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ПРАВА ЛЮДИНИ  

ПРАВА ЛЮДИНИ З ПОЗИЦІЙ УНІВЕРСАЛІЗМУ  
ТА РЕЛЯТИВІЗМУ 

C. Добрянський © 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 
тел. (0322) 296-41-73 е-mail: svatolex@yahoo.com 

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем теорії прав людини – 
закономірностей формування змісту прав людини, а також питанню співвідношення 
міжнародних та внутрішньонаціональних стандартів прав людини. На основі аналізу 
сучасної наукової літератури зроблено спробу продемонструвати можливі шляхи 
поєднання, співіснування загальних та особливих елементів у змісті прав людини.  

Ключові слова: універсалізм, релятивізм, права людини. 

Людство ще тільки “доростає” до повсюдного сприйняття категорії прав людини. 
Для того щоб права людини були цілковито втілені у практиці окремих держав та 
всієї світової спільноти, потрібні не декларації про відданість тих чи інших держав 
правам людини, а “приземлення” сучасних міжнародних світових стандартів з прав 
людини до конкретно-історичних умов соціального розвитку.  

Ще в 1968 р., який було проголошено Міжнародним роком прав людини, 
ЮНЕСКО було опубліковано низку текстів, що відносять до різних культурних 
традицій та періодів людської історії, з метою демонстрації універсальності 
феномена прав людини. З того часу різноманітні думки щодо характеру прав людини 
суттєво збагатились[1, с. 8].  

Уже на початку 80-х років у світовій літературі з проблем прав людини 
теоретиками були зроблені перші спроби оспорити поширену точку зору щодо 
універсальності, як тоді стверджувалося, західної ліберальної концепції прав 
людини. Результатом цього стала дискусія між захисниками культурного 
релятивізму та універсалізму.  

Розглянемо докладніше висловлені у науковій літературі думки щодо 
відображення співвідношення загальних (універсальних) та партикулярних 
(особливих, релятивних) рис культур відповідних суспільств власне у площині прав 
людини.  

Абсолютний універсалізм. Окремі науковці висловлюються про можливість 
застосування у всесвітньому масштабі єдиної, універсальної концепції прав людини.  

Зокрема, А. Робертсон стверджує, що права людини належать індивіду внаслідок 
самого факту належності до роду людського і мають бути гарантовані на основі 
принципу рівності (без жодної дискримінації). Неприпустимими є будь-які 
відмінності на основі принципу регіоналізму: африканець або американець повинен 
мати права, тотожні тим, якими володіють, скажімо, європеєць чи азіат [2,с. 14]. Таку 
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позицію слід, очевидно, кваліфікувати як абсолютний універсалізм (далі – АУ), тобто 
доктрину, яка не визнає існування жодних обставин, які могли б якось впливати на 
модифікацію реалізації прав людини залежно від конкретних часово-просторових 
умов.  

Синонімом до поняття абсолютного універсалізму, яке традиційно характеризує 
моральні поняття певного суспільства, слід вважати поняття монізму (останнє 
використовується нами для характеристики елементів змісту прав людини). 
Представники цієї течії вважають, що людина як виходець із певного суспільства не 
лише може оцінювати моральні системи інших суспільств, але й також 
встановлювати, яке життя чи життєвий шлях є справжнім людським життям.  

Центральною тезою їхнього вчення є те, що а) моральність має об’єктивну 
основу, оскільки людські істоти повинні жити у гармонії з природою, та б) людська 
істота володіє засобами, здатними виявити закономірності людської природи, а 
відтак набути об’єктивне та загальнозначуще знання про те, яким саме має бути 
життя людини.  

Задля цього слід абстрагуватися від усяких культурних умов і досягти стану 
трансцедентальної свідомості (чистої раціональності), що, в кінцевому підрахунку, 
і дасть можливість пізнати справжню людську природу (щодо останнього положення 
в зарубіжній літературі висловлюється цілком обґрунтований сумнів з приводу того, 
чи вдалося комусь досягти зазначеного стану). 

Об’єктивно існуючий моральний плюралізм різних суспільств моністи 
пояснюють, посилаючись на такі чинники, як незнання моральних норм, 
“нерівномірний розподіл” інтелектуальних здібностей, а також вказівкою на 
регулювання відмінними (за змістом) нормами таких сфер людського життя, які є 
морально індиферентними, як-от: спосіб одруження, поховання померлих, виховання 
дітей. Характерно, що цей напрямок отримав своє продовження у працях деяких 
класиків лібералізму (Дж. Локк, А. Токвіль, Д. Міль), для яких справжнє людське 
життя побудоване на принципах автономії, раціонального осмислення, секулярного 
світогляду, матеріального багатства та технологічного опанування природи [3,с. 64]. 

Поміркований універсалізм. Проміжну позицію як щодо монізму (абсолютного 
універсалізму), так і щодо релятивізму, займає поміркований (мінімальний) 
універсалізм (далі – ПУ). Представники цього напряму поділяють постулат про те, 
що моральне життя може бути організоване декількома різними рівнозначними 
способами. Іншою тезою їхнього вчення є те, що моральне життя різних людських 
спільнот повинно будуватися на системі загальновизнаних моральних ціностей 
[4,с. 72].  

Представники ПУ, з одного боку, поділяють положення моністів щодо існування 
певної загальної системи цінностей (обмежуючись, проте, визнанням самого факту 
існування системи таких цінностей). Проте розбіжності з моністами полягають у 
тому, що між різними способами організації суспільного життя немає ієрархічних 
відносин, а також у тому, що існує певний мінімум, “поріг” моральних цінностей, 
забезпечуючи дотримання яких суспільство може організовувати своє життя так, як 
воно цього забажає.  

Всередині течії ПУ немає одностайності щодо того, як можна визначити такий 
мінімум універсальних моральних принципів. Одні автори пропонують звертатися до 
людської природи, інші – до емпірично підтвердженого міжкультурного консенсусу, 
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треті – до раціонально обґрунтованих принципів гіпотетичного консенсусу за умов 
незнання своїх специфічних, партикулярних властивостей (професори Дж. Роулз, 
Хемшає) [5, с. 355]. Однак, незважаючи на спосіб, у який пропонується досягнути 
системи мінімальних загальних властивостей, усі автори сходяться на думці про те, 
що такі властивості все ж існують.  

Утім, навіть враховуючи недоліки інших конкуруючих із ним позицій, ПУ все ж 
може бути підданий критиці на підставі таких аргументів:  

1) цей напрям ґрунтується на тому, що загально (універсально) значущі 
принципи можна вивести із загальної людської природи або ж із універсального чи 
гіпотетичного консенсусу. Тим не менше залишається дискусійним питання про те, 
чи можна з’ясувати характеристики людської природи у позакультурному 
середовищі, а та (людська природа), що її риси, властивості виводяться із культур 
різних суспільств, виявляється надто багатогранною та суперечливою, щоб на її 
основі можна було з’ясувати принципи, придатні для побудови внутрішньо 
несуперечливої, змістово визначеної системи моральних цінностей;  

2) що стосується загального консенсусу щодо принципів, притаманних усім 
людським культурам, то вони формулюються настільки абстрактно, що втрачають 
усяке нормативне значення або ж визначаються змістово у такий спосіб, що не 
можуть бути cприйняті іншими культурами без звинувачення у етноцентризмі. До 
перших (абстрактно сформульованих) віднесемо, скажімо, принцип захисту життя 
людини, до другої категорії можна віднести принцип безумовного захисту права 
приватної власності чи вільного вибору партнера по шлюбу [6, с. 53].  

Приміром, упродовж майже всієї історії людства у різних спільнотах нерівність 
статей вважалася цілком прийнятним явищем. Расизм, дискримінаційне ставлення до 
іноземців, зневага до бідних – явища, культивовані багатьма культурами. Такі риси 
властиві в історичному аспекті багатьом суспільствам, однак навряд чи їх можна 
вважати загальними принципами людських відносин.  

Культурний релятивізм. Саме поняття культурного релятивізму, як його 
розуміють у межах теорії захисту прав людини, не є суто юридичним, оскільки воно 
було запозичене з категоріального апарату моральної філософії та антропології.  

Культурний релятивізм у контексті теорії прав людини визначено як “точку зору, 
згідно з якою місцеві культурні традиції (включаючи релігійну, політичну та 
юридичну практику) детермінують існування громадянських та політичних прав, що 
ними користуються особистості у певному суспільстві” [7,с. 870 – 871].  

Культурний релятивізм вбачає сутність історичного розвитку не в поступовому 
виникненні єдиної всесвітньої цивілізації, а в ізольованому співіснуванні окремих 
культур, які, на думку релятивістів, є сукупністю систем соціально-культурних 
цінностей, які не взаємодіють і незбігаються.  

Отже, головною тезою цього вчення є заперечення існування будь-яких 
універсальних юридичних або моральних стандартів прав людини, які можна було б 
вважати надійним і об’єктивним критерієм, що має відповідати внутрішня політика 
кожної держави. 

Розглянемо головні положення концепції релятивізму. Головною його засадою є 
теза про те, що системи моральних цінностей різних суспільств детерміновані такими 
явищами, як історія, традиції, географічні обставини та світогляд (бачення світу).  
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Представники цього наукового напряму стверджують, що, на відміну від 
наукового пізнання та його наслідків, які грунтуються на об’єктивних критеріях, 
системи моральних вірувань не можуть бути предметом самостійного дослідження 
чи перевірки на підставі достовірно відомих фактів про навколишній світ.  

Людина як представник певного суспільства не може оцінювати систему 
моральних цінностей іншого суспільства, оскільки її розуміння оточуючої дійсності 
(як у матеріальній, так і в нематеріальній формі) сформоване культурою її 
середовища настільки, що вона неспроможна “чисто” (неспотворено) сприймати інші 
моральні цінності [5,с. 350].  

Відповідно, релятивісти заперечують можливість дослідження феномена 
культури крізь призму природи людини, яка, на їхнє переконання, не може існувати у 
позакультурному (позасоціальному) середовищі. 

Застосовуючи порівняльний метод дослідження, звертаємо увагу на той факт, що 
кожна з вищенаведених позицій (як Р, так і У) має за основу діалектику 
взаємовідносин індивіда, суспільства, держави.  

Порівняння підходів до пояснення детермінації змістових ознак прав людини дає 
можливість виявити, що антагонізм розглядуваних позицій зумовлений наголосом, як 
правило, на одній зі сторін розглядуваного діалектичного зв’язку: а) у одному 
випадку – на принципових та незмінних характеристиках природи індивіда; б) в ішому 
ж – на вічно змінних соціальних (у широкому розумінні) умовах.  

Видається, що за такого підходу відбувається механічне роз’єднання діалектично 
пов’язаних елементів, які не лише перебувають у постійному зв’язку, але й 
оберігають, детермінують свої характерні ознаки лише через та завдяки механізмові 
такої взаємодії.  

Отже, більш плідно шукати шляхи розв’язання проблеми не через відокремлений 
розгляд, протиставлення, виділення головних (базово-методологічних) елементів, які 
детермінують зміст інституту прав людини, а шляхом з’ясування всієї сукупності 
характеристик кожного з елементів, рівнів їхніх взаємозв’язків та детермінації, 
результатом чого може стати виявлення та виділення первісних, визначальних 
елементів та елементів фонових, які, не справляючи визначального впливу, за певних 
умов виступають як стимулюючі чи, навпаки, гальмівні чинники. Адже права 
людини, індивідуальні, за своїм характером, так чи інакше реалізуються у 
конкретних умовах простору та часу.  

Права людини можуть бути реальними лише за двох умов: якщо вони 
виражають, з одного боку, головні цілі усього людства (як сучасної світової 
спільноти, пов’язаної загальними інтересами, потребами, суперечностями), а з 
іншого – цілі кожної людини, породжені відносинами, які характеризують становище 
особистості, як фактичне, так і правове, у кожній державі [8, с. 6]. 

–––––––––––––––––––– 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ 
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У статті розглядаються міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я. 
Висвітлено їхнєє правове закріплення та вплив на національне законодавство, 
зосереджено увагу на стандартах ЄС у сфері охорони здоров’я. За результатами 
дослідження запропоновано визначення поняття міжнародно-правового стандарту у 
сфері охорони здров’я, об’єкти та ознаки стандартів у сфері охорони здоров’я. 

Ключові слова: міжнародно-правовий стандарт у сфері охорони здоров’я, охорона 
здоров’я.  

Реалізувати процес повного входження України до світового співтовариства, 
європейських структур неможливо без забезпечення втілення міжнародно-правових 
стандартів у національне законодавство. Становлення та розвиток України як 
демократичної, правової держави відбувається з оновленням правової бази із захисту 
прав і свобод людини. Перехід до ринкових відносин в Україні, зокрема у системі 
охорони здоров'я, здійснюються еволюційним шляхом і віддзеркалює процеси 
гуманізації медичної допомоги [1, с.16]. 

Завдання з охорони здоров'я мають універсальний характер. Визнання на 
міжнародному рівні і закріплення у нормах міжнародного права посилює загальність 
на обов'язковість закладених у праві на охорону здоров'я людини вимог у межах усієї 
світової спільноти стосовно до всіх народів і держав світу. З моменту міжнародно-
правового визнання права на охорону здоров'я людини як загальносоціальної 
категорії воно набуває нову, додаткову якість: воно стає міжнародно-правовим [2, 
с.180]. Це означає, що відповідне право як загальносоціальна, "до-юридична" 
категорія набуває чітко виражене нормативно-правове начало, але не 
внутрішньодержавного, а міжнародно-правового характеру. Значення норм 
міжнародного права у сфері охорони здоров'я людини полягає у тому, що, з одного 
боку, вони зобов'язують держави світового співтовариства забезпечувати особі 
закріплені у міжнародно-правових актах права людини у сфері охорони здоров'я, а з 
іншого– надають індивіду право вимагати від держави виконання її міжнародних 
зобов'язань. Міжнародні угоди і пакти про права людини безпосередньо не надають 
відповідних прав індивідам. Вони встановлюють лише взаємні зобов'язання держав 
стосовно надання своїм громадянам певних прав та свобод. Вирішення конкретних 
питань про права й свободи людини належить до внутрішньої компетенції держави 
[3, с.208]. Таким чином міжнародно-правове визнання права людини на охорону 
здоров'я безпосередньо впливає на характер взаємовідносин суспільства і особи, на 
процес забезпечення даного права у кожній конкретній державі.  

Після Другої світової війни почалось інтенсивне усвідомлення світовою 
спільнотою вагомості і значення проблеми прав людини та їхнього захисту, цінності 
людського життя і здоров'я та необхідності задоволення соціально-економічних 
потреб. Створюються численні міжнародні організації, до компетенції яких входять 
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вироблення мінімальних необхідних стандартів, обов'язкових правил поведінки, 
залучення різних спеціалістів для вирішення питань, що пов'язані з впливом на 
держави, що порушують закріплені стандарти поведінки, надання різноманітної 
допомоги державам, що її потребують. Поступово питання охорони і захисту 
здоров'я людини вийшло за межі кожної окремої держави і перетворилось із суто 
внутрішньої у міжнародну проблему. Відтак, виникла потреба у створенні 
універсальних міжнародно-правових стандартів у сфері охорони здоров'я, які 
відображені у низці важливих міжнародно-правових актів, що встановлюють 
загальнолюдські стандарти прав та інтересів особи, визначають той рівень, який 
повинна забезпечити кожна держава, у тому числі у такій важливій сфері державного 
і громадського життя як охорона здоров'я. І, як наслідок, національне правове 
регулювання права на охорону здоров'я теж зазнало впливу міжнародно-правових 
стандартів. На сьогодні вже загальновизнано, що право людини на охорону здоров'я, 
у якій би державі вона не жила, перебуває під захистом світової спільноти і є 
досягненням усієї цивілізації. 

Метою пропонованої статті є дослідження міжнародно-правових стандартів у 
сфері охорони здоров’я та їхній вплив на національне законодавство. При цьому 
особливу увагу зосереджено на характеристиці всесвітніх та регіональних 
міжнародно-правових актів, які містять стандарти у цій сфері, зокрема щодо прав 
пацієнтів. У статті також певну увагу приділено стандартам Європейського Союзу у 
сфері охорони здоров’я. Як видається, це сприятиме удосконаленню, оновленню та 
приведенню у відповідність із міжнародними вимогами законодавства України у 
сфері охорони здоров’я з урахуванням національни особливостей та реформуванню 
усієї діяльності держави у цій галузі. Джерелами для дослідження стали праці 
С. Дюжикова, В.А. Іваненко, В.С. Іваненко, В. Карташкіна, В. Москаленка, 
М. Орзіха, А. Полешка, П. Рабіновича, В. Якубовяка, які аналізували питання 
міжнародно-правових стандартів з прав людини, зокрема у сфері охорони здоров’я та 
їх втілення в Україні. Коло питань окреслених у цих працях, дає можливість глибше 
осягнути досліджувану проблематику і запропонувати своє бачення деяких зцих 
питань, а саме: 

 поняття міжнародно-правових стандартів у сфері охорони здоров’я; 
 основних об’єктів стандартизації; 

 ознак стандартів у сфері охорони здоров’я. 
Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров'я, як і стандарти в інших 

галузях, закріплюються у міжнародно-правових актах, які у літературі, як правило, 
поділяють на всесвітні (універсальні) та регіональні. Серед найважливіших 
всесвітніх міжнародно-правових документів з прав людини виділяється 
Міжнародний білль про права людини (Міжнародна хартія прав людини), який 
прийнятий ООН. Ця організація зробила вагомий внесок у процес становлення і 
розвитку права на охорону здоров'я, ухвалила низку важливих універсальних 
міжнародно-правових актів та зафіксувала у базових документах обов'язок держав 
співпрацювати у справі розвитку системи охорони здоров'я. 

Міжнародна хартія прав людини складається з п'яти документів, одним з яких є 
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року, що відігравала і 
продовжує відігравати важливу роль в утвердженні прав людини. Преамбула 
Декларації прав людини проголошує віру в основні права людини, у гідність і 
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цінність людської особи. Право на охорону здоров'я у цьому документі 
безпосередньо не закріплено, тому визначимо це право як похідне від інших прав, що 
містяться у цьому акті. Опосередковано регулювання охорони здоров'я знаходимо 
через норму ст. 3 Декларації, яка визначає право кожної людини на життя та ст. 5 
Декларації, де мова йде про заборону тортур та нелюдського поводженя чи 
покарання. У ст. 25 Загальної декларації зазначено: "Кожна людина має право на 
такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне 
соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її 
самої та її сім'ї. 

У 1966 р були прийняті такі три документи: Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права та 
Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні 
права. Останній документ, що сановить Міжнародну хартію прав людини, є Другий 
факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні 
права про скасування смертної кари, прийнятий у 1989 р. У Пактах дається більш 
деталізований перелік прав людини і громадянина. Ці пакти становлять своєрідний 
міжнародний кодекс прав людини і громадянина. На відміну від Декларації, пакти є 
юридично обов'язковими договорами для держав, які є їхніми учасниками. Україна є 
учасником цих договорів. Держави–учасники взяли на себе зобов'язання вжити 
необхідних законодавчих заходів для забезпечення прав і свобод, які передбачені у 
Пактах. Ці важливі міжнародно-правові акти заклали фундамент права на охорону 
здоров'я. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права також не містить у своєму 
каталозі прав безпосереднього закріплення права на охорону здоров'я. Це право 
розглядаємо як похідне від права на життя як невід'ємного права кожної людини, що 
закріплене у ст.6 Пакту, через норму ст.7, яка містить заборону катувань, жорстокого, 
нелюдського поводження чи покарання, а також заборону, що відображена у ст.17 
Пакту, свавільного чи незаконного втручання в особисте і сімейне життя людини, 
свавільних чи незаконних посягань на недоторканність її життя та інші. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права визнає право 
кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я, а 
також закріплює заходи, які повинні вжити держави-учасниці для повного здійснення 
цього права. До таких заходів 12 Пакту відносять: 

1) забезпечення скорочення мертвонароджуваності та дитячої смертності і 
здорового розвитку дитини; 

2) поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни праці у 
промисловості; 

3) запобігання і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших 
хвороб і боротьби з ними; 

4) створення умов, які б забезпечували всім медичну допомогу і медичний 
догляд у разі хвороби. 

У 1966 р у Лімбурзькому університеті (Нідерланди) обговорювалось питання про 
природу і ступінь юридичних зобов'язань, які взяли держави-учасниці Пакту. Вони 
дійшли таких основних і дуже важливих висновків: 

1) усі права і свободи людини, у тому числі соціальні права, неподільні й 
взаємозв'язані і утворюють невід'ємну частину міжнародного права; 
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2) Пакт накладає юридичні обов'язки на держави-учасниці. Вони повинні 
якомога швидше вжити необхідних заходів, як законодавчі, так і 
адміністративних, для здійснення закріплених у ньому прав і забезпечення 
кожного правом на судовий захист соціально–економічних прав; 

3) держави-учасниці Пакту, незалежно від рівня їхнього економічного розвитку, 
зобов'язані забезпечити соціально–економічні й культурні права для всіх, хоча 
б у мінімальному розмірі [4, с.46]. 

Ще одним актом універсального характеру є Конвенція про права дитини, яка 
прийнята ООН у 1989 р. Цей міжнародний документ у ст. 24 закріплює право дитини 
на користування найдосконалішими послугами системи охорони здоров'я і засобами 
лікування хвороб та відновленням здоров'я. Окрім цього, у статті передбачено 
заходи, яких повинні вживати держави-учасниці для повного здійснення цього права, 
зокрема: 

1) знижувати рівень смертності немовлят і дитячої смертності; 
2) забезпечувати надання необхідної медичної допомоги і охорони здоров'я всіх 

дітей, з приділяючи першочергову увагу розвитку первинної медико – 
санітарної допомоги; 

3) боротися з хворобами і недоїданням, у тому числі в рамках первинної 
медико–санітарної допомоги; 

4) надавати матерям належні послуги з охорони здоров'я у допологовий і 
післяпологовий періоди; 

5) забезпечувати знаннями всіх прошарків суспільства, зокрема батьків і дітей, 
про здоров'я і харчування дітей, переваги грудного годування немовлят про 
основи гігієни, санітарії середовища перебування дитини; про запобігання 
нещасним випадкам, а також доступу до освіти та їхньої підтримки у 
використанні цих знань; 

6) розвивати просвітницьку роботу і послуги у галузі профілактичної медичної 
допомоги та планування розміру сім'ї. 

Держави-учасниці зобов'язані заохочувати і розвивати міжнародну співпрацю у 
сфері охорони здоров'я і вживати усіх ефективних і необхідних заходів для 
забезпечення права дитини на охорону здоров'я. 

Поміж з усіх міжнародно-правових актів, які закріплюють права і свободи 
людини і громадянина, у тому числі і право на охорону здоров'я, виділяємо ті 
документи, які присвячені регулюванню правовідносин у сфері охорони здоров'я та 
прийняті організаціями, що безпосередньо покликані розробляти стандарти у сфері 
охорони здоров'я. До них першою чергою відносимо Всесвітню організацію охорони 
здоров'я, яка створена у 1946 р. при ООН і займається заходами, що спрямовані на 
досягнення якнайвищого рівня здоров'я у глобальному масштабі. 

Серед документів ВООЗ важливо звернути увагу на Декларацію про розвиток 
прав пацієнтів у Європі 1994 р. У цьому акті закріплені права людини і людські 
цінності в охороні здоров'я, наприклад, право кожної людини на повагу до своєї 
особи, на самовизначення, на збереження своїх таємниць, на захист власного здоров'я 
тією мірою, у якій це дають можливість існуючі заходи профілактики і лікування 
хвороб. Також у Декларації визначено вимоги, до інформації, яка надається пацієнту 
і яка, відповідно до п.2.2 Декларації, має бути вичерпною, тобто медичні факти 
відносно свого стану, дані про можливий ризик і переваги методів лікування, що 
пропонується та альтернативних, відомості про можливі наслідки відмови від 
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лікування, інформацію про діагноз, прогноз і план лікувальних заходів. У документі 
зазначаються умови надання згоди на медичне втручання та умови збереження 
відомостей про стан здоров'я і будь-яких інших відомостей особистого характеру про 
пацієнта. У розділі п'ятому містяться норми, що регулюють питання надання 
медичної допомоги відповідно до стану здоров'я, включаючи профілактичну і 
лікувальну допомогу, а реалізація прав пацієнта закріплена у шостому розділі 
міжнародного акт. 

У 1947 р створено Всесвітню медичну асоціацію (ВМА), що сформувалась з 
громадських організацій лікарів 64 країн світу. Ця організація прийняла численні 
документи зокрема міжнародний кодекс медичної етики (1983), Декларація з прав 
людини і особистої свободи медичних працівників (1985), Декларація стосовно 
незалежності і професійної свободи лікаря (1986 р.), Декларація стосовно ейтаназії 
(1987), Хельсинська декларація; Рекомендації для лікарів, що проводять біомедичні 
дослідження на людині (1964), Декларація стосовно трансплантації людських органів 
(1987), Заява про торгівлю живими органами (1985), Рекомендації з надання 
медичної допомоги у сільській місцевості (1983), Дванадцять принципів надання 
медичної допомоги у будь-якій системі охорони здоров'я (1983), Заява про 
використання психотропних засобів і зловживання ними (1983), Заява про політику у 
сфері охорони здоров'я дітей (1987), Заява про доступність медичної допомоги 
(1988), Декларація про жорстоке ставлення до людей похилого віку і старих (1990), 
Заява про політику у сфері лікування смертельно хворих пацієнтів,які відчувають 
хронічний біль (1990), та інші. 

Привертають увагу документи, які визначають етичні норми і правила поведінки 
лікаря: Заява про свободу контактів між лікарями (1984), Декларація про 
незалежність і професійну роботу лікаря (1986), Заява про підготовку медичних 
кадрів (1986), Заява про недбале ставлення лікарів до своїх обов'язків (1992), Заява з 
питань медичної етики в період катастроф (1994), Мадридська декларація про 
професійну автономію і самоуправління лікарів (1987), Заява про професійну 
відповідальність за якість медичного обслуговування (1996), Міжнародна клятва 
лікарів (Женевська декларація) (1948) та інші. 

Важливим документом ВМА є Ліссабонська декларація про права пацієнта, що 
прийнята у вересні – жовтні 1981 р. з урахуванням змін і доповнень, що були 
зроблені у вересні 1995 р. Як передбачено у Преамбулі Декларації, відносини між 
лікарями, пацієнтами та громадськістю зазнали змін. Хоча лікар повинен діяти в 
інтересах пацієнта відповідно до своєї совісті, але все ж необхідно визначити гарантії 
автономії і справедливого ставлення до пацієнта. У цьому документі закріплено 
основні права, якими, на думку медичної спільноти, має володіти кожний пацієнт. 
Згідно з Декларацією пацієнти мають право на високоякісне медичне 
обслуговування, на свободу вибору, на самовизначення, на отримання інформації, на 
конфіденційність, на санітарну просвіту, на людську гідність, на релігійну підтримку, 
а також визначено права пацієнта, що перебуває у стані коми і є недієздатним, а 
також визначено умови, коли процедури проводяться проти волі пацієнта. 

У 1967 р. була створена Всесвітня асоціація медичного права (ВАМП), яка 
об'єднала медиків, юристів, організаторів охорони здоров'я, спеціалістів з біоетики та 
інших зацікавлених осіб майже з усіх країн світу, крім СРСР. ВАМП займається 
розвитком права у сфері охорони здоров'я. Норми права останніми роками 
інтенсивно проникають в охорону здоров'я і медицину, розширюючи свої позиції у 
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всіх її сферах. Дедалі більше створюється міжнародних об'єднань лікарів, 
проводяться форуми, конгреси, які нерідко присвячені питанням медичного права, 
що охоплює найгостріші аспекти життя і здоров'я людини та суспільства. Раз на два 
роки ця організація проводить свої конгреси, на яких розглядаються актуальні 
питання та проблеми медичної етики, медицини, правового забезпечення охорони 
здоров'я та ін. Зокрема, чотирнадцятий міжнародний конгрес з медичного права, який 
був першим форумом з медичного права у новому тисячолітті, проходив у серпні 
2002 р. у Нідерландах. Тематика лекцій і семінарів на цьому конгресі свідчить, що у 
розвитку медичного права головною тенденцією є розробка сучасних науково-
методологічних підходів у медико-правовому забезпеченні, захист прав пацієнтів в 
умовах швидкого розвитку інформаційних технологій у клінічній медицині. На 
форумі мова йшла, зокрема, про формування спеціальних адвокатських бюро із 
захисту прав пацієнтів і структур, що ведуть аналогічну діяльність у державних 
закладах, про інформовану згоду як важливий медико-правовий принцип, у тому 
числі у медико-правовому забезпеченні неповнолітніх пацієнтів, інформовану згоду і 
захист прав пацієнта при наукових дослідженнях і у навчальному процесі, про права 
пацієнтів з урахуванням їхніх релігійних і моральних переконань, актуальним було 
питання евтаназії в усіх його аспектах та інші проблеми [5]. 

Конвенції Міжнародної організації праці теж вміщують стандарти, які тією чи 
іншою мірою стосуються охорони здоров'я. Наприклад, ст.10 Конвенції МОП 1952 р. 
№102 "Про мінімальні норми соціального забезпечення здоров'я" визначає 
мінімальний перелік медичних послуг, які мають бути надані, у тому числі і за 
рахунок страхування. Відповідно до ст.13 Конвенції МОП 1969 р. №130 "Про 
медичну допомогу і допомогу у зв'язку із захворюванням" громадян кожної з країн, 
що ратифікували цей документ, повинні одержувати принаймні такі види медичної 
допомоги: загальну лікарняну допомогу, зокрема допомогу на дому; допомогу, яку 
надають спеціалісти стаціонарним або амбулаторним хворим, і допомогу 
спеціалістів, яка може бути надана за межами лікарні; відпуск необхідних 
медикаментів за рецептом лікаря або іншого кваліфікованого спеціаліста; 
госпіталізацію у випадку потреби; стоматологічну допомогу, якщо це передбачено 
національним законодавством; медичну реабілітацію, у тому числі надання, ремонт і 
заміну протезів або ортопедичних засобів, якщо це передбачено національним 
законодавством [6, с.7]. 

Відтак закріплення права на охорону здоров'я на рівні всесвітніх документів з 
прав людини є дуже важливою гарантією визнання світовим співтовариством цього 
права і покладає на держави, у тому числі і на Україну, обов'язки щодо його 
забезпечення. Міжнародно-правові акти з прав людини, які визначають міжнародні 
стандарти у сфері охорони здоров'я, є дуже важливою базою для захисту одного з 
основних прав людини і громадянина. 

З метою реального здійснення прав людини, у тому числі і права на охорону 
здоров'я, потрібно на національному рівні створити відповідну законодавчу базу, 
хоча прийняття одних лише законів не можна розцінювати як достатній захід. Для 
того, щоб гарантувати в Україні право на охорону здоров'я, кожній людині і 
громадянину треба, поряд із створенням належної нормативно-правової бази у сфері 
охорони здоров'я, вжити заходів в адміністративній, судовій, політичній, 
економічній, соціальній, освітній та інших сферах державного і суспільного життя. 
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Права людини у сфері охорони здоров'я закріплюються також і у регіональних 
міжнародно-правових актах з прав людини, що містять міжнародні стандарти у сфері 
охорони здоров'я. 

Одним з таких актів є європейська соціальна хартія, що прийнята 18 жовтня 
1961 р., яку Україна готується ратифікувати. Хартія – це єдиний документ, який 
гарантує основні соціальні та економічні права повною мірою. Враховуючи 
еволюцію у сфері соціальних прав останніми роками, цей документ заповнив 
прогалини, що були у Хартії 1961 р., і теперє європейським договором про захист 
людини, що відповідає реаліям ХХІ ст. [7, с.82]. Соціальна хартія закріплює низку 
положень, які прямо чи опосередковано вимагають охорони здоров'я. Визначені у 
ст.2 Хартії права (право на справедливі умови праці) грунтуються на категоричній 
необхідності захищати здоров'я людей в межах їхьої трудової діяльності. Стаття 3 
документа закріплює обов'язки, що пов'язані з безпекою і гігієною в умовах праці. 
Здоров'я і благополуччя дітей і підлітків захищаються ст.7 і 17, а здоров'я вагітних 
жінок підпадає під захист ст.8 і 17. У ст.12 Хартії гарантується право на соціальне 
забезпечення. Безпосередньо присвячені праву на охорону здоров'я ст.11 та 13 Хартії. 
З метою забезпечення ефективної реалізації права на охорону здоров'я держави 
зобов'язані вжити заходів, що спрямованих відповідно до ст.11 Хартії, на: 

1) усунення по можливості причин захворювань; 
2) створення консультативних та освітніх закладів, що мають за мету сприяти 

зміцненню здоров'я населення і схвалення індивідуальної відповідальності 
людей за своє здоров'я; 

3) запобігання по можливості епідеміям, іншим хворобам, а також нещасним 
випадкам. 

Європейський комітет із соціальних прав здійснює аналіз відповідності заходів, 
що вживає кожна з держав, для того щоб виконати вимоги цієї статті. Зокрема, при 
проведенні Комітетом оцінки відповідності заходів, що виконують держави, вимогам 
п.1 ст.11 Хартії, то враховуються такі аспекти як: дії, спрямовані на надання 
медичних і парамедичних послуг на належному рівні; дії, що пов'язані із захистом 
навколишнього середовища та ті, що забезпечують безпеку продуктів харчування, 
зменшення забрудненості повітря, води тощо; дій, що спрямовані на лікування 
деяких захворювань, зокрема СНІДу, хвороб, пов'язаних з курінням, наркоманією, 
алкоголізмом, а також бере до уваги відомості про кількість лікувальних закладів, 
про чисельність працюючих у санітарних службах та ін. Дослідження дотримання 
державами п. 2 ст.11 Хартії здійснюється Комітетом через перевірку надання 
консультативних та освітніх послуг у сфері охорони здоров'я, послуг, що надаються 
вагітним жінкам і людям похилого віку, проведення санітарної просвіти у школах, а 
також розглядаються дані про інші види діяльності, наприклад про кампанії, що 
спрямовані на привернення уваги до проблем захворювання та здорового способу 
життя. Оцінка Комітету з приводу забезпечення державами вимог п. 3 ст.11 Хартії 
відбувається внаслідок урахування таких елементів, як практика у сфері вакцинації, 
тобто перевіряється, чи є щеплення обов'язковим і чи проводяться вони безоплатно, а 
держави зобов'язані довести, що їхні програми з вакцинації населення є широко 
доступними і що у них бере участь більшість населення та заходи, що пов'язані з 
інфекційними захворюваннями, а саме Комітет розглядає дані про реагування держав 
на інфекційні захворювання – конкретні умови повідомлення про захворювання, 
особливе лікування у випадках СНІДу та ін. [7, с.171-173]. 
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У висновку Комітету незалежних експертів Європейської соціальної хартії 
зазначається, що положення ст.11 Хартії щодо зобов'язання сторін "усунути по 
можливості причини слабкого здоров'я будуть вважатись дотриманими державою, 
якщо вона надасть свідчення наявності у неї належної системи охорони здоров'я, 
включаючи: належну і загальнодоступну державну систему охорони здоров'я, що дає 
можливість надавати необхідну медичну допомогу усьому населенню, яка забезпечує 
профілактику і діагностування хворого, тощо [8, с.118]. 

Аналізуючи норму ст.49 Конституції України, що закріплює право на охорону 
здоров'я, а також його гарантії, можна зробити висновок, що Основний Закон 
України урахував це положення і вимоги, зокрема у ч.3 ст.49 Конституції 
передбачено, що держава створює умови для ефективного і доступного для всіх 
громадян медичного обслуговування; медична допомога надається у державних і 
комунальних закладах безоплатно; існуюча мережа таких заклдадів не може бути 
скорочена. Крім цього, держава фінансує відповідні соціально-економічні, медико-
санітарні, оздоровчо-профілактичні програми, дбає про розвиток фізичної культури і 
спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. Але, на жаль, коли мова йде 
про практичну реалізацію положень цієї норми, то виникає велика кількість проблем 
різного характеру від неналежної нормативно-правової бази у сфері охорони здоров'я 
до скрутної економічної ситуації в Україні. Як зазначає доц. Н. Болотіна, в Україні 
стару систему охорони здоров'я майже зруйновано, а для нової не створено ні 
законодавчої, ні фінансової бази [8, с.118]. 

Стаття 13 Європейської соціальної хартії з метою забезпечення ефективного 
здійснення права на соціальну і медичну допомогу зобов'язує держави: 

1) створити умови, щоб кожна особа, яка опинилась без адекватних ресурсів і не 
здатна набути такі ресурси шляхом власних зусиль чи з інших джерел, 
зокрема, з фондів соціального забезпечення, змогла б одержати необхідну 
допомогу на випадок хвороби; 

2) гарантувати, щоб така допомога не призвела б до скорочення політичних і 
соціальних прав осіб, що їїодержують; 

3) передбачити, щоб кожен міг дістати через відповідні державні і приватні 
служби відповідну пораду і особисту допомогу, які необхідні, щоб уникнути, 
ліквідувати або полегшити особисту чи сімейну потребу. 

Крім Європейської соціальної хартії на регіональному рівні прийнято й інші 
міжнародно-правові акти з прав людини, що покликані захистити здоров'я: Конвенція 
про захист прав і гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології і 
медицини; Конвенція про права людини і біомедицину (1996); Конвенція про захист 
основних прав і свобод людини (1950); Європейський кодекс соціального 
забезпечення (1964 р., переглянутий 1990)та ін. 

Відповідно до міжнародно-правових документів, право на охорону здоров'я є 
складовою системи невід'ємних прав людини. Це право стосується не лише відносин 
лікаря і пацієнта, обов'язкових вимог до системи охорони здоров'я, але також і 
соціальних стандартів "достатнього життєвого рівня". 

Реалізація проголошеного Україною курсу на більш повне входження у світове 
співтовариство, інтеграція у Європейські структури неможливі без забезпечення 
ефективного процесу імплементації норм міжнародного права у національному 
законодавстві, його гармонізації з відповідними стандартами та вимогами [9, с.26]. 
С. Дроздов відзначає, що шлях до реальної інтеграції України в Європейське і світове 
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співтовариство лежить через демократію, через захист і реалізацію прав та свобод 
людини. Для реалізації прав людини необхідно щонайменше прийняти національне 
законодавство, що забезпечувало б повагу і захист міжнародно визнаних прав 
людини [10, с. 11]. Аналізуючи проблеми гармонізації національного законодавства з 
міжнародним правом, не можна не враховувати умови економічного та політичного 
життя, що склались в Україні на сьогодні, національні інтереси якої потребують її 
утвердження як впливової Європейської держави, повноправного члена 
Європейського Союзу (ЄС). 

Реформування національного законодавства треба проводити відповідно до 
загальноєвропейських норм і стандартів. Характерною особливістю сучасного етапу 
правової реформи в Україні є впровадження норм міжнародного законодавства у 
правову систему нашої держави. Питання адаптації нормативно-правової бази у 
сфері охорони здоров'я є надзвичайно актуальним і важливим, тим більше, що вони 
покликані реальними портебами, що пов'язані з розвитком міжнародних відносин. Як 
зазначає В. Москаленко, законодавство у галузі охорони здоров'я потребує 
постійного оновлення, необхідним є створення нової нормативно-правової бази 
відповідно до сучасних суспільних відносин, що складаються в Україні, та з 
урахуванням стандартів ЄС, оскільки багато медичних правових аспектів України не 
відповідає міжнародним вимогам [11, с.4]. 

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС полягає у зближенні із 
сучасною європейською системою права та передбачає реформування вітчизняної 
правової системи та поступове приведення до відповідності із європейськими 
стандартами законодавства у всіх сферах, у тому числі законодавства про охорону 
життя та здоров'я. Згідно з Указом Президента "Про затвердження Стратегії 
інтеграції України до Європейського союзу" від 11 червня 1998 р. адаптація 
соціальної політики України полягає у реформуванні систем страхування, охорони 
праці, здоров'я та інших галузей соціальної політики відповідно до стандартів ЄС і 
поступовому досягненні загальноєвропейського рівня соціального забезпечення та 
захисту населення. Важливе значення у цьому контексті матиме ратифікація і 
подальша імплементація Україною Європейської соціальної хартії. 

У Договорі про заснування ЄС у ст.152 визначено, що високий рівень охорони 
здоров'я людей повинен забезпечуватись при визначенні та здійсненні всіх видів 
діяльності співтовариства. При цьому дії ЄС лише доповнюють національну політику 
держав у сфері охорони здоров'я. У Європейському Союзі охорона здоров'я є 
прерогативою національних урядів і, за невеликим винятком, медична допомога 
надається відповідно до так званого другорядного принципу, який означає, що 
рішення щодо охорони здоров'я ухваляютьна найнижчому із можливих рівнів, і ЄС 
досі не прийняв рішення з питань національної юрисдикції в охороні здоров'я чи з 
питань фінансування цієї сфери. Це пояснюється різноманітністю та відмінностями у 
культурній та економічній природі окремих систем соціального захисту, а не 
підходом держав – членів до важливості питань соціального захисту та охорони 
здоров'я. Розвиваючи системи охорони здоров'я, більшість європейських країн 
намагаються додержуватись так званого "міжнародного стандарту для системи 
охорони здоров'я", який охоплює: загальне обслуговування населення через 
обов'язкову участь; всеосяжність основних соціальних благ; внески, які грунтуються 
переважно на доходах, а не на придбанні індивідуальних страховок; контроль за 
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собівартістю за допомогою адміністративного механізму (включаючи обов'язковий 
прейскурант на послуги, глобальні бюджети та обмеження на інвестиції). 

Метою реформ у сфері політики охорони здоров'я, які проводяться у більшості 
країн ЄС є: розширення кількості застрахованих; децентралізація державної системи 
охорони здоров'я; збільшення первинної допомоги; розширення автономії 
стаціонарів; посилення приватного сектора; поліпшення якості медичних послуг; 
пріоритетність профілактики та медичної освіти перед процесом лікування як таким. 

У цілому, нова стратегія ЄС щодо охорони здоров'я має такі напрями: 

 вдосконалення системи інформації щодо здоров'я на всіх рівнях суспільства; 
 створення механізму швидкого реагування на основі загрози для здоров'я; 
 зосередження на детермінантах здоров'я, зокрема на шкідливих чинниках, 

пов'язаних зі стилем життя. 
Перед Україною стоїть нагальне завдання удосконалити нормативно-правову 

базу у сфері охорони здоров'я, привести її відповідно до вимог міжнародно-правових 
актів та загалом реформувати усю систему охорони здоров'я, беручи до уваги 
міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров'я, основоположні принципи, 
що визначені у міжнародно-правових документах з прав людини, світову політику і 
тенденції в охороні здоров'я, але адаптуючи до вітчизняних традицій та політичних, 
економічних і соціальних реалій нашого життя. 

Доцільно визначити поняття міжнародно-правових стандартів у сфері прав 
людини і їх значення для внутрішньодержавного права. Міжнародний стандарт 
обов'язково виражається у міжнародно-правових нормах, які розвивають і 
конкретизують принципи поваги до людини не лише у сфері охорони здоров'я (тобто 
права пацієнтів, діяльність медичних працівників), але також і в інших сферах 
життєдіяльності. Стандарт) у широкому розумінні – це зразок, еталон, модель, що 
приймається за вихідний для порівняння з ним інших об'єктів [12, с.785]. Стандарт – 
це визначення очікуваної (отримуваної) якості, утверджена модель, яка є основою 
процесу оцінки [13, с.36], документ, що складений у результаті консенсусу 
спеціалістів, схвалений спеціалізованою організацією і спрямований на досягнення 
оптимального ступеню впорядкованості у даній сфері [14, с.3]. 

У кожній галузі державного і суспільного життя є свої вимоги до стандартів, у 
тому числі і у сфері охорони здоров'я.Однак передусім доцільно звернути увагу на 
стандарти прав людини. П. Рабінович вказує на необхідність уточнення змісту 
поняття міжнародного стандарта прав людини, зокрема європейського. За його 
визначенням, професора, європейські стандарти прав людини – це зафіксовані у 
юридичних актах та документах європейських міжнародних організацій принципи й 
норми стосовно прав і свобод людини, призначені слугувати орієнтирами для 
відповідної внутрішньодержавної юридичної практики [15, с.21]. Щодо охорони 
здоров'я, то крім визначення самого стандарту, що залежить від його напряму, рівня і 
об'єму, величезне значення мають аспекти і показники якості цього стандарта. 
Стандарти в охороні здоров'я визначають як і що діагностувати або лікувати, як 
організовувати профілактичний огляд, яким повинен бути результат тощо [16, с.65]. 
Основною метою розробки стандартів в охороні здоров'я, як зазначає В. Якубовяк, є: 
охорона і зміцнення здоров'я населення; захист прав людини (пацієнта); підвищення 
якості життя суспільства за допомогою зміцнення служб охорони здоров'я; розробка 
законів у сфері охорони здоров'я; забезпечення соціального прогресу [14, с.3]. 
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Основними об'єктами стандартизації в охороні здоров'я є: права і обов'язки 
населення і медичних працівників, медична інформація і звітність, управління та 
організація охорони здоров'я, кадри, освіта, лікарські засоби, медичні послуги та ін. 

Ознаками стандартів у сфері охорони здоров'я є: 

 обгрунтованість з науковго, практичного і технічного поглядів; 
 реальність стандарта, тобто об'єм медичної допомоги, вимоги до якості 

медичного обслуговування, що містяться у стандартах і надаються кожному 
пацієнту повинні визначатись з урахуванням реальних умов у вітчизняній 
охороні здоров'я як фінансового, так і кадрового, матеріально-технічного, 
освітнього; 

 надійність, тобто складений відповідно до принципів науково обгрунтованої 
медичної практики; небхідно досягнути одностайності думок 
висококваліфікованих лікарів щодо визначення стандартів; 

 чітка визначеність, тобто стандарт має бути описаний за допомогою точних 
формальних визначень, розписано, хто конкретно і яку частину стандарту 
забезпечує, та ін.; 

 дієвість, тобто необхідно проводити періодичний аналіз і перегляд раніше 
встановлених стандартів і розробити механізм забезпечення або 
стимулювання виконання встановлених стандартів. 

Міжнародний стандарт у сфері охорони здоров'я має багатоаспектний характер і 
регламентується разом з регулюванням відносин у галузі охорони навколишнього 
природного середовища, контролю санітарно-епідемічної ситуації, якості продукції, 
що випускається, та інших чинників, що впливають на фізіологічну і психологічну 
"якість життя людини". Більшість стандартів прав людин у сфері охорони здоров'я, 
що закріплені у міжнародно-правових актах, розглядаються міжнародною 
спільнотою в якості загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, які 
мають обов'язкову силу для всіх держав світу. Вони мають загальний характер, і 
відступити від інших неможливо. Їх значення полягає у тому, щоб усі конкретні 
норми з прав людини розроблялись на основі таких принципів, які одночасно є 
критерієм їхьої законності [17, с.435]. 

Сьогодні норми міжнародного права у сфері охорони здоров'я не лише 
зобов'язують держави забезпечити закріплення у міжнародних угодах основні права і 
свободи людини, але надають особі право вимагати від держави виконання її 
міжнародних зобов'язань [18, с.9]. Розвиток сучасних міжнародних відносин свідчить 
про те, що внутрішньо-державні відносини у сфері прав людини на охорону здоров'я 
стали безпосереднім об'єктом міжнародно-правового регулювання. Тенденції 
розвитку міжнародної співпраці у розглядуваній сфері свідчать про дедалі більше 
визнання примату міжнародного права над внутрішньодержавним. Однак багато 
питань регулювання прав і свобод людини все ще залишаються у сфері внутрішньої 
компетенції кожної держави, яка самостійно, з урахуванням взятих на себе 
міжнародних зобов'язань, визначає час, послідовність і конкретний спосіб їх 
виконання. Все це відображено у внутрішньодержавному законодавстві, яке 
визначає, як саме і в якому об'ємі держава виконуватиме взяті на себе міжнародні 
зобов'язання [18, с.10]. 

Ступінь впливу міжнародного права на законодавство тієї чи іншої держави 
зумовлюється внутрішньою і зовнішньою політикою і ратифікацією нею основних 
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міжнародних угод. Чим більше міжнародних договорів ратифіковано державою, тим 
вагоміший вплив міжнародного права на внутрішнє законодавство. Вплив 
міжнародного права на охорону здоров'я, на національне право полягає у тому, що у 
законодавстві держави з'являються нові принципи і норми, яких раніше у ньому не 
було. Вони закріплюються, конкретизуються, уточнюються, виходячи з міжнародних 
зобов'язань, що взяла на себе та чи інша держава. 

Отже, запропонуємо таке визначення міжнародно-правових стандартів у сфері 
охорони здоров'я: вміщені у міжнародно-правових актах з прав людини принципи і 
норми, які визначають зміст та обсяг прав людини у сфері охорони здоров’я.  

Міжнародний стандарт у сьогоденних економічних умовах України є метою і 
програмною настановою, до якої прагнуть юристи, політики, економісти і, звичайно, 
все населення України, як носії конституційних прав. Досвід розвитку 
західноєвропейських країн, їхні високі стандарти, забезпечені матеріальними 
цінностями, не можуть бути у незмінному вигляді перенесені на український ґрунт, 
без адаптації до наших традицій та реалій. Каталог прав людини залежить від того, 
яку систему цінностей сповідує суспільство (те, що прийнятно для одного 
суспільства, може виявитись зовсім не придатним для іншого). Західні моделі не 
можуть бути застосовані в українському суспільстві без урахування менталітету 
нашого народу, специфіки його психології, традицій, духовності і культури. І, 
звичайно, умови фінансової кризи, у якій сьогодні перебуває Україна, не дають 
можливість створити матеріальні передумови для реалізації соціальних і культурних 
прав на рівні міжнародно-правових стандартів, у тому числі і права на охорону 
здоров'я. Конституційне проголошення в Україні людини, її життя і здоров'я 
найвищою соціальною цінністю, враховуючи реалії нашого життя, поки є заявою про 
наміри і прагнення України, яка ще не здобула реального втілення у життя. 
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International legal standards in the sphere of human health care are considered in this 
scientific article. The author elucidates their legal enforcement and influence on national 
legislation, draws attention to the EU standards in the sphere of human health care. Taking 
into consideration all the results of this scientific research, the author proposes a definition of 
an international legal standard in the sphere of human health care, objects and features of 
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Стаття присвячена деяким питанням захисту прав і свобод людини 
Конституційним Судом України. Аналізується відповідне чинне законодавство України 
та конституційно-правова практика в Україні щодо захисту прав та свобод людини  

Ключові слова: права людини, конституційність, Конституційний Суд України. 

З проголошенням незалежності Україна стала на шлях визнання пріоритету 
загальнолюдських цінностей, серед яких чільне місце посідає захист прав та свобод 
людини і громадянина. Своє цілісне закріплення концепція прав людини знайшла у 
прийнятій 28 червня 1996 року Конституції України. Проте встановлення прав і 
свобод людини і громадянина навіть у нормативно-правовому акті найвищої 
юридичної сили ще не є показником їхньої реальності. Яскравим прикладом тут є 
практика державного і суспільного життя в колишньому Союзі РСР, яка в частині 
забезпечення прав людини не відповідала положенням, закріпленим у Основному 
Законі тієї держави. Отже, велике значення має реальне забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина, можливість ними користуватися, що є однією з 
найважливіших ознак демократичної правової держави. 

Для того щоб проголошені права не стали декларацією, держава повинна 
створити відповідний правовий механізм їхнього забезпечення, під яким розуміють 
органічну сукупність усіх засобів і форм переведення нормативності права у 
впорядкування суспільних відносин, переведення “належного в існуюче” [1, с. 76]. 
М. Савенко такий механізм розглядає в контексті правової охорони Конституції, 
маючи на увазі, що, оскільки права і свободи людини та громадянина закріплені в 
Основному Законі, то й система його охорони спрямована на захист цих прав і 
свобод [2, с. 69]. Разом з цим захист прав і свобод людини забезпечується й іншими 
гарантіями держави: політичними, економічними, соціальними і, звичайно, 
правовими. Дієвість і ефективність цього механізму залежить від багатьох чинників, 
серед яких: загальний рівень правової культури народу, а передусім представників 
влади, економічний стан держави, ступінь реалізації принципу розподілу влади, 
реальність громадського впливу на відповідний процес, роль засобів масової 
інформації та ін. 

Основною юридичною гарантією прав і свобод людини є судовий захист. 
Особлива роль тут відведена Конституційному Суду України, який, відповідно до 
ст. 147 Конституції, є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні [3]. 

Важливо зауважити, що функція захисту прав і свобод людини і громадянина 
Конституційним Судом ні в Конституції України, ні в Законі “Про Конституційний 
Суд України” прямо не передбачена. Проте це не означає, що така функція для цього 
органу конституційної юрисдикції не передбачена взагалі. Навпаки – вона є 
провідною в його діяльності.  
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Здійснення захисту прав і свобод людини випливає з інших положень Закону, 
зокрема з тих, що регулюють завдання Конституційного Суду України: гарантувати 
верховенство Конституції України на всій території держави (ст. 2 Закону “Про 
Конституційний Суд України” [4] ). Відомо, що норми про права і свободи людини і 
громадянина внесені до Основного Закону. Отже, забезпечуючи верховенство 
Конституції, Конституційний Суд забезпечує реалізацію і тих її норм, що стосуються 
прав і свобод людини.  

Такі повноваження випливають зі змісту присяги судді Конституційного Суду 
України, в якій судді зобов‘язуються “захищати конституційний лад держави, 
конституційні права та свободи людини і громадянина” (ст. 17 Закону), глави 12 
“Особливості провадження в справах щодо відповідності положень чинних правових 
актів, зазначених у пункті 1 ст. 13 цього Закону, конституційним принципам і 
нормам стосовно прав та свобод людини і громадянина”, а також із глави 13 
“Особливості провадження в справах щодо конституційності правових актів, якими 
суперечливо регулюється порядок реалізації конституційних прав та свобод людини і 
громадянина” Закону України “Про Конституційний Суд України” [5, с. 6].  

Реалізацію Конституційним Судом України функції захисту прав і свобод 
необхідно розглядати в декількох аспектах відповідно до його компетенції і 
проваджень.  

Так, згідно зі ст. 157 і 159 Конституції України, Конституційний Суд України 
здійснює перевірку законопроектів про внесення змін до Конституції на предмет 
того, чи не передбачають такі зміни скасування чи обмеження прав і свобод людини і 
громадянина як однієї з основних цінностей Української держави. У випадку 
відсутності позитивного висновку Конституційного Суду законопроект відхиляється. 

Відповідно до ст. 147 і 150 Конституції України, а також пункту 1 ст. 13 Закону 
“Про Конституційний Суд України”, останній вирішує питання відповідності 
Конституції (конституційності) законів та інших правових актів Верховної Ради 
України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, а також 
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Оскільки права та 
свободи людини і громадянина закріплені в Конституції, то вони і є одним із 
критеріїв оцінки конституційності цих актів. Якщо за результатами перевірки 
Конституційний Суд визнає ці акти або окремі їхні положення такими, що не 
відповідають Конституції, то вони втрачають юридичну силу з дня визнання їх 
неконституційними.  

Суб'єктами права на конституційне подання з цього питання є Президент 
України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не 
відкликається), Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Фізичні, як і юридичні, 
особи, конституційні права яких прийняттям відповідного акта порушені, не можуть 
безпосередньо звернутися до Конституційного Суду. Це право вони можуть 
реалізувати лише через вказані органи, які в такому разі їх представлятимуть.  

Підставами для порушення питання про відкриття провадження у справі щодо 
відповідності норм чинного законодавства принципам і нормам Конституції України 
стосовно прав та свобод людини і громадянина є: 

1) наявність спірних питань щодо конституційності прийнятих і оприлюднених у 
встановленому порядку законів, інших правових актів; 
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2) виникнення спірних питань щодо конституційності правових актів, виявлених 
у процесі загального судочинства; 

3) виникнення спірних питань щодо конституційності правових актів, виявлених 
органами виконавчої влади в процесі їх застосування та Уповноваженим Верховної 
Ради України з прав людини у процесі його діяльності. 

Предметом конституційного провадження у справах щодо конституційності норм 
законів, якими суперечливо регулюється порядок реалізації конституційних прав та 
свобод людини і громадянина, є вирішення спірних питань конституційності норм 
двох чи більше законів або актів міжнародного права, визнаних обов'язковими на 
території України, що встановлюють різний порядок реалізації одних й тих самих 
конституційних прав та свобод, чим суттєво обмежуються можливості їхнього 
використання. 

Ще одним напрямом конституційного захисту прав і свобод є офіційне 
тлумачення Конституційним Судом України Конституції і законів України. Згідно зі 
ст. 42 Закону “Про Конституційний Суд України”, з метою забезпечення реалізації чи 
захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав 
юридичної особи, до Конституційного Суду України може бути подане 
конституційне звернення про необхідність офіційного тлумачення Конституції 
України та законів України.  

Суб'єктами такого звернення є громадяни України, іноземці, особи без 
громадянства, а також юридичні особи. Підставою для конституційного звернення 
цих осіб є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або 
законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт 
права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до 
порушення його конституційних прав і свобод (ст. 94 Закону “Про Конституційний 
Суд України”). Тобто такі особи повинні бути особисто (безпосередньо) зацікавлені у 
рішенні Конституційного Суду – адже саме їхнім конституційним правам і свободам 
завдана певна шкода або створена небезпека її спричинення [6, с. 67]. 

Окремо зауважимо, що така вимога Закону як наявність неоднозначного 
застосування Конституції або законів України суттєво звужує можливості фізичних і 
юридичних осіб щодо захисту своїх прав у Конституційному Суді України, оскільки 
фактично їм доводиться або шукати факти неоднозначного застосування 
законодавства, або чекати, коли такі факти настануть. Однозначне, хоча й 
неправильне застосування Конституції або законів України, за буквою Закону, не є 
підставою звернення до Конституційного Суду за захистом своїх прав. Тому в цій 
частині Закон “Про Конституційний Суд України” потребує доопрацювання. 

Якщо Конституційний Суд, розглядаючи справу про офіційне тлумачення Закону 
(окремих його положень), встановить його невідповідність Конституції України, то у 
цьому ж провадженні він вирішує питання щодо неконституційності цього Закону 
або окремих його положень (частина друга ст. 94 Закону). Це положення є 
надзвичайно важливим засобом захисту прав і свобод саме для громадян, які не є 
суб‘єктами конституційного подання з питань відповідності законів та інших 
правових актів Конституції України.  

Крім цього, важливість такого засобу захисту полягає у тому, що, розглядаючи 
індивідуальне звернення, Конституційний Суд впливає на всю правозастосовну 
практику, спрямовуючи її в конституційне русло і забезпечуючи захист прав і свобод 
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з питань, що були предметом офіційного тлумачення в системі виконавчої і судової 
влади, а також сприяє відповідальному ставленню цих органів до забезпечення прав і 
свобод у процесі застосування нормативно-правових актів [7, с. 88, 89]. 

В європейських державах досить поширеним є інститут конституційної скарги, 
суть якого зводиться до права громадян звертатися до органів судового 
конституційного контролю з проханням про перевірку конституційності владних 
актів, якими порушується, на їхню думку, їхні права і свободи [8, с. 116]. На жаль, у 
законодавстві України цей інститут не знайшов свого відображення, що, мабуть, 
пояснюється прагненням законодавця запобігти перевантаженню Конституційного 
Суду України такими справами. Разом з тим це обмежує можливості громадян щодо 
захисту своїх прав національними правовими засобами, зокрема і в Конституційному 
Суді. Тут слід визнати слушною думку М. Савенка, який вважає, що громадянам 
варто було б надати право звертатися до Конституційного Суду України, але після 
використання всіх інших правових засобів [2, с. 69]. 

Отже, Конституційний Суд України посідає досить важливе місце в механізмі 
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Більшість 
прийнятих ним за час своєї діяльності рішень так чи інакше стосується забезпечення 
прав людини. Крім того, є всі підстави стверджувати, що вже сам факт існування 
такого органу конституційного контролю в Україні значною мірою дисциплінує 
органи державної влади, змушує їх діяти відповідно до законодавства України, 
спрямовуючи свою діяльність на забезпечення та захист прав і свобод людини та 
громадянина. 
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У статті на основі аналізу основних концептуальних підходів щодо системи права 
протягом останніх двох століть порушується питання про дихотомічний поділ 
позитивного права. Досліджується дорадянський, радянський та сучасний етапи 
розвитку поглядів на структуру права, зроблено висновок про певну методологічну 
непослідовність у спробах виявити місце приватного права в системі права України. 
Висловлюються думки щодо необхідності усунення такого „безладу” у сучасному 
загальнотеоретичному правознавстві у ході подальших досліджень. 

Ключові слова: приватне право, публічне право, система права України. 

У статті зроблено спробу переглянути поки що пануючу в українській науковій 
літературі думку про те, що система об’єктивного юридичного права поділяється на 
більшу, ніж дві, кількість галузей права (зокрема, на галузі конституційного, 
адміністративного, цивільного, кримінального, цивільно-процесуального, 
кримінально-процесуального, трудового, фінансового, земельного, 
підприємницького, соціально забезпечувального, кримінально-виконавчого, 
аграрного права), а також висуваються додаткові аргументи на користь того, що 
первинними елементами структури права є лише дві його складові – приватне право 
та публічне право. Ця спроба реалізовуватиметься в процесі висвітлення 
неоднозначного трактування системи права вітчизняними правознавцями протягом 
XX-XXI ст. 

Потреба у теоретико-історичному екскурсі зумовлюється тим, що правильне 
вирішення проблеми поділу, структуризації системи права залежить від інтерпретації 
таких „констант”, як поняття права, приватного права, системи, елементів системи, а 
всі вони протягом зазначеного періоду досліджувалися з неоднакових, нерідко 
протилежних, філософсько-концептуальних позицій.  

Правова доктрина дореволюційного періоду визнавала, що основу системи права 
становить його поділ на два структурні елементи – приватне право та публічне право. 
Відомий вчений Г. Шершеневич „Вступ” до свого підручника з цивільного права 
розпочав з констатації притаманного для тогочасного юридичного права поділу його 
норм на дві групи: публічні і цивільні (приватні) норми [1, с.9]. Цю думку 
підтримував і Л. Герваген, який стверджував, що „закони (як і правозагалом) 
розподіляються і розподілялись на дві великі галузі, на закони публічного права і на 
закони приватного, цивільного права” [2, с.5]. А Ю. Гамбаров вважав, що різке 
протиставлення цивільного права (яке він вважав синонімом поняття „приватне 
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право”) публічному праву охоплює усю сферу права і відповідає як дійсному станові 
речей, так і дидактичним цілям вивчення того чи іншого права [3, с.45]. Справжнім 
„здобутком юридичної думки”, який становить базу наукової і практичної 
класифікації правових явищ, назвав дуалістичний поділ права Й. Покровський [4, 
с.41]. 

Таких же поглядів дотримувалися і тогочасні теоретики права. Зокрема, 
В. Хвостов так розглядав структурну побудову системи права: основним поділом 
системи права був поділ її на право публічне та право приватне, що, ясна річ, не 
виключало певного внутрішнього структурування кожної з цих частин (зокрема, 
публічне право, на його думку, поділялося на такі галузі як державне право, 
адміністративне право, кримінальне право, судове право, фінансове право, 
міжнародне право та церковне право, а приватне – на цивільне право у вузькому 
розумінні та торгове право) [5, с.65-72]. Аналогічно висвітлював проблематику 
системи права й Н. Коркунов [6, с.165].  

Після утвердження на теренах колишнього Радянського Союзу „соціалістичного” 
режиму представники офіційно домінуючого правознавства „відвернулись” від 
приватно-публічного, здавалось би, традиційного, поділу права. Причиною таких 
змін у науковій думці була спрямованість влади на викорінення „усього приватного” 
у тогочасному суспільстві. Зокрема, під час підготовки проекту Цивільного кодексу 
РРФСР В. Ленін у листі до Народного комісара юстиції Д.Курського від 20.02.1922р. 
писав, що не слід „переймати ... старе буржуазне поняття про цивільне право, а 
створювати нове” [7, с.398]. Закликаючи до вироблення нового цивільного права, 
нового ставлення до приватно-правових договорів, він зазначав: „Ми нічого 
приватного не визнаємо, для нас все у сфері господарства є публічно-правововим, а не 
приватним. Ми допускаємо капіталізм лише державний, а держава, це – ми ... Звідси 
– розширити застосування державного втручання у „приватно-правові” відносини; 
розширити право держави скасовувати „приватні договори”; застосовувати не corpus 
juris romani до „цивільних правовідносин”, а нашу революційну правосвідомість” [7, 
с.398]. Далі він просив „домогтися того, щоб декілька комуністів, які погоджувалися 
з духом цього листа, а також працівників суду та НКЮсту, виступили на ці теми з 
низкою статей в пресі і з низкою публічних рефератів” [7, с.399], очевидно, для 
обґрунтування і пояснення такого підходу. 

Відповідно до цього, провідні радянські юристи спрямували свої зусилля на 
розроблення „нового, революційно-марксистського розуміння усієї сукупності ... 
радянського права взагалі, і, зокрема, ... – цивільного права” [9, с.515]. Приміром, 
П. Стучка, вважаючи поділ права на дві галузі(приватне право та публічне право) 
надто спрощеним, піддавав сумніву обґрунтованість цього поділу в умовах 
соціалізму, оскільки „за змістом своїм радянське цивільне право відрізняється від 
буржуазного вже тим, що у ньому ... міститься не одне лише приватне право, але й 
публічне” [9, с.590]. 

О. Гойхбарг взагалі вважав, що „відмежування поняття цивільного права від 
інших понять, яке втратило зміст і в тих країнах, які не пережили пролетарської 
революції, абсолютно неприпустиме у нас. Правильним і доцільним є поділ права за 
відносинами, які ним охоплюються(наприклад, земельне, трудове, промислове 
тощо)” [10, с.114]. Вчений намагався довести безпідставність поділу права на 
приватне та публічне навіть стосовно „буржуазного” права. У праці, присвяченій 
загальним тенденціям перетворення земельного та цивільного права в іноземних 
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державах [11, с.45], він, наводячи витяги із законів цих держав, показав розширення 
меж публічно-правового регулювання суспільних відносин у ті часи, що, на його 
думку, давало підстави стверджувати неприйнятність дуалістичного поділу 
позитивного права. 

В. Ленін, усвідомлюючи необхідність прийняття Цивільного кодексу і, водночас, 
небезпеку багатьох його положень для соціалістичного ладу, в іншому листі до 
Д. Курського від 15.02.1922р. писав: „Вважаю абсолютно необхідним, щоб ми мали 
можливість у цьому законі повну гарантію прав нашої держави не лише на повну 
ревізію та контроль, але й на розірвання з серйозних державних підстав. Прошу Вас 
дати свій висновок з цього питання ... і прислати 2-3 виписки статей, які дають нам ці 
гарантії” [8, с.169]. Тому головним завданням, яке ставилося перед комісією з 
підготовки Цивільного кодексу РРФСР було забезпечення інтересів пролетарської 
держави з точки зору можливості контролювати усі без винятку приватні 
підприємства і скасовувати усі договори та приватні угоди, які суперечать як букві 
закону, так і суспільним інтересам, поступово розширюючи втручання держави у 
приватноправові відносини, цивільні справи [7, с.401, 412]. 

Ці положення набули своє безпосереднє закріплення у Цивільних кодексах не 
тільки Російської, але й інших радянських республік. Наприклад, відповідно до ст.1 
ЦК УСРР від 16.12.1923р. [12, с.9], цивільні права захищалися законом за винятком 
тих випадків, коли вони здійснювалися всупереч їхньому соціально-господарському 
призначенню, а ст.4 цього ж кодексу передбачала можливість обмеження судом 
цивільної правоздатності. Згідно зі ст.30 Кодексу, правочини, спрямовані до 
очевидної шкоди для держави, визнавалися недійсними. Ще цікавішим є зміст пункту 
5 Постанови ЦВК УСРР від 16 грудня 1922р. „Про надання чинності Цивільному 
кодексу УСРР”: "Поширене тлумачення Цивільного кодексу УСРР допускається 
лише у випадку, коли того вимагає захист інтересів робітничо-селянської держави та 
трудящих мас" [12, с.7]. Таке формулювання засадничих норм кодексу 
встановлювали можливість довільного тлумачення інших його норм і допускало 
втручання держави у майнові відносини у будь-яких випадках.  

Наступним етапом „витіснення” приватного права зі сфери вітчизняної 
юриспруденції була перша широка наукова дискусія щодо системи радянського 
права, проведена наприкінці 30-х – на початку 40-х років минулого століття. 
Основними аргументами, які тоді висувалися проти поділу права на приватне та 
публічне, були: 1) відмова представниками „буржуазної” юриспруденції від такого 
поділу; 2) неприпустимість різкого протиставлення приватних та публічних інтересів 
у радянському праві, де цивільне право перестало бути приватним правом і має 
публічний характер; 3) відсутність об’єктивного критерію для такого поділу [13, 
с.50].  

У пошуках нових критеріїв виокремлення структурних елементів системи права 
основна увага була зосереджена на критиці можливості застосування такого критерію 
як метод правового регулювання, оскільки його використання безпосередньо 
„підштовхувало” до визнання поділу права на приватне та публічне. Зокрема, 
Д. Генкін вважав, що метод правового регулювання не може сам по собі слугувати 
критерієм для розмежування галузей права. Свою думку він аргументував так: 
1) методи правового регулювання в рамках однієї і тієї ж галузі права історично 
змінюються залежно від зміни суспільних формацій; 2) у різних галузях права 
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подекуди застосовуються аналогічні методи; 3) в рамках однієї галузі права можуть 
застосовуватись різні методи [14, с.28]. 

Основним офіційним висновком цієї дискусії було твердження про те, що поділ 
радянського права на окремі структурні елементи (галузі права) має здійснюватися за 
предметом правового регулювання. Хоча, як слушно наголошується у сучасній 
літературі, саме поняття предмета правового регулювання не було належно 
досліджене і запропонована фактично в директивному порядку система 
соціалістичного права не ґрунтувалась на єдиних класифікаційних ознаках [15, с.5-6]. 
А це, своєю чергою, породило чимало наукових суперечок щодо необхідності 
виділення таких „суміжних” галузей права, як трудове, сімейне, господарське, 
колгоспне тощо – суперечок, які за браком єдиної методологічної основи 
виокремлення структурних елементів системи права у більшості випадків мали 
схоластичний характер. 

Іншим висновком дискусії вважаємо категоричне заперечення спроб окремих 
правознавців (наприклад, Я. Миколенка, С. Братуся) здійснити поділ радянського 
права на дві частини: приватну та публічну, – спроб, які ґрунтувалися на уявленні 
про те, що в основу відмежування цивільного права від інших галузей права – 
державного, адміністративного, кримінального потрібно ставити „наявність свободи, 
самостійності та ініціативи” [16, с.16], які би рівною мірою визнавались за усіма 
учасниками цивільних правовідносин. Серед аргументів, що використовувалися для 
спростування дуалістичного поділу права в рамках соціалістичної юриспруденції, 
були, зокрема, тези про те, що усе радянське право було публічним [17, с.43], що 
“цивільне право є лише однією із численних галузей публічного права” [18, с.25]. 
Стверджувалось, що поєднання суспільних і особистих інтересів в соціалістичному 
суспільстві не дає можливості говорити про наявність у ньому поділу права на 
публічне і приватне. Тому цивільне право не слід розглядати як приватне право, як 
право винятково приватної особи [20, с.43]. 

Наведені, а також деякі інші висновки були відправною точкою другої наукової 
дискусії щодо структури системи радянського права. У центрі уваги правознавців 
постало нове питання: якщо основним критерієм поділу системи права на галузі 
треба вважати предмет правового регулювання, то за якими ознаками предмет 
цивільного права слід відрізняти від предмета, скажімо, трудового чи 
адміністративного права.  

На думку А. Венедіктова, предметною ознакою майнових відносин, які 
регулювалися цивільним правом, була їхня еквівалентність, яка дістала свій правовий 
вираз „у рівноправності учасників цивільно-правового відношення як в методі 
правового регулювання” [21, с.31]. Цей підхід піддавав критиці А. Дозорцев, 
стверджуючи, що застосування „методу рівності як критерію відмежування 
радянського цивільного права від інших галузей права означає по суті поділ права на 
приватне та публічне” [22, с.105], який він категорично заперечував. Обґрунтовуючи 
тезу про те, що рівність у радянському праві не є ознакою, яка іманентно властива 
лише для цивільних правовідносин, автор запропонував виділяти такі їхні ознаки: 
майнові відносини; відносини, які виникають у сфері обороту; відносини, які 
виникають на базі відокремленого у сфері обороту майна [22, с.106]. Р. Халфіна 
включала до предмета радянського цивільного права майнові та пов’язані з 
майновими особисті відносини між громадянами, між соціалістичними організаціями 
і громадянами, а також майнові відносини між соціалістичними організаціями в сфері 
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економічного обороту [23, с.9]. Д. Генкін вважав, що предметом цивільного права є 
відносини власності та відносини щодо розподілу продуктів, пов’язані з дією закону 
вартості [23, с.7]. АМ. Шаргородський та О. Йоффе стверджували, що до предмета 
цивільного права входять майнові відносини, які виражаються у вартісній формі, а 
також немайнові відносини, якщо в них виражається оцінка особи з боку суспільства 
[24, с.108]. На думку С. Алексеєва, головна специфічна риса майнових відносин, які 
регулювалися радянським цивільним правом, полягала в майново-розпорядчій 
самостійності суб’єктів цих відносин [25, с.121]. 

Окремої уваги заслуговує спроба І. Мревлішвілі здійснити поділ системи права за 
предметом правового регулювання. Критикуючи спроби деяких вчених (зокрема, 
М. Агаркова, М. Аржанова, С. Аскназія, А. Венедіктова, О. Йоффе) здійснити поділ 
системи права, посилаючись на „рівність сторін” як критерій віднесення 
правовідносин до цивільного права, за те, що вони у завуальованій формі зберігають 
поділ права на приватне та публічне, І. Мревлішвілі запропонував внести до сфери 
цивільного права усі майнові, а також деякі особисті немайнові відносини. Не 
зазначивши чітких критеріїв(ознак), за якими цивільні правовідносин слід 
відмежовувати від інших правовідносин, він запропонував вважати цивільними і такі 
„традиційно” публічні правовідносини, як податкові, бюджетного фінансування, 
майнові відносини, що регулюються адміністративними актами, а також земельні та 
трудові правовідносини [26, с.109-111]. 

Досить оригінальними були пропозиції В. Мешери поділити радянське право на 
окремі галузі, взявши за основу різні види санкцій. Оскільки у тогочасній науці 
виділяли три основні групи санкцій – кримінальні, адміністративні та цивільні, то 
він, відповідно до цієї класифікації та „дотримуючись вимог діалектичної та 
формальної логіки”, запропонував виділяти такі основні галузі радянського права, як 
кримінальне, адміністративне та цивільне право [27, с.97]. 

Інший критерій для побудови системи права висунув Л. Дембо. Погоджуючись з 
тезою, що кожній галузі права властивий свій окремий предмет правового 
регулювання, цей вчений стверджував, що саме домінуючий принцип(а не предмет 
правового регулювання чи метод правового регулювання) має бути підставою для 
виокремлення галузей права. Таким принципом у цивільному праві пропонувалося 
вважати принцип еквівалентності(відшкодовності) [28, с.95]. 

Учасники дискусії намагалися дати відповідь і на питання, чи була можливість 
застосування методу правового регулювання як додаткового критерію виокремлення 
галузей радянського права. Одні вчені [21, с.30-31; 29, с.102-104; 24, с.108; 30, с.117] 
позитивно вирішували це питання, вважаючи, що методом правового регулювання 
цивільного права є метод юридичної рівності сторін у правовідносинах, 
адміністративному ж праву завжди притаманний метод підпорядкування, велінь, 
імперативів. 

Інші ж правознавці [31, с.104-105; 22, с.104-106; 26, с.109; 32, с.83] вважали, що 
єдиним критерієм поділу системи права повинен бути предмет правового 
регулювання. Одним з аргументів, за допомогою яких обґрунтовувалася ця позиція, 
була теза про те, що використання методу правового регулювання для виокремлення 
структурних елементів системи права обов’язково призведе до відновлення 
дуалістичного поділу права на приватне та публічне, який у тогочасній радянській 
літературі категорично заперечувався. 
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Варто звернути увагу на три риси, що ними характеризувалася ця (друга) 
дискусія. Це, по-перше, немає єдиної методології дослідження системи права, 
внаслідок чого й виникали численні розбіжності у поглядах науковців. По-друге, 
категоричне заперечення поділу права на приватне та публічне, яке становило 
фундамент дискусії й нерідко ґрунтувалось не стільки на наукових, скільки на 
ідеологічних аргументах. По-третє, категорія предмета правового регулювання, 
якою так активно оперували вчені, і далі залишалася на той час мало дослідженою: 
ґрунтовні монографічні дослідження, присвячені цій проблемі, з’явилися дещо 
пізніше. Усе це не могло не позначитись на науково-теоретичному рівні дискусії. 

Проте, вона спричинила низку висновків, які сприяли подальшим дослідженням 
системи вітчизняного права. Один з них полягав у тому, що предмет правового 
регулювання має слугувати основним критерієм поділу системи права на окремі 
структурні елементи. С. Алексєєв у монографічній праці, присвяченій теоретичним 
проблемам системи права, зазначив: „Предмет правового регулювання є одним та 
єдиним матеріальним (позаправовим) класифікаційним критерієм розподілу норм 
радянського права по окремих галузях” [33, с.10]. Цю позицію висловлювали та 
розвинули й інші радянські вчені [34, с.48; 35, с.35; 36, с.19; 37, с.8-18]. При цьому 
основною і визначальною категорією цивільно-правових відносин, на думку 
більшості вчених, виступав їх оплатний (відшкодовний) та товарно-грошовий 
характер [34, с.6; 38, с.14]. 

Іншим висновком розглянутої дискусії вважаємо те, що більшість правознавців 
для виокремлення тієї чи іншої галузі права поряд з предметом правового 
регулювання використовували категорію методу правового регулювання. При цьому 
цей метод розглядався як додатковий (похідний) критерій, специфіка якого 
зумовлювалася характером певного виду суспільних відносин. Зокрема, 
особливостями методу цивільного права вважалося те, що „учасники майнових 
відносин, які регулюються цивільним правом, перебувають у рівному положенні 
один щодо одного” [34, с.6]. Ознака рівності сторін розглядалася як ознака предмета 
правового регулювання, яка зумовлювалася еквівалентністю товарно-грошових 
відносин і майновою відокремленістю їхніх учасників та отримувала свій „відбиток” 
у методі правового регулювання [34, с.6]. 

Отже, в результаті другої дискусії було остаточно відкинуто ідею поділу 
радянського права на приватне та публічне як таку, що суперечить принципам 
марксистсько-ленінської юридичної науки, оскільки у нормах кожної галузі права 
гармонійно поєднувалися як суспільні, так і особисті інтереси. При цьому 
зазначалося, що такий поділ цілком придатний і щодо буржуазних правових систем 
[39, с.216-217]. 

Однак запропонована система права (конкретна структура якої й надалі 
визначалась різними авторами неоднозначно) та критерії її поділу на окремі елементи 
не давали можливості чітко відмежувати одні галузі права від інших. Як згодом 
слушно зауважив Р. Лівшиць, за допомогою конструкції „предмет-метод” не вдалося 
виявити точних критеріїв галузей права. Крім того, методів правового регулювання 
було набагато менше, ніж таких галузей [40, с.26]. Законодавчим прикладом такої 
невизначеності стали, зокрема, відповідні норми Цивільних кодексів союзних 
республік, відповідно до яких предметом правового регулювання цих кодексів були 
майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини, а також інші особисті 
немайнові відносини. Сама дихотомія поділу відносин на майнові та немайнові 
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давала підставу зробити висновок, що вони є предметом правового регулювання й 
інших галузей соціалістичного права (наприклад, адміністративного, фінансового, 
трудового, кримінального, сімейного, процесуального тощо). Тому питання про те, як 
на основі предмета правового регулювання відрізнити, скажімо, трудове право від 
цивільного, фінансове від права соціального забезпечення, або у чому ж полягає 
специфіка предмета правового регулювання кожної галузі права (і, зокрема, 
цивільного права), – не припиняли обговорювати у літературі. 

Проаналізувавши дорадянський та радянський періоди розвитку поглядів на 
систему об’єктивного юридичного права, можна констатувати. 

1. Представники дореволюційної вітчизняної юриспруденції визнавали поділ 
системи права на дві частини: приватне право та публічне право. Цей поділ був 
основним і охоплював усю правову сферу. Це своєю чергою не заперечувало 
подальшого внутрішнього структурування в рамках як права приватного, так і права 
публічного. 

2. Юридична наука того періоду ототожнювала такі поняття, як цивільне право та 
приватне право. 

3. У соціалістичному правознавстві поділ права на приватне та публічне 
категорично заперечувався. Обґрунтована на противагу дихотомічному поділу права 
багатогалузева структура системи права не мала міцного методологічного 
фундаменту, внаслідок чого постійно виникали дискусії щодо критеріїв 
виокремлення певних структурних елементів, наявності(або ж відсутності) тієї чи 
іншої галузі права. 

4. Радянське цивільне право розглядалося здебільшого як структурний елемент 
системи публічного права. Більш незалежні вчені вважали його галуззю, яка поєднує 
у собі як приватне, так і публічне начала. 

5. „Дореволюційне” розуміння системи права і „соціалістичне” розуміння 
системи права заперечують одне одне. Адже друге розуміння було сконструйоване 
задля спростування неприйнятної за умов соціалізму дуалістичної структури системи 
права. 

З огляду на такі міркування викликає подив спроби багатьох сучасних науковців 
„втиснути” поділ права на приватне та публічне в рамки успадкованого від 
радянських часів розуміння структури права об’єднати в рамках однієї теорії два 
взаємозаперечуючих підходи до розуміння структури системи права: дуалістичну і 
полігалузеву. Наприклад, Л. Морозова у підручнику з теорії держави і права, 
охарактеризувавши спочатку систему полігалузевості права, стверджує, що усі ці 
галузі паралельно можна згрупувати у дві групи – публічне право та приватне право, 
кожну з яких вона розглядає у наступному розділі [41, с.229-237]. Подібно викладає 
матеріал стосовно системи права і С. Полєніна, на думку якої поділ права на 
приватне та публічне „виходить за галузеві рамки, оскільки ці структурні утворення є 
більшими, ніж галузь права” [42, с.37]; тому до сфери приватного права вона включає 
такі галузі як цивільне, сімейне, трудове право [43, с.402] (незважаючи на те, що 
предметом правового регулювання трудового права є і деякі публічні відносини). 
Схожих підходів дотримується й А. Поляков [44], а також чимало інших авторів. 

Такий науковий „безлад” дістав у літературі назву „методологічної аномалії”. 
Причиною цього є так звана „термінологічна мімікрія”, суть якої полягає у тому, що 
у дослідницьких процесах застосовуються такі ідеї та методи, назви яких, хоча й 
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дещо „модернізовано”, проте їхній зміст залишився незмінним (а тому й 
непридатним) у нових умовах [45, с.171-172].  

Справді, сьогодні в Україні приватне право дедалі частіше стає предметом 
наукових досліджень, що зумовлено передусім проголошенням у ст.3 Конституції 
України людини найвищою соціальною цінністю в державі. Однак при виявленні 
його місця у системі українського права, здебільшого, використовують „застарілі” 
підходи. Адже систему полігалузевості права, яка становить фундамент подібних 
досліджень, можна використовувати для характеристики лише соціалістичного 
(радянського) права. За сучасних умов при вивченні системи права слід 
використовувати інші, позбавлені ідеологічного впливу, методологічні засади. На 
виявлення таких засад, вважаємо, і повинні спрямовувати зусилля представники 
правової науки. 

–––––––––––––––––––– 

1. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.) – М., 1995. 
2. Герваген Л.Л. На чем основано разделение права на публичное и частное, 

гражданское? – Петроград, 1915. 
3. Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Часть общая. – СПб., 1911. – Т.1. 
4. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 4-е изд., испр. – М.: 

Статут, 2003. 
5. Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. 3-е изд. испр. и доп. – М., 

1906. 
6. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 3-е изд. испр. и доп. – СПб., 1894. 
7. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-ое изд. – М.: Изд-во полит. л-ры, 1983. – Т. 

44. 
8. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-ое изд. – М.: Изд-во полит. л-ры, 1983. – Т. 

54. 
9. Стучка П.И. Введение в теорию гражданского права. Избранные произведения по 

марксистско-ленинской теории права. – Рига: Латв. гос. изд-во, 1964. 
10. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. – М.: Статут, 2001. 
11. Гойхбарг А. Очерки преобразования земельного и гражданского права в буржуазных 

государствах. – М., 1925. 
12. Цивільний кодекс Української РСР(затверджений постановою ЦВК Української РСР 

від 16 грудня 1922р.). – К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР., 
1959. 

13. Миколенко Я. О предмете и принципах социалистического гражданского права // 
Проблемы социалистического права. – 1938. – №5. 

14. Генкин Д. Предмет советского гражданского права // Советское государство и право. 
– 1939. – №4. 

15. Кузьменко А. «Системный взгляд» на систему права // Правоведение. – 2003. – №3. 
16. Миколенко Я., Братусь С. Предмет и система советского социалистического 

гражданского права // Советская юстиция. – 1938. – №16. 
17. Кечекьян С.Ф. О системе советского социалистического права // Советское 

государство и право. – 1946. – №2. 
18. Карева М. К вопросу о делении права на публичное и частное // Советское 

государство и право. – 1939. – №4. 
19. Павлов И.В. О системе советского социалистического права // Советское государство 

и право. – 1958. – №11. 



 
 33 

20. Годес А. Предмет и система советского граданского права // Советская юстиция. – 
1939. – №1. 

21. Венедиктов А.В. О системе гражданского кодекса СССР // Советское государство и 
право. – 1954. – №2. 

22. Дозорцев А.В. О предмете советского гражданского права и системе гражданского 
кодекса СССР // Советское государство и право. – 1954. – №7. 

23. Халфина Р.О. О предмете советского гражданского права // Советское государство и 
право. – 1954. – №8. 

24. Шаргородский М.Д., Иоффе О.С. О системе советского права // Советское 
государство и право. – 1957. – №6. 

25. Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. – 
Свердловск: Свердловский юридический институт имени А.Я.Вышинского, 1959. 

26. Мревлишвили И.Г. Предмет и система советского социалистического гражданского 
права // Советское государство и право. – 1954. – №7. 

27. Мешера В.Ф. О делении советского права на отрасли // Советское государство и 
право. – 1957. – №3. 

28. Дембо Л.И. О принципах построения системы права // Советское государство и 
право. – 1956. – №8. 

29. Алексеев С.С. О теоретических основах классификации отраслей советского права // 
Советское государство и право. – 1957. – №7. 

30. Александров Н.Г. О месте трудового и колхозного права в системе советского 
социалистического права // Советское государство и право. – 1958. – №5. 

31. Вильнянский С.И. К вопросу о системе советского права // Советское государство и 
право. – 1957. – №1. 

32. Генкин Д.М. К вопросу о системе советского социалистического права // Советское 
государство и право. – 1956. – №10. 

33. Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы системы советского права. – М.: 
Госюриздат, 1961. 

34. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. – М.: Гос. изд-во 
юрид. л-ры, 1963. 

35. Чхиквадзе В.М., Ямпольская Ц.А. О системе советского права // Советское 
государство и право. – 1967. – №9. 

36. Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. – М.: 
Изд-во «Наука», 1979. 

37. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: 
единство и дифференциация. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. 

38. Антимонов Б. К разработке проекта Основ гражданского законодательства СССР // 
Социалистическая законность. – 1959. – №7. 

39. Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юрид. лит-ра, 1975. 
40. Лившиц Р.З. Отрасль права – отрасль законодательства // Советское государство и 

право. – 1984. – №2. 
41. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристь, 2002. 
42. Поленина С.В. Основополагающие правовые категории – право и законодательство и 

их роль в повышении стабильности общественного развития / Концепция 
стабильности закона. – М.: Проспект, 2000. 

43. Поленина С.В. Система права // Теория государства и права: Учебник / Под. ред. В.К. 
Бабаева. – М. – 2002. 

44. Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. – СПб.: Изд-во «Юридический центр 
Пресс», 2001. 



 
 34 

45. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навчальний посібник. Вид. 
5-те, зі змінами. – К.: Атіка. – 2001. 

??? 

R. Syvyi 

Ivan Franko National University of Lviv, 
Universytetska Str. 1, UA-790000 Lviv, Ukraine, 
tel. (0322)74-03-80 е-mail: roma_sivii@mail.ru 

This article is devoted to the issue of the system of law division into the private law and 
the public law. The author his own vision of the problem of the structure of law. Having 
analyzed the positions of the current literature, R.Syvyi draws the conclusion about dualism 
of the system of law. 

Key words: public law, private law, system of law. 
Стаття надійшла до редколегії  

Підписана до друку 



 
 35 

ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ ЯК ДЖЕРЕЛО І ФОРМА ПРАВА 

В.Косович© 

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

Стаття присвячена розгляду таких властивостей оціночного поняття як здатності 
виступати джерелом права та формою права. Піднята наукова проблема 
розкривається через дослідження  аксіологічних засад оціночних понять, місця 
оціночних понять у структурі юридичної норми,  оціночних понять, як юридичної основи 
для  правозастосувального угляду тощо. 

Ключові слова: оціночні поняття, джерело права, аксіологічні властивості. 

Право сучасної України переживає період оновлення. Інтеграція в європейські та 
загальносвітові структури, становлення ринкових відносин спонукають до наукового 
дослідження низки нових юридичних проблем. Серед них чільне місце посідає 
проблема зв’язку аксіологічних закономірностей суспільного буття і практики 
правового регулювання суспільних відносин. Розгляд зазначеної проблеми – це 
багато аспектне дослідження, що потребує лише монографічного вигляду. В межах 
статті ми  зупинимось тільки на висвітленні деяких особливостей оціночних понять 
як таких, в основі яких лежать власне аксіологічні властивості регульованих правом 
суспільних явищ. Характеристику оціночних понять варто було б,  видається, 
здійснити у світлі обговорюваної у наукових колах  теми проспіввідношення джерел 
та форм права. Актуальність останньої визначається швидким розвитком 
законодавства України та існуючими проблемами правового регулювання. 

Проблеми використання оціночних понять у нормативно-правових акатх 
досліджувались як у вітчизняній, так і  зарубіжній літературі. Заслуговують на увагу 
праці Т.В. Кашаніної, В.В. Пітецкого, М.І. Бару. Однак більшість фундаментальних 
досліджень стосувались оціночних понять, що використовувались у законодавстві 
колишніх СРСР та УРСР. Досліджень щодо оціночних понять у законодавстві 
сучасної України небагато і стосуються вони, здебільшого, характеристики 
оціночних понять в окремих галузях права (наприклад, праці А.Огородника) [1]. 
Відтак, постає потреба комплексного аналізу суспільних засад та витоків оціночних 
понять, способу їх об’єктивації у юридичних нормах, їх регулятивних можливостей, 
здатності виступати основою правозастосувального угляду тощо. Реалізація цього 
завдання, на нашу думку, можлива через з’ясування низки взаємопов’язаних 
положень, а саме: 

 аксіологічна основа оціночних понять; 
 оціночні норми права (тобто юридичні норми з оціночними поняттями) як 

особлива форма закріплення загальнообов’язкових правил поведінки; 
 місце оціночних понять у структурі юридичних норм; 
 оціночні поняття як юридична основа для широкого правозастосувального 

угляду; 
 оціночне поняття  як джерело суб’єктивного та об’єктивного юридичного 

права.  

                                                           
© Косович В., 2005 



 
 36 

Аксіологічна основа оціночних понять в юридичних нормах. Як відомо, юридичні 
норми залежно від рівня визначеності понять, що їх створюють, поділять на 
абсолютно і відносно визначені. Серед відносно визначених норм чи не найбільше 
уваги з боку науковців приділялось ситуативним, або, як їх ще називають через 
наявність оціночних понять, оціночним нормам [2]. Саме навколо використання 
оціночних понять, які (як зазначає проф. Рабінович П.М.) відображають саму по собі 
соціальну значущість дій, подій, явищ без вказівки на їх формально визначені ознаки 
і цим самим створюють передумови для індивідуального підходу до досліджуваних 
явищ, і розгорнулись наукові суперечки. До оціночних відносять, зокрема, такі 
поняття, як “значна шкода”, “явна необхідність”, “достовірні дані”, “низькі 
спонукання” тощо. Застосовуючи їх, суб’єкт встановлює, які конкретні обставини 
мають узаконену соціальну значущість, яка відповідає вказаному у нормі оціночному 
поняттю і яка у сукупності з іншими чинниками та важливими ознаками, 
закріпленими нормою, породжує певні юридичні наслідки. 

Оціночні поняття мають низку специфічних властивостей, зокрема вони: 

 фіксують лише найзагальніші ознаки відображених у них явищ [3, с.6]; 
 як правило, не конкретизуються і не роз’яснюються у правовій нормі 

законодавцем. (Така конкретизація у багатьох випадках може здійснюватися, 
зокрема, Пленумом Верховного Суду України в узагальненнях судової 
практики чи у постановах з конкретних справ); 

 конкретизуються у процесі правозастосування у кожному конкретному 
випадку, створюють можливість індивідуального підходу до кожного 
суспільного відношення; 

 дають можливість правозастосувальним органам “самостійно” оцінювати 
факти в межах, передбачених оціночною нормою, тобто створюють широкі 
можливості для власного угляду суб’єкта при реалізації та застосуванні їх на 
практиці; зумовлюють необхідність їх уяснення і конкретизації з боку 
суб’єктів правовідносин, що значно розширює можливості 
правозастосовувачів (аж до суб’єктивізму включно); 

 зміст оціночних понять та їхній об’єм можуть змінюватись у часі та залежати 
як від контексту норми, так і від особливостей конкретного випадку [4, с.69]. 

На нашу думку, оціночно-правове поняття – це виражена в юридичній нормі 
абстрактна характеристика соціальної (особистої, групової та іншої) значущості 
реальних або потенційних фактів, яка неодмінно має бути конкретизована при  
застосуванні до них чи реалізації відповідної норм, завдяки чому забезпечується 
юридичне реагування держави на всі індивідуалізовані факти, яким притаманна така 
значущість. Це визначення, як видається, можна конкретизувати залежно від 
специфіки галузі права, де використовується оціночне поняття. Так, кримінально-
правове оціночне поняття – це поняття, що відображає кількісну або якісну 
кримінально-правову характеристику, яка конкретизується безпосередньо 
правозастосувальним суб’єктом у кожному окремому випадку, оскільки, будучи 
формально однаковою за формою зовнішнього прояву (наприклад, “істотна шкода”), 
може мати різну соціально-правову значущість (наприклад, бути істотною, менш 
істотною чи неістотною) у кожній конкретній ситуації.  

Оціночні норми права, як особлива форма закріплення загальнообов’язкових 
правил поведінки. Форма права, на думку більшості науковців, – це спосіб його 
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зовнішнього виразу. Загальнообов’язкові правила поведінки закріплюються через 
систему юридичних понять, серед яких особливої уваги, як уже зазначалось, 
потребують оціночні поняття. Вони виступають специфічною формою юридичного 
відображення суспільних цінностей. У них фіксується загальна аксіологічна 
характеристика реальних чи можливих обставин та явищ, яка обов’язково 
конкретизується при застосуванні формально невизначених норм у конкретних 
правовідносинах. Натомість формально визначені поняття окреслюють 
правовідносини чіткими, однозначними юридичними приписами. 

Оціночні поняття не тільки виступають особливою формою матеріалізації 
аксіологічних та правових установок людської спільноти, але й надають особливого 
характеру та форми юридичним нормам до складу яких вони входять. Наявність у 
тексті юридичної норми оціночних понять призводить до формальної невизначеності 
самої правової норми. Конструюючи оціночну правову норму, законодавець нібито 
делегує частину своїх повноважень щодо правового регулювання суспільних 
відносин суб’єктам застосування права у частині індивідуального вирішення 
конкретної справи і найповнішого задоволення інтересів її учасників [5]. 

Вагомість оціночних понять визначається їх здатністю відображати й 
регламентувати суспільні відносини, які мають багатогранну та здатну до еволюції 
значущість. Так, тільки оціночні поняття можуть регулювати : 

 суспільні відносини, соціальна значущість яких швидко змінюється з плином 
часу. Для прикладу  розглянемо  оціночне поняття “великі розміри”, яке 
застосовується в низці статей чинного КК України. У більшості випадків 
законодавець, вводячи це поняття, тут же його тлумачить: наприклад, ст.212 
говорить про завдану державі шкоду у великих розмірах шляхом умисного 
ухилення від сплати податків. У статті вказується, що під великими 
розмірами слід розуміти суму, яка у три тисячі і більше разів перевищує 
установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 
тобто у даному випадку оціночне поняття трансформується у формально 
визначене. У той же час є статті, в яких це поняття не тлумачиться, зокрема, 
ст.194 (“умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло 
шкоду у великих розмірах”), і не тлумачиться, як видається, тому, що рівень 
суспільної негативної значущості протиправних дій, передбачуваних даними 
статтями, не є сталим у часі; 

 факти, що можуть набути “заданого” у законі значення, зокрема, в разі 
набуття певними явищами “узаконеної” соціальної значущості лише у 
сукупності з індивідуальними особливостями кожного конкретного 
відношення. Так, пункт 3 ст.70 Сімейного кодексу України встановлює, що 
суд,  визначаючи  розмір часток майна дружини та чоловіка під час  поділу  
майна, яке є об”єктом  права спільної сумісною власності подружжя, може 
збільшувати частку майна дружини чи чоловіка, якщо з нею, (з ним) 
проживають діти, а розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для 
забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку. Складне оціночне 
поняття “недостатній для забезпечення фізичного, духовного розвитку 
дитини” може мати різне значення і по-різному впливати на вирішення 
справи у кожному конкретному випадку. Наприклад, у разі  поділу 
житлового приміщення більша його частина може бути надана тому з 
подружжя, з яким залишаються діти. Однак, якщо діти залишаються з одним 
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із батьків, а інший оскаржує таке рішення, бажаючи самостійно виховувати їх 
і висловлює сумніви щодо можливості виховання дітей першим, і такі 
сумніви частково підтверджуються матеріалами справи, сплачує аліменти та 
надає матеріальну допомогу на утримання дітей  – поділ спільного майна має  
проводитися порівну. Спір  повинен вирішуватися судом у такий спосіб, щоб 
найповніше забезпечити інтереси неповнолітніх дітей, зокрема наділити 
більшою частиною майна того із батьків з яким залишається діти і який 
використає це майно на їхнє благо. Таке рішення може бути виконано тільки 
судом з урахуванням особливостей кожної конкретної справи, (що є 
можливим при використанні у правовій нормі оціночного поняття); 

 відносини та факти, які мають ідентичну соціальну значущість, проте 
формальні ознаки яких є різними у кожній конкретній ситуації. Зокрема, ч.2 
ст.305 чинного КК України передбачає відповідальність за контрабанду 
наркотичних засобів у “великих розмірах”, а ч.2 ст.308 - за викрадення 
наркотичних речовин у “великих розмірах”. Як відомо, існують наркотичні 
речовини  різних видів і, відповідно, різної одурманювальної сили. Тому в 
разі застосування вказаних статей треба враховувати, який саме вид 
наркотичних речовин є предметом злочину, його обсяг і можливий вплив на 
психіку людини. Відтак  тільки правозастосувальні суб’єкти мають визначати 
суспільну шкідливість протиправних дій з наркотичними речовинами й 
визнавати їх як такі, що здійснені у великому розмірі, індивідуалізовано; 

 відносин з яскраво вираженим морально-етичним змістом, що можуть мати 
різноманітні варіанти, “відтінки” соціальної значущості  і які неможливо 
обмежити наперед встановленими формальними рамками, показниками. Так, 
ч.2 ст.296 чинного КК України передбачає відповідальність за хуліганство, 
тобто грубе порушення громадського порядку…, що супроводжується 
винятковим цинізмом. Оціночне поняття “винятковий цинізм” охоплює дії, 
що суперечать принципам та основним засадам життя суспільства, 
загальноприйнятим нормам моралі, наприклад, прояв безсоромності, 
знущання над хворими, літніми, особами, які перебувають у безпорадному 
стані. Використане тут оціночне поняття дає можливість боротися з 
численними  різноманітними діяннями, спрямованими проти громадського 
порядку, честі й гідності особи. 

Означені властивості оціночних понять, як видається, є причиною того, що їхня 
найбільша питома вага в актах міжнародного права [6] та в актах загально правового 
у межах держави характеру [7]. 

Місце оціночних понять у структурі правових норм. Особливість оціночних 
понять, виявляється, поряд з  іншим, і у їхньому  „місці розташуванні” у структурі 
юридичної норми, тобто йдеться про те, в якому з елементів юридичної норми  
правотворчий суб’єкт через формально не визначені поняття фіксує загальну 
соціальну значущість регламентованих нормою явищ. 

Як показує аналіз текстів нормативно-правових актів, оціночні поняття 
використовуються найчастіше у гіпотезах юридичних норм, менше - у диспозиціях і 
ще менше у санкціях. Зокрема, якщо розглянемо новий Сімейний кодекс України, то 
у його тексті відшукаємо 125 оціночних понять, при цьому 96 з них перебувають у 
гіпотезах,  29 у диспозиціях юридичних норм. У читача виникає думка, що у 
Сімейному кодексі України мало норм, що містять санкцію. Однак, щодо 
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Кримінального кодексу України, то у санкціях юридичних норм  оціночних понять  
практично не бачимо. 

Така ситуація, на нашу думку, зумовлюється такими причинами: 

 закріплена в оціночних поняттях загальна характеристика значущості фактів 
найближча за змістом до такого елемента правової норми, як гіпотеза, 
оскільки саме у гіпотезі окреслюються умови виникнення прав та обов’язків, 
передбачених диспозицією. Відповідно суб’єкт застосування норм права 
визначає наявність чи відсутність визначеної оціночним поняттям  соціальної 
значущості розглядуваних явищ стосовно кожного конкретного випадку, 
наприклад наявність істотної шкоди як підстави для притягнення особи до 
кримінальної відповідальності, або ж  необхідності забезпечення інтересів 
національної безпеки як обставини, що дає підставу обмежити певні права 
людини; 

 наявність оціночних понять у диспозиції юридичної норми зумовлюється, як 
видається, необхідністю надання суб’єктам права можливості реалізації їхніх 
прав з урахуванням  їх потреб та інтересів. Наприклад, диспозиція статті 11 -
1 „Конвенції про захист прав людини та основних свобод” встановлює, що 
кожен має право на свободу мирних зібрань. ; 

 незначна кількість оціночних понять у санкціях юридичних норм – результат 
зусиль законодавця, спрямованих на забезпечення максимальної 
об’єктивності, однозначності, „рівнообов”язковості”  у разі притягнення 
особи до юридичної відповідальності. 

Поряд з іншим, на „місце розташування”  оціночних понять у структурі 
юридичної норми, на нашу думку, впливають і такі обставини як: 

 належність норм із оціночними поняттями до приватного чи публічного 
права. У приватному праві оціночні поняття використовуються частіше у 
диспозиціях юридичних норм, а у публічному праві –  гіпотезах; 

 належність норм з оціночними поняттями до певних галузей права, 
наприклад у цивільному праві оціночні поняття частіше містяться  у 
гіпотезах та диспозиціях юридичних норм, а у кримінальному праві – 
гіпотезах. 

Оціночні поняття як основа для широкого правозастосувального оцінювання. 
Властивості оціночних понять створюють умови для індивідуального підходу 
суб’єкта застосування права  до кожного випадку. Право конкретизувати закріплену 
у оціночній нормі  соціальну значущість, що може мати різне вираження у  
конкретних правовідносинах,  прерогатива правозастосувальних суб’єктів. 
Визначення соціальної значущості обставин справи та їх зіставлення  із значущістю, 
визначеною правовою нормою, – не що інше як процес оцінювання. Оціночна 
діяльність на зазначеній стадії правового регулювання найповніше виявляється та 
має всеосяжний характер у разі застосування саме норм з оціночними поняттями. Для 
підтвердження цієї тези розглянемо приклад застосування оціночної норми 
кримінального закону.   

Частина 2 ст.307 чинного КК України передбачає відповідальність за незаконне 
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи 
збут наркотичних засобів, якщо предметом цих дій були наркотичні речовини у 
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великих розмірах. Проаналізуємо основні стадії оцінювання при застосуванні цього 
припису: 

1) при виявленні правоохоронними органами фактів проведення протиправних 
дій з наркотичними речовинами (виготовлення, придбання, збут тощо) виникає 
правозастосувальне оцінювання. Його основою виступає всебічне пізнання, зокрема 
встановлюються особа, що вчинила такі дії, зміст самих дій, наркотичні засоби, які є 
їх предметом. Після цього визначається суспільна небезпечність і протиправність 
досліджуваних фактів; 

2) визначивши, що вчинені з наркотичними засобами (тобто речовинами, 
рідинами тощо, які спроможні викликати наркотичне сп’яніння) [8] дії є 
протиправними, правозастосовальні суб’єкти вибирають правову норму, зокрема 
ст.307 чинного КК України, під зміст якої підпадають такі діяння (при цьому оцінка 
діяння, зафіксована у правовій нормі, повинна відповідати первинній оцінці 
встановленого протиправного діяння); 

3) вибрана норма вимагає від правозастосувавача  всебічного пізнання її змісту, 
юридичної сили, конкретизації (вичленування з норми ознак, які утворюють злочин, 
передбачений ст.307 чинного КК України); 

4) встановлення фактів, що можуть виступати доказами у справі (наприклад, 
наркотичні засоби як речові докази, показання свідків, обвинуваченого, висновки 
експертизи про якість наркотичних речовин) шляхом виявлення юридичної 
значущості досліджуваних обставин (наприклад, вага, вид, стан наркотичних 
речовин); 

5) з”ясування соціальної значущості дослідженого діяння, зокрема обставини 
справи, що його створюють,  зіставляються  із закріпленими у ч.2 ст.307 чинного КК 
України ознаками злочину і, зокрема, з такою ознакою, як “великі розміри” 
наркотичних речовин. При цьому суб’єкт оцінювання вирішує, чи відповідає 
негативна суспільна значущість встановленого предмета злочину соціальній 
значущості, закріпленій законодавцем в оціночному понятті “великі розміри” 
(конкретизує поняття великі розміри).  

6) набуті знання про соціально-правову значущість протиправних дій з 
наркотичними засобами формують у правозастосовуючого суб’єкта певне ставлення 
до цих дій, яке лягає в основу індивідуально-правових оцінок (наприклад, 
обвинувальний висновок чи вирок суду). 

На кожній із стадій оцінювання конкретизується і тлумачиться зміст оціночного 
поняття, що застосовується. Можливість інтерпретації оціночних понять при їх 
застосуванні визначає одну з їхніх найважливіших властивостей – виступати 
джерелом права. 

Оціночні поняття як джерело права. Здатність оціночних понять виступати 
джерелом права розкривається, як видається, передусім,  через здатність виступати  
ідейною основою як суб’єктивного так  і об’єктивного  юридичного права. Про  
можливість оціночних понять слугувати джерелом суб’єктивного юридичного права  
йшлось вище.  Тож зробимо основний акцент на їхній властивості бути джерелом 
об’єктивного юридичного права.  

Під джерелом права у науці найчастіше розуміють його ідейні витоки, в основі 
яких лежать аксіологічні та правові установки людини, соціальної групи, суспільства 
тощо. Оціночні поняття виступають джерелом права, оскільки вони відображають 



 
 41 

загальну соціальну значущість, що конкретизується не тільки у правозастосувальній  
діяльності, але й у „похідних” нормативно-правових актах. Зокрема, оціночні 
поняття, які містяться в нормах міжнародного права, виступають основою для 
національного права; оціночні норми  основного закону стають базою для поточного 
законодавства; оціночні поняття в законах  містять вихідні засади для підзаконних 
нормативно-правових актів. 

Спробуємо підтвердити наведені положення за допомогою прикладів. Пункт 2 
статті 9-1 „Конвенції про захист прав людини та основних свобод” передбачає, що 
свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише тим обмеженням, які є 
необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для 
охорони громадського порядку, здоров”я  чи моралі або для захисту прав і свобод 
інших осіб. Закріплені в цій нормі оціночні поняття знаходять відображення у ст. 35 
Конституції Україні, конкретизуються у ст. 16  Закону України „Про свободу совісті  
і релігійні організації” у такому положенні : „У судовому порядку діяльність 
релігійної організації припиняється лише у випадках: поєднання обрядової чи 
проповідницької діяльності релігійної організації з посяганням на життя, здоров”я, 
свободу і гідність особи;  систематичного порушення релігійною організацією 
встановленого законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів;  
спонукання громадян до невиконання  своїх конституційних обов’язків або дій, які 
супроводжуються грубим порушенням громадського порядку чи посяганням на права 
і майно державних, громадських чи релігійних організацій”. 

Стаття 36 Конституції України, в якій йдеться про право громадян України  на 
свободу об”єднання у політичні партії та громадські організації, містить аналогічні 
оціночні поняття інтереси національної безпеки та громадського порядку. Ця  норма 
стала основою для ст. 5 Закону  України  „Про політичні партії в Україні”, в якій 
встановлюється, що  утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх 
програмні цілі або дії спрямовані на: 1) ліквідацію незалежності України; 2) зміну 
конституційного ладу насильницьким шляхом; 3) порушення суверенітету і 
територіальної цілісності України; 4) підрив безпеки держави; 5) незаконне 
захоплення державної влади; 6) пропаганду війни, насильства, розпалювання 
міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі; 7) посягання на права і свободи 
людини; 8) посягання на здоров'я населення.  

Нарешті, оціночні  поняття  „ шкідливі і важкі умови праці”, використане у ст.76 
Кодексу законів України про працю (у якій йдеться про підстави надання 
працівникам щорічних додаткових відпусток) знаходить своє юридичне продовження 
у постанові Кабінету міністрів України від 17.11.97 р. „Про затвердження Списків 
виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на 
додаткові щорічні відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за 
особливий характер праці”. 

Висновки і перспективи. Проведене нами дослідження дає змогу виділити  дві 
найважливіші властивості оціночних понять: перша – виступати формою 
юридичного права, друга -  виступати джерелом суб”єктивного та об”єктивного 
юридичного права. 

Подальший розгляд зазначеної проблеми, на нашу думку, сприятиме науковому 
дослідженню основних напрямів удосконалення правового регулювання суспільних 
відносин. 
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Стаття присвячена визначенню місця етичних цінностей у правовій системі Риму, 
зокрема у процесі застосування права та у правотворчості. Досліджено відображення 
етичних категорій у кожній із трьох систем, які становлять римське приватне право, а 
також їхню роль у практиці преторів та у діяльності римських юристів.  

Ключові слова: етичні цінності, aequitas, ius civile, ius gentium, ius praetorium, 
діяльність юристів. 

Теорія джерел права у всіх країнах романо-германського типу правових систем 
відображає традиційну для цих країн концепцію, згідно з якою право не створюється 
апріорним шляхом і не міститься винятково законодавчих нормах. Пошук права – це 
завдання, що виконують юристи кожен у своїй сфері і з використанням різних 
методів, керуючись прагненням у кожному випадку досягти рішення, яке б 
відповідало загальному почуттю справедливості і поєднувало б як інтереси приватні, 
так і всього суспільства [1, с.111]. 

У цьому типі правових систем, які склалися на ґрунті римського права, головним 
джерелом (формою) права виступає “нормативно-правовий акт як акт, що містить 
норму права” [2, с.317]. Передбачається, що держава у формі нормативно-правового 
акту санкціонує норми права, які своєю чергою визначаються як норми поведінки, 
що відповідають вимогам справедливості і моралі. Очевидно, що крім можливості 
тлумачення, норми права, виходячи із вимог справедливості та інших етичних 
категорій, на стадії застосування права ці ж вимоги є визначальними і в процесі 
правотворчості.  

Саме у правовій системі Риму поняття справедливості та інші етичні категорії 
відігравали роль принципів права та правового регулювання, в тому числі і 
застосування правових норм. Відтак метою нашого дослідження є на основі аналізу 
історії становлення та розвитку римського права встановити шляхи проникнення у 
норми цього права понять справедливості, доброї волі та інших етичних категорій. 

Для досягнення поставленої мети треба розв’язати такі завдання: 

 встановити основні чинники етичного впливу на римське право, їх природу і 
взаємозв’язок; 

 проаналізувати відображення етичних категорій у трьох системах, які 
становлять римське приватне право; 

 визначити, які стадії правового регулювання в Римі підлягали впливу 
етичних категорій; 

 виділити суб’єктів, які у своїй діяльності використовували етичні вимоги; 
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 визначити технічні засоби, за допомогою яких етичні категорії проникали у 
правозастосовчу та, врешті у правотворчу практику Риму.  

Римське право лише в незначній частині було продуктом законодавчої 
діяльності. Значно більше суспільних відносин тут врегульовувалося у практиці 
преторів та інших магістратів, а також у діяльності римських юристів. Саме претори і 
юристи, не маючи законодавчої влади, вносили у правотворчу та правозастосовчу 
практику етичні елементи, зокрема вимоги справедливості (aequitas). 

Aequitas – справедливість, принцип тлумачення і творення римського права 
[3, с.26]. Український дослідник римського права К. Лоський, крім технічних джерел 
права (звичай, закон, практика преторів, діяльність римських юристів –
(юриспруденція), називає джерелами римського права ще й aequitas як інстинктивне 
прагнення добра і справедливості, яке примушує відступати від вимог формального 
права, якщо воно не відповідає цим вимогам, та ius naturale як право спільне для всіх 
живих істот [4, с.12-16]. За Юстиніана виникає поняття ius aequum як право, що 
походить від aequitas і є протилежністю щодо ius strictum. 

Загалом, право пов’язане із мораллю ще від часу свого виникнення. Це 
стосується, звичайно, і римського права. Так mores (звичаї), які, за визначенням 
М. Бартошека, є сукупністю етичних загальновизнаних, проте юридично не 
обов’язкових правил давнього римського суспільства [3, с.219], є одним із 
етимологічних коренів слова “мораль”. Безпосередньо звичай виступає джерелом 
права, окремих норм та інститутів, а у Римі Закони ХІІ Таблиць (451-450 р. до н.е.) 
були збірником кодифікованого звичаєвого права з деякими запозиченнями з 
грецького права. Закони ХІІ Таблиць зафіксували традиції царського періоду і 
містили норми ius civile. 

Однак національне римське право, зосереджене у системі ius civile, було законом 
тільки для римських громадян. Не підлягали правовому захистові інтереси іноземців, 
залучити яких до економічного обігу стало з часом потребою. Тому у ІІІ ст. до н.е. 
виникає посада претора для перегрінів. У зв’язку з тим, що іноземці не підлягали дії 
формального ius civile, преторові для перегрінів (а потім і міському преторові) 
доводилося відступати від формальних правил і врегульовувати існуючі спори, 
ґрунтуючись на таких етичних поняттях як справедливість, добра воля, виявлення 
справжніх намірів сторін, обминаючи зміст норми старого суворого закону (stricti 
iuris). У результаті виникає ius gentium як майнове право, створене судовою 
практикою для вирішення спорів між іноземцями та між ними і римськими 
громадянами.  

Сформоване на зазначених засадах, ius gentium виявилося таким, що більше 
відповідало вимогам життя і водночас було справедливим. Національному праву ius 
civile протиставлялося неформалізоване, таке, що виникло з природного порядку, 
спиралося на почуття справедливості ius gentium. 

Оскільки ius gentium значною мірою запозичувало право завойованих Римом 
народів, воно склалося як право спільне для багатьох народів, міжнародне право. 

Це – система, що виникла між усіма людьми як природний принцип 
співіснування. За словами Гая, народи користуються частково своїм правом, а 
частково правом, спільним усім людям [3, с.404]. 

Походження ius gentium виявляє його спорідненість із ius naturale, засади якого 
використовували римські юристи у своїх інтерпретаціях, розуміючи їх як принципи, 
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тобто засади, спільні для всіх живих істот. Природниче право, яке визначали як 
naturalis ratio, лежить в основі ius gentium. Більше того, у деяких джерелах “ius 
gentium” у філософському значенні вважають синонімом “ius naturale”, що є 
“перекладом” ідей стоїцизму з грецької на латину [3, с.165]. 

Досліджуючи політико-правову думку римських юристів, Дж Себайн і Т Торсон 
зазначають, що “природне право означало розуміння людських діянь у світлі таких 
моральних принципів, як рівність усіх перед законом, вірність своєму слову, чесне 
поводження з людьми, неупередженість, надання переваги намірові перед формою 
тощо” [5, с.173]. Тобто уявлення про те, що всі люди – члени єдиної родини, 
передбачає існування єдиних приписів моралі і справедливості. якими треба 
користуватись всім людям. Розуміння того, що не все дозволене законом є чесним, 
що навіть точне дотримання правових приписів може привести до порушення вимог 
чесності і справедливості виражається словами: “обґрунтованість з погляду ius civile 
не може ліквідовувати природне право” [6, Д.4, 5, 8]. 

Іus naturale виникло під кінець республіки завдяки адаптації ідей грецького 
стоїцизму, зокрема стосовно єдиного природного порядку, світової держави і 
громадянства, до римської правозастосовчої практики. Запозичені філософські ідеї не 
мали чітко визначеного змісту, але ius naturale, яке сформувалося, “люди поважають і 
схвалюють і тому нема необхідності закріплювати його письмово” [7, Д.1, 3, 36]. 
Римські юристи користувались naturalis aequitas для обґрунтування деяких правових 
інститутів, наприклад виникнення приватної власності.  

Підкреслимо, що римські юристи не запозичили філософських ідей епікурейців 
чи скептиків, а саме – гуманістичні ідеї грецького стоїцизму, цілком зрозуміло, не в 
його первісному викладі. Саме Цицеронові ставлять у заслугу те, що він “надав 
стоїчному вченню природного права того вигляду, в якому воно стало 
загальновідомим у всій Західній Європі, починаючи з античних часів і до ХІХ ст. Від 
Цицерона це вчення перейшло до римських юристів” [5, с.166]. 

Як у грецькому, так і в римському стоїцизмі простежується протиставлення 
раціонального природного права – законові, благодаті – законові, “користі праву” 
[8, с.99]. Закон, який ґрунтується на природному праві, виражає загальне благо як 
окремого учасника правового спілкування, так і всієї сукупності таких учасників. 

Незважаючи на очевидну спорідненість ius gentium і ius naturale, все ж ius gentium 
було створене у практиці на ґрунті принципів, які містилися у ius naturale як певній 
філософській системі, яка своєю чергою виходила із стоїчних ідей.  

Ще однією системою, яка була провідником етичних понять у правотворчу 
практику, було ius praetorium. Претор, керуючись виконавчою владою imperium, міг 
надати свою практичну підтримку тій чи іншій нормі ius civile або проігнорувати її і 
тим самим позбавити своєї підтримки. Проте він був зобов’язаний діяти в межах 
“звичаїв предків”, тобто в тому ж правовому полі, що і ius civile, і тому не 
ліквідовував та не видавав нових законів. 

Відома оцінка преторського права Папініаном як такого, що введене преторами 
на допомогу цивільному або для його доповнення чи виправлення задля суспільної 
користі і його завданням було виправляти несправедливості “законного” права (ius 
legitum). 
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У своїй діяльності претор послуговувався такими поняттями, як справедливість, 
рівність, добросовісність чи недобросовісність, правдивість, помилка, обман, 
насильство, справжній намір сторін тощо.  

Спираючись на ці поняття, претор міг врегульовувати нові суспільно-економічні 
відносини старими нормами, залучати ширше коло суб’єктів до цивільного обігу 
(інтереси яких за ius civile не могли бути захищені державою), врешті створити 
римську систему позовів, поступово підтверджуючи існування матеріального права 
дедалі новішими позовами. Адже порушене майнове право могло виявитися лише у 
процесуальному засобі (actio). 

Технічними засобами, за допомогою яких претор заповнював прогалини, що 
виникали з появою нових відносин, що хоч і охоплювалися правом, але в деталях не 
могли передбачатися законодавцем, були аналогія та фікція. Здійснюючи судові 
функції, претор міг поширити подібну норму з ius civile на аналогічний спірний 
випадок, тобто вирішував справу на основі правової норми, яка регулює найбільш 
подібні суспільні відносини (аналогія закону чи субсидіарне застосування). 
Розв’язуючи спір, претор також міг припускати існування насправді неіснуючої 
обставини чи, навпаки, не брати до уваги існуючу обставину (фікція). Ця правова 
процедура застосовувалася у позовних формулах з тим, щоб пов’язати з ними нові 
правові наслідки. 

Однак, яким би не був технічний засіб, він застосовувався претором тільки з 
міркувань справедливості, як критерію для оцінки норми чи факту.  

Зафіксовані у преторському едикті формули вирішення тих чи інших спорів мали 
офіційне значення упродовж року, коли претор перебував на посаді. З часу 
здійснення кодифікацій преторського едикту юристом Юліаном (125-126 рр. н.е.), 
правотворчість преторів припинилася. Edictum perpetuum, як результат цієї 
кодифікації, до нас не дійшов, але у науці джерел римського права зроблені спроби 
реконструкції едикту за фрагментами коментарів римських юристів. 

Вже починаючи від римських жерців (понтифіків), діяльність яких можна 
вважати першим етапом у розвитку римської юриспруденції, юристи тлумачили 
закон – інтерпретували його (interpretatio). 

Римські юристи писали твори здебільшого практичного характеру, оскільки були 
збірниками порад, заснованих на інтерпретації букви закону, в тому числі Законів ХІІ 
Таблиць (Секст Елій Пет); писали коментарі до цивільного права (Катон Ліцініан), до 
преторського едикту (Офілій); роз’яснювали існуючі норми.  

Не змінюючи закону, римські юристи часто цілком штучними засобами 
пояснювали правові норми так, щоб вони могли розв’язати життєві питання, яких у 
час видання цих норм ще не існувало.  

Юристи часів республіки вже не обмежуються винятково практичними 
завданнями, а намагаються теоретично обґрунтовувати окремі юридичні інститути.  

Хоч римські юристи загалом не займалися суто теоретичними проблемами, але у 
Дигестах знаходимо переказане Ульпіаном визначення права, запропоноване 
Цельсом: “ius est ars boni et aequi” [9, Д. 1, 1, 1]. Про зв’язок права і справедливості 
зазначають також і інші римські юристи. Крім того, етичні поняття на практиці часто 
виступали суттєвим елементом обґрунтування зроблених висновків. Незважаючи на 
невизначеність цих понять, вимоги добра і справедливості стають загальною 
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вказівкою застосування права, реалізованою щодо окремих казусів чи правових 
спорів. 

Аналізуючи відоме визначення права римських юристів як мистецтва добра і 
справедливості, польські романісти М. Курилович та А. Вілінський зазначають: 
“Мистецтво полягає у практичному застосуванні права, яке спирається на логічну 
конструкцію, яка одночасно реалізує визнане суспільством і мораллю, добрим і 
справедливим” [10, с.21]. 

Подані в такому визначенні етичні категорії розкриваються у творчості Ульпіана, 
який 1) називає принципами права вимоги чесно жити, нікому не шкодити, віддавати 
кожному належне; 2) визначає справедливість як неодмінну і повсякденну готовність 
віддавати кожному за його заслугами. Юриспруденція – це знання людського і 
Божественного, наука про правду і кривду [11, Д.1, 10, 1]. Хоч справедливість є 
досить загальним поняттям, саме виходячи із нього римські юристи у своїх творах 
виводили поняття права так само, як і претори у своїй діяльності обрали критерієм 
справедливість, висловлюючи правову позицію чи обґрунтовуючи свій висновок 
стосовно конкретної справи.  

У практичній діяльності юристи відповідають на запитання приватних осіб і 
магістратів, – якому правовому припису підлягає та чи інша судова справа 
(respondere) та дають поради позивачам (agere). Однак ні respondere, ні agere не є 
обов’язковими для претора, хоч на практиці він часто змушений був рахуватися з 
ними. 

Дещо інакше складається доля такої форми діяльності римських юристів, як 
cavere. Юристи відшуковують такі форми договорів та угод, які як найкраще 
виявляли б справжню волю контрагентів складали форми для таких угод, які ще не 
були визнані в існуючому праві. Завдяки авторитетові юристів така нова форма 
сприймалася й магістратами і шляхом постійного використання на практиці входила 
у право та ставала загальнообов’язковим правилом. 

Юристи, заповнюючи існуючі у законодавстві прогалини, що були викликані 
появою нових суспільно-економічних відносин, складали форми для нових угод, 
керуючись загальними засадами і змістом законодавства, на основі принципів 
справедливості, доброї волі, рівності суб’єктів тощо. У результаті нові норми не 
виникали, а лише існуюче право поширювались на випадки, законодавцем прямо не 
передбачені.  

У період принципату імператор деяким юристам надав ius respondendi, тобто 
право давати суддям від імені імператора вказівки, які мали силу закону. Висновки 
юристів, наділених цим правом, набули обов’язкового значення при здійсненні 
судочинства, і, як наслідок, правотворчість римських юристів була офіційно визнана. 

Перетворення Риму в абсолютну монархію, яка вважала загрозою вплив вільної 
громадської думки (сферу юриспруденції), привело до її занепаду. І тільки імператор 
був вправі вирішувати, коли і як застосовувати aequitas. Формально ж застарілому ius 
strictum протиставляли нове “справедливе” ius aequum [3, с.27]. 

Відтак можна зробити такі висновки: 

 виходячи із визначення права як мистецтва добра і справедливості, позитивне 
право римські юристи виводили із справедливості та інших етичних 
категорій; 
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 римське право і держава підлягали моральному (aequitas) і природному 
законові (ius naturale), як найвищим нормам, що визначають людську 
діяльність та інститути; 

 ці поняття лежали в основі правотворчості та правозастосування у Римі; 
 головними чинниками етичного впливу на римське право були aequitas та ius 

naturale, які між собою тісно пов’язані; 
 aequitas виступає принципом права, який є понадправовою, ідеальною 

основою чесного життя, однак для римлян це передусім засада права; 
 aequitas як принцип тлумачення права спочатку застосовується тільки до 

нестандартних випадків, яких не можна було врегулювати нормами ius civile; 
 узагальнюючись преторами і за допомогою відповідного характеру висновків 

юристів, які мали ius respondendi, aequitas частково переходить у ius і 
перестає виступати винятково при тлумаченні права; 

 з часом, коли нового тлумачення вже не достатньо, aequitas використовується 
у правотворчості пристосовуючи діюче право до нових умов життя; 

 реалізацією вимог ius naturale у римській правовій практиці було ius gentium, 
створене претором для перегрінів; 

 власне римське ius civile, сформоване на базі звичаїв (mores), зафіксувало 
правила, які містили уявлення про добро і зло первісного суспільства; 

 римське право загалом є запозиченням із права інших народів, у тому числі 
особливо з грецького. Римляни запозичили не лише грецьку доктрину 
(Закони ХІІ Таблиць), а й ідеї грецької правової думки (ius naturale); 

 значно ширше, ніж у ius civile, етичні категорії використовуються у практиці 
претора для перегрінів (ius gentium) та міського претора (ius praetorium); 

 серед систем римського права треба виділити ius praetorium, бо саме претор, 
надаючи перевагу справедливості перед вимогами суворого права (stricti 
iuris), був носієм прогресивності римського права; 

 сформульовані претором позови стали частиною права, витіснивши норми, 
які не здатні були врегульовувати нові суспільні відносини; 

 претори та юристи заповнювали існуючі у законодавстві прогалини не 
шляхом законотворчості, а шляхом використання спеціальних технічних 
засобів: інститутів аналогії та фікції; 

 своїм високим рівнем розвитку римське право завдячує застосуванню 
етичних категорій, оскільки вони дали змогу заповнювати прогалини, які 
виникали у зв’язку з розвитком господарського обігу і тим самим розвивати 
право, використовуючи вічні, загальні, постійні норми людського співжиття. 

Хоч національне споконвічне римське право не мало філософського забарвлення, 
проте вплив на нього норм і принципів права інших народів зробив це право 
досконалою, абстрактною, справедливою системою, що ґрунтувалася на науковій 
основі. 

Ідеї добра, справедливості, етичних цінностей загалом, застосовуючись у 
практиці, сформували римське право, і сьогодні, ставши загальновизнаними 
принципами правових систем виступають правовим ідеалом сучасної Європи.  
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У статті проаналізовано позашлюбні дозволені союзи у Стародавньому Римі. 
Розглянуто причини існування конкубінату і контуберніуму. З’ясовано природу цих 
інститутів, умови їх виникнення і припинення, а також правові наслідки, що вони 
породжували. 

Ключові слова: позашлюбні дозволені союзи, конкубінат, контуберніум. 

Регламентація суспільством статевого життя його членів сягає своїм корінням ще 

первіснообщинного ладу. Якщо в епоху первісного стада
1
, яку „характеризує 

аморфність, не диференційованість суспільних відносин, відсутність общинного 

домашнього господарства” [1, с.38], існував проміскуїтет
2
, то уже в епоху 

праобщини (протообщини)
3
 здійснюється певна регламентація статевих зв’язків 

через впровадження статевих табу (введення екзогамії – табу на інцест, встановлення 
шлюбних класів). Кожний наступний етап людського розвитку (родовий лад з його 
поділом на матріархат і патріархат, сільська (сусідська, територіальна) община) 
привносив свої нововведення у порядок регулювання цих відносин: від дуально-

родової сімейної організації
4
 до патріархальної сім’ї

5
. Патріархальна сім’я існувала 

не лише у перших східних та античних рабовласницьких державах, а й у 
слов’янських племен. У процесі історичного розвитку патріархальна сім’я поступово 
набула моногамного характеру, почала розглядатися як результат укладення шлюбу і 
була проголошена „первинним та основним осередком суспільства” [2].© 

Сьогодні ж у світі відбувається, за словами А.І.Ковлера, криза і мутація „парної 
сім’ї” [3, с.414, 424]. Цей процес знаходить свій прояв у зростанні кількості 
                                                           
1
 Первісне стадо, або дородове суспільство, вважається першим етапом розвитку 
первіснообщинного ладу. Виникло з появою homo sabilis („людина вміла”) понад 2 млн років 
назад. 
2
 Проміскуїтет (лат. promiscuous – змішаний, спільний) – безладні, нічим не обмежені статеві 
зв’язки первісних людей. 
3
 Праобщина (протообщина) – перехідний етап від первісного стада (дородового суспільства) 
до родового ладу (близько 500-40 тис. років назад). 
4
 Дуально-родова організація суспільства –сімейна організація, яка об’єднувала два певні роди, 
між членами яких укладалися шлюби. 
5
 Патріархальна сім’я – це сім’я, що об’єдувала під владою глави сім’ї (патріарха, батька) 
жінку, дітей, інших родичів, кабальних осіб, а також рабів. 
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розлучень, збільшенні кількості матерів (батьків)-одинаків, низькому рівні 
народжуваності, появі квазісімейних утворень (незареєстрованих союзів чоловіка і 
жінки, вільних союзів двох або більше осіб для спільного життя і ведення спільного 
господарства, одностатевих союзів) тощо. Саме праву, як одному з найважливіших 
регуляторів суспільних відносин, доведеться певним чином на це реагувати, 
враховуючи водночас і міжнародні стандарти у галузі прав людини. 

Відтак цікавим є досвід Стародавнього Риму щодо правового регулювання 
позашлюбних статевих відносин чоловіка і жінки. Слід зазначити, що римське право 
проводило чітку диференціацію таких позашлюбних відносин на дві групи: 
позашлюбні дозволені союзи і позашлюбні недозволені союзи. До перших відносили 

concubinatus і contubernium, а до других – stuprum
1
, adulterium

2
, incestum

3
. Саме 

правовій характеристиці позашлюбних дозволених союзів у Стародавньому Римі і 
присвячена ця стаття. 

Детальним дослідженням римського шлюбно-сімейного права займалися 
переважно учені кінця ХІХ – початку ХХ ст. [4, 5, 6]. У радянській і сучасній 
вітчизняній літературі питання римського шлюбу і сім’ї розглядаються в межах 
окремого розділу підручників або навчальних посібників з римського приватного 
права. Спеціальних же наукових розвідок у цьому напрямі, на жаль, поки що немає. 
Крім цього, думки авторів щодо розуміння змісту і природи конкубінату та 
контуберніуму не завжди є правильними. 

Метою пропонованого дослідження є спроба показати причини існування 
зазначених позашлюбних дозволених союзів, ставлення до них римського 
суспільства та держави, розкрити їхній зміст, з’ясувати умови виникнення і 
припинення, а також правові наслідки, що вони породжували. 

Одним із позашлюбних дозволених союзів у Римській державі був конкубінат 
(лат. concubinatus, від лат. concubo – лежу разом), який остаточно сформувався як 
правовий інститут лише в період правління Юстиніана (527-565). Під конкубінатом 
розуміли тривале моногамне співжиття чоловіка і жінки, вільних від шлюбних 
обов’язків, на підставі nudus consensus (голої угоди) без наміру жити у шлюбі.  

Хоча конкубінат як окремий інститут склався, як уже зазначалося, лише в період 
правління Юстиніана, однак конкубінатні відносини існували у Римі віддавна. Ще 
згідно з законом Нуми Помпилія, наложниця одруженого чоловіка (pellex) не мала 
права молитися біля вівтаря Юнони, покровительки патриціанських шлюбів: „pellex 
aram Iunnonis ne tangito” (Dig. 50.16) [7]. Якщо давнє римське позитивне право не 
визнавало дозволеними жодних статевих союзів, крім шлюбу, то на такі конкубінатні 
відносини суспільство дивилося поблажливо. Про це свідчать і надмогильні епітафії, 
де поряд з іменами чоловіка, дружини і законних дітей, вказуються імена конкубіни 
чи конкубін.  

Розвитку конкубінату в республіканський період, як це не парадоксально, 
сприяло саме римське право, яке унеможливлювало укладення законних шлюбів між 
                                                           
1
 Stuprum – поняття, яке охоплювало незаконне статеве життя загалом і з дівчиною чи вдовою 
зокрема. 
2
 Adulterium – статевий зв’язок заміжньої жінки з стороннім чоловіком. 

3
 Incestum – статевий зв’язок близьких родичів. 
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різними категоріями римського населення, позбавляючи їх jus connubii
1
 або 

встановлюючи різні заборони, як-от: 
1) заборона шлюбів між патриціями і плебеями. При цьому конкубінатними 

вважалися відносини лише між патрицієм і плебейкою, тоді як шлюб плебея 
на патриціанці визнавався дійсним за нормами плебейського права. Ця 
заборона проіснувала до 445 р. до н.е., коли було прийнято закон Кануеля, що 
легалізував шлюби між цими двома категоріями римського населення; 

2) якщо немає згоди батька на шлюб його сина або доньки, яка була 
обов’язковою умовою вступу у шлюб (Dig. 23.2.2). Лише за законом Юлія 
(4 р. н.е.) брак згоди батька можна було оскаржити до магістрату, який 
спеціальним едиктом міг дозволити укласти шлюб; 

3) заборона шлюбів між патронкою і вільновідпущеником. Проте законодавство 
передбачало і виняток: якщо патрона була низького походження, то суддя міг 
дозволити їй укласти шлюб із вільновідпущеником (Dig. 23.2.13). Щодо 
шлюбів між патроном і вільновідпущеницею чи між вільнонародженим і 
вільновідпущеницею, то такі шлюби законодавством дозволялися, прте 
засуджувалися суспільством. 

Однак у зазначений період конкубінатні відносини виникали не лише між 
особами, вільними від шлюбних обов’язків. Вони були досить поширеними і серед 
одружених чоловіків, які могли мати одну або декількох конкубін. Щодо одружених 
жінок, то конкубінатні відносини з їхнього богу сторони не допускалися і 
розглядалися правом як adulterium, що суворо карався. Чесна жінка не схвалювала 
конкубінатні відносини свого чоловіка і розцінювала їх як образу своєї гідності. 
Тому, виходячи заміж, вона укладала з майбутнім чоловіком стипуляцію про сплату 
ним неустойки, якщо після шлюбу він відновить конкубінатний зв’язок. Такий 
договір вважався дійсним і в епоху Юстиніана [5, с.100].  

Наприкінці республіканського періоду спостерігається повна деморалізація 
римської сім’ї і стає дедалі важче провести різницю між шлюбом, конкубінатом та 
полігамією. Якщо до цього часу конкубінат розглядався лише як прояв римської 
моралі, то законодавство перших імператорів вже було спрямоване на визначення 
правової сторони такого співжиття. 

Зокрема період правління Августа (27 р. до н.е. – 14 р. н.е.) конкубінат отримав 
санкцію з боку держави і почав розглядатися як „позашлюбний дозволений союз” 
(licita consuetudo). І знову ж таки, цьому сприяло імператорське законодавство. У 18 
р. до н.е. був прийнятий lex Iulia de maritandis ordinibus, а в 9 р.н.е. lex Papia Poppaea 

nuptialis (далі – закон Юлія і Папія)
2
, які намагалися стимулювати укладення 

правильних шлюбів і народження дітей. Відтак ним були заборонені: 
1) шлюби між вільнонародженими громадянами і безчесними особами 

(проститутками, актрисами, жінками, звинуваченими у перелюбстві тощо) 
(Dig. 23.2.43 pr.); 

                                                           
1
 Jus connubii – один із головних елементів цивільної правоздатності римських громадян, суть 
якого полягала у праві вступати в законний римський шлюб.  
2
 Римські юристи коментують цей закон як один нормативний акт lex Iulia et Papia.  
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2) шлюби між сенаторами і вільновідпущеницями, актрисами, доньками актрис 
(Dig. 23.2.44 pr.). Лише за наявності дозволу принцепса шлюб сенатора і 
вільновідпущениці вважався дійсним і законним (Dig. 23.2.31); 

3) шлюби між особами, які мали різне правове становище (Dig. 23.2.49).  
Отож, „якщо не хочете вступати в шлюб, живіть у конкубінаті з тими жінками, з 

якими не можете одружитися тому, що вони безчесні або низького походження, або 
тому, що наречена – вільновідпущениця, а наречений – особа, що належить до 
сенаторського стану” [5, с.101]. 

Крім того, закон Юлія і Папія зобов’язав чоловіків у віці 20-60 років і жінок у 
віці 18-50 років одружуватися і народжувати дітей. В іншому разі вони позбавлялися 
спадку, а вільна жінка, яка народила трьох дітей, і вільновідпущениця, яка народила 
чотирьох, звільнялися з-під опіки і могли спадкувати все, що їм заповідали сторонні 
особи. Оскільки, згідно з законами Августа, конкубінат і шлюб відповідали одній 
меті – народжуванню дітей, тому багаті жінки, які хотіли уникнути покарання за 
целібат (лат. caelibatus, від caelebs – неодружений, самотній) і бездітність, також 
віддавали перевагу конкубінатним відносинам.  

Християнські імператори не приховували своєї відрази до таких стосунків, проте 
жоден з них не наважився завдати вирішального удару, заборонивши їх раз і 
назавжди. Усе імператорське законодавство було спрямоване лише на обмеження 
полігамного конкубінату. Наприклад, імператор Костянтин (307-337) заборонив, по-
перше, існування конкубінату поряд із шлюбом; по-друге, розширив коло жінок, 
яких не можна було брати як конкубіну; по-третє, надав співжителям можливість 
увести дітей в сім’ю шляхом їх узаконення, якщо батьки припиняли конкубінат і 
укладали законний шлюб; по-четверте, обмежив право батька заповідати своє майно 
дітям від конкубіни та їх матері. Лише імператору Юстиніану вдалося певною мірою 
утвердити ідею моногамного конкубінату, чітко окреслити умови його укладення та 
правові наслідки, що він породжував.  

Конкубінат як позашлюбний дозволений союз зберігся не лише у законодавстві 
Юстиніана, а й ще століття потому. Лише у ІХ ст. на вимогу християнської церкви 
конкубінат був заборонений візантійським імператором Левом VI Мудрим (886-912), 
хоча в Німеччині він проіснував до середини XVI ст. 

Щодо самої природи конкубінату, то дослідники римського права розглядають 
його або як „напівшлюб” [8, с.1], або як „ неповноцінний шлюб” [9, с.84], або як 
„різновид незаконного шлюбу” [10, с.64; 11, с.89]. На нашу думку, це не зовсім 
правильно.  

Справді, на перший погляд, конкубінат і шлюб укладаються з метою постійного 
співжиття чоловіка і жінки. Однак, на відміну від шлюбу, конкубінат не володіє 

такими формальними ознаками, як affectio maritalis і honor matrimonii
1
. Саме affectio 

maritalis – постійне усвідомлення чоловіком і жінкою, що їхній союз є шлюбом, 
постійне бажання „жити в подружжі”, „повне життєве спілкування між чоловіком і 
жінкою” – головний компонент шлюбу (matrimonium) незалежно від того, чи це є 
законний шлюб (matrimonium juris civilis), чи незаконний шлюб (matrimonium juris 
gentium). При конкубінаті таке affectio maritalis є відсутнім, що не дозволяє віднести 

                                                           
1
 Honor matrimonii – знаки уваги до шлюбного партнера. 
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його до жодного з видів шлюбу. Тому, він не може розглядатися ні як „напівшлюб”, 
ні як „неповноцінний шлюб”, ні як „різновид незаконного шлюбу”. 

Водночас неправильним є і розуміння конкубінату як позашлюбного статевого 
зв’язку без мети створити сім’ю [12, с.81; 13, с.263]. Як покаже наше дослідження, 
така мета наявна. Тому, говорячи про кункубінат, ми можемо говорити лише про 
відсутність мети укласти шлюб і не більше того. 

Крім того, у Стародавньому Римі форми укладення шлюбу визначалися релігією 
і мораллю, а юридично-обов’язкових форм не існувало. Тому на практиці досить 
часто важко було зрозуміти – чи то: конкубінат, чи шлюб. Якщо чоловік відкрито 
називав жінку не дружиною, а співжителькою, то це – конкубінат (Dig. 25.7.4). А 
якщо такої заяви не було і наявність affectio maritalis викликала сумніви? Для 
вирішення таких сумнівів римська юриспруденція виробила певні правила і 
припущення: 

1) у разі встановлення посагу такий союз розглядався як шлюб; 
2) якщо союз укладався із жінкою чесною (persona honesta), то виникало 

припущення на користь шлюбу (Dig. 23.2.24); 
3) якщо союз укладався із жінкою, яка була persona inhonesta, то виникало 

припущення на користь конкубінату (Dig. 25.7.3). 
Тепер розглянемо умови встановлення конкубінатних відносин і правові 

наслідки, що вони породжували.  
Згідно з законодавством Юстиніана, укладення конкубінату було можливе лише 

за таких умов:  
1) досягнення шлюбного віку, особливо конкубіною (Dig. 25.7.1 § 4); 
2) відсутність того ж ступеня родинності і свояцтва, що унеможливлювало й 

укладення шлюбу; 
3) особи мають бути вільними від шлюбних обов’язків; законодавство 

забороняло мати конкубіну при дружині; 
4) жінка не могла бути послідовно конкубіною тих осіб, щодо яких вона не 

могла бути послідовно дружиною. Наприклад, якщо вона була конкубіною 
патрона, вона не могла згодом стати конкубіною його сина (Dig. 25.7.1 § 3). 

Конкубінами зазвичай ставали вільновідпущениці і вільнонароджені нижчих 
соціальних прошарків населення або вільновідпущениці, які були persona inhonesta, 
оскільки співжиття з такими не розцінювалося правом як stuprum (Dig. 25.7.1 § 1). 
Але при укладенні конкубінату з чесною жінкою (persona honesta) право вимагало 
присутності свідків (testatio), оскільки в результаті такого союзу вона втрачала своє 
добре ім’я – destinutio existimationis (Dig. 25.7.3). Якщо testatio було відсутнім, то 
такий союз розглядався як законний шлюб і тягнув за собою відповідні наслідки.  

Незважаючи на те, що для укладення конкубінату застосовувалися умови, які для 
шлюбу, однак за правовими наслідками вони істотно відрізнялися. Так при 
конкубінаті не виникали майнові та особисті права між подружжям: 

1) конкубіна не розділяла правового становища свого співжителя; не було ні 
посагу, ні шлюбного подарунку; 

2) не застосовувалися правила про заборону штрафних позовів між 
співжителями (Dig. 25.2.17); 

3) діти успадковували правове становище матері, а не батька (Dig. 1.5.19); 
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4) розірвання конкубінату не мало характеру розлучення (Dig. 39.5.31). 
Конкубінатні відносини розривалися за простою згодою сторін або шляхом 
односторонньої відмови.  

Щодо дітей, народжених у конкубінаті, то до імператора Костянтина вони 
входили в загальну групу „незаконнонароджених” (spurii, vulgo quaesiti), вважалися 
агнатами своєї матері та її родичів, а батька юридично не мали. Однак право 
співжителя заповісти своє майно на користь таких дітей не обмежувалося. 

Імператор Костянтин, щоб перешкодити поширенню конкубінату, позбавив 
спеціальним законом 336 р. сенаторів та деяких інших осіб права дарувати inter vivos 
або заповідати щось своїм дітям, народженим у такому союзі. Подароване або 
залишене їм за заповітом переходило до законних дітей, якщо таких не було – до 
братів і сестер батька, якщо і їх не було – батькам, фіску. Як влучно зазначив 
Л.М. Загурський, „в любові до дітей імператор знайшов засіб обмежити поширення 
конкубінату, постановивши, що співжителі, які уклали між собою шлюб, узаконюють 
народжених у конкубінаті дітей...” [5, с.104]. Саме відтоді діти, народжені у 
конкубінаті, уособлюються від усіх інших незаконнонароджених в особливу групу – 
liberi naturalis. 

Згодом імператори Валентиніан (364-375) і Граціан (367-383) внесли свої 
корективи у ці правила. Якщо співжитель не мав ні законних дітей, ні батьків, то він 
мав право залишити дітям, народженим у конкубінаті, не більше 3/12, а при 
наявності законних спадкоємців (дітей, онуків, батьків) – лише 1/12 частину свого 
майна. 

Юстиніан пішов ще далі, надавши liberi naturalis та їхній матері право спадкувати 
за законом 1/6 частину спадку співжителя, який не мав ні дружини, ні законних дітей, 
за умов, що 1) він жив лише з однією конкубіною, 2) ця конкубіна жила протягом 
конкубінату з ним в його будинку і 3) діти народилися в будинку батька і 
виховувалися ним. Крім цього, діти також мали право на alimenta (засоби прожиття) 
від батька. Якщо у батька були законні діти, то діти, народжені у конкубінаті, могли 
спадкувати за заповітом лише 1/12 частину його майна, а конкубіна – 1/24. Саме це 
положення законодавства Юстиніана дає нам підстави не погоджуватися з 
твердженням, що конкубінат мав місце лише тоді, коли не було бажання утворити 
сім’ю. 

До позашлюбних дозволених союзів римське право відносило і контуберніум 
(лат. contubernium, від лат. con і tubernium – хатинка, халупа) – постійне статеве 
співжиття двох рабів або раба з вільною особою. 

Контуберніум, на відміну від конкубінату, не визнавався правовим інститутом. 
Законодавство згадувало про нього у таких випадках: 

1) у разі статевого співжиття двох рабів, які належали одному власнику, від волі 
якого залежала доля такого союзу. Діти, народжені в результаті такого союзу, 
також були рабами. Крім того, право не визнавало навіть кровного 
споріднення між ними та їхніми батьками (servilis cognatio nulla est). Це 
правило було скасоване лише Юстиніаном; 

2) у разі статевого зв’язку між вільною жінкою і чужим рабом. При цьому 
істотне значення мало те, чи власник раба дозволив такі відносини. Згідно з 
сенатус-консульту Клавдія, якщо власник дозволив і між ним та жінкою була 
укладена угода, то така жінка залишалася вільною, а дитина ставала рабом 
(Gai. 1.84) [14]. Якщо власник не дозволяв і забороняв такий союз, то жінка, а 
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також народжена нею згодом дитина ставали його рабами (Gai. 1.91). Дія 
сенатус-консульту Клавдія не поширювалася на статевий зв’язок вільної 
жінки з її власним рабом, за якого діти народжувалися вільними (Gai. 1.82). 
Щодо християнських імператорів, то Костянтин постановив, що така жінка 
підлягала кримінальній відповідальності, раба – спалювали, а діти, хоч і 
вважалися вільними, однак нічого не успадкували від матері. Юстиніан лише 
скасував сенатус-консульт Клавдія, тоді як постанову Костянтина залишив 
чинною. Тому говорити про статевий зв’язок вільної жінки і чужого раба як 
про позашлюбний дозволений союз можна лише до періоду правління 
Юстиніана; 

3) у разі статевого зв’язку між вільним чоловіком і рабинею. У такому випадку 
діти вважалися рабами, оскільки спадкували правове становище матері 
(Gai. 1.82). Згідно з невідомим латинським законом, якщо чоловік помилявся і 
вважав рабиню була вільною жінкою, то народжені від такого союзу 
хлопчики були вільними, тоді як дівчатка ставали рабинями. Згодом 
імператор Веспасіан (69-73) відновив загальне правило – діти незалежно від 
статі стають рабами (Gai. 1.85). Законодавство Юстиніана трохи пом’якшило 
дію цього правила: якщо мати була вільною або в момент зачаття, або в 
момент пологів, або в будь-який період вагітності, то народжені нею діти 
вважалися вільними (Dig. 1.5.5 § 2, 3). 

Після проголошення християнства контуберніум ще не скоро був визнаний як 
шлюб. З цього приводу наведемо слова дослідника Г.Ф. Дормідонтова: „Самі 
єпископи християнські... не були вражені тим, що союз, який визнавався 
християнами – таїнством, розглядався законом, як статеве співжиття худоби, коли 
мова йшла про людей, хоча б і про християн, які мали нещастя бути рабами” [4, с.93]. 
Лише в період правління Василія Великого (867-886) постійне статеве співжиття 
рабів, укладене за згодою їхніх власників, було прирівняне до шлюбу, а визнане 
шлюбом з боку цивільного закону – при Леві VI Мудрому. 

Отже, римське шлюбно-сімейне право чітко розрізняло шлюб та позашлюбні 
дозволені союзи, обравши критерієм для цього affectio maritalis. Відтак контуберніум 
розглядали як постійне статеве співжиття двох рабів або раба з вільною особою. Він 
визнавався лише як позашлюбний дозволений союз, не тягнув за собою жодних 
правових наслідків, навіть кровного споріднення між батьками і дітьми. 

Щодо конкубінату, то під ним розуміли тривале моногамне співжиття чоловіка і 
жінки, вільних від шлюбних обов’язків, на підставі nudus consensus (голої угоди) без 
наміру жити у шлюбі. Конкубінат як правовий інститут остаточно був оформлений в 
період правління Юстиніана, хоча санкцію з боку держави дістав ще при Августі. 
Незважаючи на те, що умови укладення конкубінату були подібними до умов 
укладення шлюбу, однак правові наслідки істотно відрізнялися. Конкубінатні 
відносини не породжували тих особистих і майнових прав між подружжям та між 
подружжям і дітьми, що встановлювались при законному шлюбі.  

Сьогодні існування конкубінатних відносин серед українського населення є 
беззаперечним фактом. Якщо у Стародавньому Римі існування позашлюбних союзів 
зумовлювалося закріпленими у праві заборонами, то сьогодні їх поширення 
залежить, скоріше, від волевиявлення учасників таких відносин. Інша справа, що сам 
спонукає їх до цього – „мода”, матеріальні обставини, внутрішні переконання чи 
щось інше.  
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Отож, такі відносини не слід розглядати лише як прояв людської моралі і 
вдаватися у крайнощі – схвалювати або засуджувати їх. Не можна залишати такі 
союзи і поза увагою законодавця. І те, що норми Сімейного кодексу України від 10 
січня 2002 року, хоча прямо й не називають такі союзи сім’єю, покладають 
вирішення цього питання на розсуд суспільної моралі (ч.4. ст.3), а все-таки визнають 
їх існування (ст.74, 91, 125, 126), свідчить на користь держави, яка робить перші 
кроки у напрямі забезпечення правого регулювання конкубінату в Україні. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті проаналізовано основні риси та особливості системи латинського 
нотаріату. Акцентується увага на міжнародно-правових аспектах діяльності 
Міжнародної спілки латинського нотаріату – неурядової організації, що об’єднує 
національні нотаріати, які базуються на принципах нотаріату латинського типу. 

Ключові слова: латинський нотаріат, нотаріус, нотаріальний акт, Міжнародна 
спілка латинського нотаріату (МСЛН). 

Фундаментальне реформування відносин власності й інших майнових відносин 
стало об’єктивним чинником сучасного виділення ролі і значимості інституту 
нотаріату. Нові принципи організації нотаріальної діяльності не лише вирішили 
низку існуючих проблем з нотаріального забезпечення суб’єктів цивільно-правових 
відносин, але дали змогу державі практично уникнути більшості організаційних 
питань і матеріальних затрат у цій сфері. Та, незважаючи на позитивні перетворення 
в організації нотаріату, які обумовив прийнятий 2 вересня 1993 р. Закон України 

„Про нотаріат”
1
, цей інститут потребує подальшого реформування. Адже 

впровадження ринкових механізмів, забезпечення реальної економічної 
самостійності юридичних і фізичних осіб, поширення недержавних форм власності 
потребують створення такої нотаріальної системи, яка б найповніше забезпечувала як 
інтереси особистості, так і держави. 

Необхідність удосконалення українського законодавства в сфері регулювання 
нотаріальної діяльності передбачає вивчення міжнародного досвіду, і передусім 
діяльності в цій сфері Міжнародної спілки латинського нотаріату , а також вплив 
МСЛН на національне законодавство в галузі нотаріату. У вітчизняній юридичній 
літературі практично немає фундаментальних досліджень, присвячених визначенню ролі і місця 
нотаріату в правовій державі, які розглядали б його в контексті вітчизняного і 
міжнародного досвіду з урахуванням актуальних проблем реформаційного процесу в сучасній 
Україні. Окремі аспекти цієї проблеми висвітлюються в працях таких українських учених – 
правознавців як В.В. Комарова, В.В. Баранкової, С.Я. Фурси, В. Черниша Крім того, автор 
використовувала статті зарубіжних авторів, які присвячені питанням діяльності МСЛН 
організації і компетенції нотаріальних органів у зарубіжних країнах, зокрема праці 
А.Х. Абашидзе, А.В. Дударєва, А. Йемми, Ж. Пієпу, Х. Феслера.© Пропонована стаття не 
претендує на вичерпність, у ній досліджуються лише основні напрями діяльності МСЛН, 

                                                           
1 Закон 1993р. за своєю структурою і змістом правового регулювання нотаріальних дій майже 
повністю відтворює попередній Закон УРСР від 25 грудня 1974р. „Про державний нотаріат”; 
новизна Закону 1993р. полягає лише у введенні інституту приватного нотаріату, детальніший 
регламентації правового статусу нотаріуса і допущення осіб до нотаріальної діяльності, а 
також створенні державних нотаріальних архівів. 
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аналізуються його мета та структура, а також принципи, риси і особливості 
функціонування нотаріату латинського типу, на якому грунтуються національні системи 
нотаріатів держав континентального права. Ця проблема, без сумніву, потребувати 
подальших ґрунтовних досліджень. 

Отже, одним із ключових моментів у процесі формування правового 
громадянського суспільства в сучасній Україні має стати впровадження системи 
латинського або вільного нотаріату, тобто нотаріату, який, з одного боку, 
здійснюється у формі вільної професії, а з іншого – виконує привселюдну соціально-
правову функцію, отримавши делеговані йому державою публічні повноваження [1, 
с. 4].

 

Важливим кроком у цьому напрямі стало прийняття Української нотаріальної 
палати в якості спостерігача до одного із найавторитетніших міжнародних об’єднань 
нотаріатів латинського типу – Міжнародної спілки латинського нотаріату (МСЛН). 
На жаль, вітчизняне законодавство про нотаріат на сьогодні ще не повністю 
відповідає фундаментальним принципам латинського нотаріату, прийнятим у березні 
1986р. І лише після прийняття Верховною Радою нової редакції Закону України „Про 
нотаріат” (ще 14 квітня 2000р. проект цього закону було прийнято у першому 
читанні) Українська нотаріальна палата зможе розпочати процедуру набуття статусу 
постійного члена Спілки.  

Отже, коли ми говоримо про нотаріат латинського типу, то маємо на увазі 
системи нотаріату, що сформувалися в країнах, які зазнали впливу римського права і, 
відповідно до цього, побудовані на подібних юридичних концепціях. Сюди належать, 
за винятком англосаксонської і скандинавської систем, усі європейські правові 
системи і держави, в які ці системи були експортовані чи в яких вони діяли іншим 
чином. Тут, при фактично повній відсутності фінансування з боку держави створений 
надійний механізм із забезпечення доступної і порівняно недорогої правової 
допомоги. Нотаріус у системі латинського нотаріату внаслідок публічного характеру 
його функцій просто не вправі відмовити зацікавленій особі у вчиненні нотаріальної 
дії за наявності для цього всіх законних передумов і здійснює її у нотаріальному 
провадженні в суворій відповідності із встановленою процедурою. Незалежний, 
неупереджений, діючи від імені держави і особисто відповідальний за вчинення 
нотаріальних дій, нотаріус відіграє ключову роль питаннях захисту прав громадян і 
організацій і забезпеченні правової безпеки [5, с. 94]. 

Одним із основних завдань латинського нотаріату є запобігання порушень прав 
суб’єктів цивільного обороту і уникнення можливих правових спорів. Такий 
попереджувальний характер нотаріальної діяльності своєю чергою значно зменшує 
навантаження на судову систему. А запобігти юридичному конфлікту, без сумніву, 
вигідніше і надійніше, ніж потім відстоювати свої інтереси в суді. У зв'язку з цим 
велику увагу привертає дослідження американських фахівців, опубліковане в 1989 р., в якому 
порівнюються витрати багатьох держав світу на здійснення прав у позовному і судовому 
порядку. Під цими витратами розуміються, зокрема, видатки держави на діяльність суду, 
включаючи ведення ним реєстрів, його майно і оснащення, а також на його штат. Порівняння 
цих показників свідчить про те, що такі витрати в англосаксонській правовій системі 
США перевищують аналогічні в континентально-європейських цивільно-правових системах 
приблизно в 3-7 разів.[6, с.179]. 

Специфіка діяльності нотаріуса латинської школи зумовлена його функціями, 
правами, обов’язками та його роллю у правовій системі. Відповідно до рішення 
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постійної ради Міжнародної спілки латинського нотаріату від 13-15 березня 1986 р., 
нотаріус латинського типу – це юрист, покликаний надати угоді сторін, у рамках 
свободи укладення договорів, публічної сили і публічної форми; є неупередженим і 
виконує завдання, делеговані йому владою, будучи при цьому незалежним як від 
держави, так і від клієнтів; крім посвідчення документів, він консультує і 
настановляє тих, хто потребує його захисту, при цьому він зобов’язаний не 
розголошувати службові таємниці і несе безпосередню відповідальність за помилки, 
вчиненні при виконанні своїх обов’язків.[2, с.373]. 

Розглянемо детальніше вищезазначені характерні риси латинського нотаріату та 
особливості їхнього прояву в діяльності нотаріусів. Нотаріус латинського типу є 
особою вільної професії, не входить у державний апарат і не є державним 
службовцем. Але водночас він є офіційним представником, якому державна влада 
делегує право посвідчувати документи з метою надання їм законної сили (тобто вони 
не потребують підтвердження, як того вимагає англосаксонська школа) і доказовості, 
яку неможливо заперечити. Це означає, що для того, щоб довести незаконність 
нотаріального акта, недостатньо лише надання протилежних доказів, необхідно 
довести в суді, що нотаріус здійснював фальсифікацію, тобто свідомо спотворив 
факти, що відбувалися чи були викладені в його присутності.[7, с.20]. Якщо ж судові 
інстанції визнають подібного роду докази вагомими, нотаріусу, звісно ж, загрожує 
кримінальне покарання. 

Нотаріуси в країнах латинського нотаріату призначаються на посаду державною 
владою (як правило, Міністерством юстиції) і не можуть передавати свої функції 
правонаступникам (крім Франції, де існує інститут представлення наступника). 
Доступ до професії передбачає одержання вищої юридичної освіти і мінімум 
трирічне стажування. В деяких країнах вимагається проходження конкурсу (Італія, 
Іспанія, Греція, Португалія). У всіх країнах – членах МСЛН структура професійної 
організації передбачає наявність нотаріальних палат і в деяких випадках 
національного органу, передбаченого законом (Італія) чи створеного спонтанно 
(Бельгія, Нідерланди). Такі професійні організації незалежні від державної влади, а 
їхніми завданнями є: представлення інтересів нотаріусів на різних рівнях ( в органах 
державної влади та управління, підприємствах, установах, організаціях, а також на 
міжнародній арені); вирішення питань про підбір, підготовку і організацію 
стажування нотаріальних кадрів; забезпечення розгляду скарг фізичних і юридичних 
осіб на нотаріусів; здійснення контролю за нотаріальною діяльністю;забезпечення 
захисту соціальних та професійних прав нотаріусів та підвищення їхньої кваліфікації; 
участь у підготовці проектів законів з питань, пов’язаних із нотаріальною діяльністю. 

У країнах латинського нотаріату нотаріусу заборонено прямо чи опосередковано 
здійснювати несумісні з його посадою функції і брати участь у діяльності, що 
загрожує його матеріальним інтересам, чи особам, які до нього звертаються (операції 
на біржі, в комерції, в банку, посередництво); використовувати свою посаду для 
одержання документів, що становлять інтерес для нього самого чи членів його сім’ї 
[8, с. 32]. 

Нотаріус латинської школи обмежений територіально в здійсненні своєї 
діяльності. Він може вчиняти нотаріальні дії лише в межах фіксованого державою 
нотаріального округу (за винятком Франції, де Декретом 1986 р. було встановлено 
загальнонаціональну компетенцію всіх нотаріусів, вони отримали право виконувати 
свої функції на всій території метрополії і в заморських департаментах) [9, с. 208]. 
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Плата за здійснення нотаріальних дій як принцип латинського нотаріату 
фіксується державою. Нотаріус повинен дотримуватися принципу конфіденційності, 
адже він – довірена особа своїх клієнтів і зобов’язаний зберігати в таємниці будь-яку 
інформацію, що стосується клієнтів та їхніх угод. Також він зобов’язаний 
страхуватися від професійної відповідальності. За рахунок такого страхування 
відшкодовується матеріальна шкода, спричинена діяльністю нотаріуса чи осіб, за дії 
яких він несе відповідальність. 

У країнах латинського нотаріату діяльність нотаріуса охоплює цілу низку тісно 
взаємозв’язаних між собою функцій, зобов’язань, компетенцій, суть яких коротко 
зводиться ось до чого:  

 встановлення особи громадян, що присутні при укладенні договору; 
 встановлення легальної влади договірних сторін на ведення переговорів (у 

випадках, коли мова йде, наприклад, про повірених, опікунів, представників 
товариств); 

 дослідження волі договірних сторін; 
 перевірка свободи і відсутності постороннього впливу на волю договірних 

сторін;  
 визначення відповідності волі сторін принципам діючого законодавства; 
 діяльність в якості радника сторін; 
 збереження професійної незалежності; 
 зберігання нотаріальних актів та ін. 
Зауважимо, що віковий досвід багатьох європейських країн свідчить про 

переваги передачі вищезазначених нотаріальних функцій в руки представника 
вільної професії, а не державного службовця. Перший більш незалежний, клієнти не 
асоціюють його з державною владою, що домінує над громадянином, сприймають 
його як радника, котрий заслуговує довіри. Незалежний нотаріус діє з більшим 
запалом, оперативніше, може дозволити собі інновації, відкликаючись негайно на всі 
нововведення в професійній практиці. Не можна не зважати і на особисту економічну 
зацікавленість нотаріуса в найповнішому і найшвидшому задоволенні потреб 
громадян. 

Критики системи латинського нотаріату вказують на те, що вона є джерелом 
формалізму, затягування та складнощів. Проте той факт, що останніми роками дедалі 
більша кількість країн реформує національний нотаріат, спираючись на надбання 
латинської системи, вказує на безсумнівні переваги формалізму. Адже він у даному 
випадку виступає гарантією законності, тобто, по-перше, надає сторонам захист від 
їхніх власних продуманих кроків; по-друге, базуючись на використанні точних 
юридичних формул, забезпечує усунення невідповідності змісту документа з 
дійсними намірами сторін угоди; по-третє, є гарантом безпеки в тому розумінні, що 
нотаріальне посвідчення актів запобігає ризику втрати, пошкодження чи загибелі 
майна. 

Нотаріус латинської системи повинен бути спеціалістом широкого профілю. 
Знання якими він володіє, його практичний досвід роблять з нього безцінного 
радника у всіх життєвих ситуаціях. Його втручання набуває дедалі більшого 
значення у сучасному суспільстві, складність якого, технічність і відсутність ясності 
веде до невпевненості перед рішеннями, які необхідно прийняти. Як зазначив 
президент Міжнародної спілки латинського нотаріату Гельмут Фесслер, відкриваючи 
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23 Міжнародний конгрес МСЛН ( Афіни 2001 р.) : „Справедливість і свобода – 
основи професії нотаріуса... там, де панують справедливість і свобода, 
встановлюється також і соціальний мир. Ось у чому полягає істинна місія 
латинського нотаріату: будучи майстром письмової процедури він стоїть на сторожі 
соціального миру в умовах дотримання права і свободи. Ми докладаємо 
інтелектуальних і моральних зусиль на підтримку такого миру”[4, с.52]. 

Тепер вважаємо за необхідне окремо зупинитися на аналізі міжнародно-правових 
аспектів діяльності Міжнародної спілки латинського нотаріату – неурядової 
організації, що об’єднує національні нотаріати, які грунтуються на принципах 
нотаріату латинського типу. 

Міжнародна спілка латинського нотаріату (Union Internationale du Notariat Latin-
UINL) – неурядова, єдина в світі такого роду організація – була утворена 2 жовтня 
1948 р. в Буенос-Айресі за ініціативою аргентинського нотаріуса Жозу.А. Негрі і 
складалась із 19 країн – членів. На сьогодні вона налічує в своїх рядах близько 70 
національних об’єднань приватних нотаріусів. Символом МСЛН є емблема із 
латинським висловом: „Написане нотаріусом – закон”. Графічними елементами 
емблеми є сувій паперу, орел, книга і перо. Сувій – нагадує знаменитий образ 
скрижалей закону; орел – символізує верховну владу, монарха, небесний закон, що 
утверджується на землі. Голова орла увінчана німбом – це дух влади і закону осяває 
діяльність нотаріуса, яка символізується книгою і пером. Перо – є символом письма, 
підпису, відвертого вираження думки і волевиявлення, скріплення. Перо вказує на 
діяльність нотаріуса, оскільки основна для нотаріусів латинська морфема „nota” 
означає знак, запис, який робиться пером. Книга ж є символом знання і закону. Вона 
нагадує про пріоритети писаного права, прийнятого в романо-германській системі 
права, на якій базується латинський нотаріат. Отже, в емблемі МСЛН відображені 
основні ідеї латинського нотаріату, який спирається на традиції писаного права і 
письмового зобов’язання, а також надання нотаріусу владної публічно-правової 
функції. 

Завданням МСЛН є сприяння, координація і розвиток нотаріальної діяльності в 
міжнародній сфері, а також забезпечення незалежності професії  

для блага кожного і всіх (ст.1 статуту). З метою досягнення цього Спілка 
представляє латинський нотаріат в міжнародних організаціях і співпрацює з ними, 
вивчає окремі правопорядки і підтримує дослідження і роботи, спрямовані на 
уніфікацію права в галузі нотаріальної діяльності, стежить за законодавчою 
діяльністю в цій сфері, пропагує принципи латинського нотаріату, організовує 
міжнародні конгреси, приділяє особливу увагу нотаріусам тих держав, в яких ще 
немає професійної регламентації, підтримуючи їх при її створенні, а також вступає у 
відносини з організаціями, чиї системи укладення і посвідчення документів беруть 
свої витоки не із латинського нотаріату (ст.2 статуту) [2, с.374]. Спілка готує також 
конкретні пропозиції для національних законодавців. Лише за останні роки 
пропозиції МСЛН стали основою нового законодавства про нотаріат Польщі, Чехії, 
Словаччини, Росії, Румунії, Китаю та ін. Як неурядова організація Спілка співпрацює 
з міжнародними організаціями, при яких вона має статус спостерігача або члена, 
зокрема з Організацією Об’єднаних Націй, Економічною та Соціальною Радами, 
Міжнародною організацією по тарифах і торгівлі, Гаазькою конференцією з 
міжнародного приватного права, Європейським судом, Радою Європи, Європейським 
Союзом тощо. 14 грудня 1998 р. МСЛН підписала Угоду про співробітництво з 
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Міжнародною асоціацією юристів. Сторони домовились проводити регулярний обмін 
інформацією і документами, які викликають взаємний інтерес, консультуватися з 
питань діяльності нотаріату, міжнародного комерційного арбітражу, укладення 
контрактів за допомогою електронного зв’язку і іншими способами, здійснення 
правосуддя, міжнародного приватного права і різноманітних методів регіональної 
інтеграції, неправових способів вирішення спорів, інших юридичних питань. У цьому 
ж році МСЛН також уклала Угоду з Міжнародною спілкою суддів, застерігаючи, що 
метою співробітництва між ними є встановлення здорової і активно діючої системи 
правосуддя (мається на увазі забезпечення її доступності для всіх громадян). Сторони 
домовились періодично зустрічатися для обговорення питань, що становлять 
взаємний інтерес, а також організовувати „круглі столи” з різноманітних тем, які 
пов’язані із спільними завданнями організацій, а також для забезпечення виконання 
договору про співробітництво[3, с. 84-85].  

МСЛН – володіє досить скромними грошовими засобами, у нього немає своїх 
фондів, щоб матеріально підтримувати реформи в країнах, що стали на шлях 
впровадження системи вільного нотаріату. Бюджет МСЛН формується внаслідок 
надходжень членських внесків. Як випливає з доповіді постійного казначея Спілки п. 
Мерлотті на 5-й сесії постійної ради МСЛН, що відбулася у вересні 2001 р. в Афінах, 
бюджет організації за 2001 р. становив 300тис. доларів США[4, с. 53] А проте брак 
значних грошових коштів компенсується високим авторитетом МСЛН, що 
забезпечує можливість залучення кваліфікованих спеціалістів для надання 
консультацій, проведення експертиз, дачі оцінок та висновків, прогнозування 
результатів на підставах вигідних для країн, що здійснюють відповідні реформи. 
Отже, можна стверджувати, що подібна допомога Спілки є досить вагомою. 

Найвищим органом МСЛН є зібрання нотаріатів-членів, кожен з яких наділений 
правом голосу. Виконавчим органом Спілки є його постійна рада, яку очолює 
президент. Крім того до кола осіб, що керують діяльністю МСЛН, належать п’ять 
віце-президентів, у регіональній компетенції яких перебувають Північна і 
Центральна Америка, Південна Америка, Африка, Азія і Європа відповідно; керівник 
відділу з бюджетних питань; секретар МСЛН; 12 радників; постійні секретарі в 
справах Африки, Америки, Європи; постійний секретар з фінансових питань; 
керівник адміністративного персоналу. Суттєва частина роботи Спілки проводиться в 
рамках його комісій, комітетів і відділів. При цьому мова йде частково про 
тематично, а частково про регіонально обмежену компетенцію. 

Наприклад, Комісія по справах міжнародного нотаріального співробітництва 
(CCNI) займається нотаріусами за межами Спілки, а також державами, в яких 
нотаріатів або взагалі ще немає, або представлені вони зовсім іншим чином. 
Завданням цієї комісії є встановлення перших контактів переважно з державними 
установами, пропаганда нотаріату латинського типу як гаранта стабільного і 
економічно захищеного приватноправового порядку [2, с. 374]. 

Останнім десятиріччям робота цієї комісії принесла плідні результати. Зокрема, 
на початку 90-х рр. за її сприяння близько десяти африканських нотаріатів стали 
членами Спілки. В середині 90-х рр. у МСЛН вступили польські, угорські, чеські, 
словацькі, литовські, латвійські, естонські, російські нотаріати. Комісії ж по справах 
Америки, Африки, Європи – остання, включаючи держави Середньоземноморського 
регіону, – концентрують свою діяльність, головно, порівняльно-правового характеру, 
на відповідних регіонах. Під егідою МСЛН діє Комісія з розгляду питань 
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європейського права (САСЕ). Ця комісія, в якій на правах спостерігачів 
співпрацюють представники юридичних об’єднань Англії, Уельсу, Шотландії і 
Ірландії, а також лондонських нотаріатів, Нотаріальної спілки Англії і Об’єднання 
нотаріусів Ірландії, представила численні порівняльні дослідження права, що 
регулює діяльність компаній і товариств, а також права, що регулює питання 
нерухомості.  

У рамках МСЛН існує постійно діюча Нотаріальна установа міжнародного 
обміну (ОНПІ), яку очолює президент. В її обов’язки входить: поширення оглядових 
матеріалів з питань діяльності національних нотаріальних об’єднань, також 
публікація і розповсюдження періодики і монографій, які становлять інтерес для 
нотаріусів, проведення консультацій. Нотаріальна установа здійснює компіляцію 
нормативних актів та іншої інформації нотаріального характеру для подальшого 
передавання національним нотаріальним об’єднанням [3, с 82]. 

Особливим напрямом діяльності МСЛН є організація міжнародних конгресів, на 
яких приймають документи рекомендаційного характеру. Приблизно кожні три роки, 
причому кожного разу на інших континентах, збираються нотаріуси зі всього світу, 
щоб обговорити в окремих комісіях актуальні питання нотаріальної діяльності. У 
1992 р. такий конгрес відбувся в Картахені де Індіас (Колумбія), у 1995 р. у Берліні; у 
2001 р. в Афінах. На 23-му конгресі (Афіни, 2001 р.) в комісіях розглядалися такі 
проблеми:  

1) функція нотаріату по запобіганню спорів: поради нотаріуса і його участь у 
примирювальних процедурах як один із інструментів цієї функції; 

2) участь нотаріату в законотворчій діяльності; 
3) правовий статус нотаріального акта в юридичному обороті.  
Крім того, МСЛН проводить регіональні конференції. Так у жовтні 2000 р. у Лімі 

(Перу) відбулася 19-та Латиноамериканська конференція, на якій обговорювалися 
проблеми функціонування нотаріату як органу превентивного правосуддя та 
діяльності нотаріату в умовах ринкової економіки.  

Нотаріат в Україні на сучасному етапі ґрунтується на двох типах – публічному 
(державному) і латинському (вільному). Аналіз прийнятого у 1993 р. Закону України 
„ Про нотаріат” дає підставу зробити висновок, що він, все ж таки, більше 
орієнтований на латинську модель нотаріату. Однак у Законі 1993 р. вирішені далеко 
не всі питання, пов’язані із її введенням до правової системи України. Відтак 
нагальна потреба подальшого всебічного реформування українського нотаріату на 
засадах латинського, тим більше, що в Україні існують усі передумови для їхнього 
сприйняття у повному обсязі. Це дасть змогу нашій країні порушити питання про 
постійне членство у такій авторитетній неурядовій міжнародній організації як 
Міжнародна спілка латинського нотаріату. 
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У статті висвітлено основні моменти життя і діяльності святого Івона на ниві 
правосуддя та адвокатури; показано засади, якими керувався Івон у процесі 
здійснення правосуддя, особливо як адвокат, захищаючи знедолені верстви 
населення. Акцентовано увагу на дотриманні Івоном у своїй діяльності правил 
адвокатської етики . 

Ключові слова: адвокат, суд, захист.  

Багатовікова історія адвокатури свідчить, що у всі часи виявлялося в суспільстві 
як доброзичливе до неї ставлення, так і вкрай негативне. Негативне значною мірою 
породжувалося та й і тепер ще породжується не критичним, поверховим сприйняттям 
суті суспільного призначення і покликання адвокатури. 

За своєю природою адвокатура передусім потрібна суспільству. Її головне 
завдання: стояти на сторожі суспільного інтересу, вживаючи заходів до реалізації 
цього завдання в судовому процесі, контролювати від імені суспільства діяльність 
суддів та інших представників державної влади. Вона “потрібна і конкретним 
приватним особам. Не кожен є настільки досвідченим у праві, сміливим і 
оперативним, щоби міг сам здійснювати захист своїх прав перед судом. Більше того, 
згідно зі слушним зауваженням Феєрбаха, навіть особи, які можуть боронити інших, 
не завжди здатні захищати себе самих з тієї самої причини, з якої найкращий лікар 
доручає інколи своє лікування своєму колезі [ 1, с. 97].” 

Як спеціаліст у галузі права і судовий промовець, адвокат приходить з 
допомогою кожному громадянину, правам якого загрожує небезпека, і захищає 
найцінніші блага особи – достоїнство, життя, свободу і майно. Усі потребують 
допомоги адвоката, оскільки кожного, навіть найбагатшого і найзаможнішого може 
торкнутися нещастя. Адвокатура вкрай необхідна і судові, органу правосуддя. 
Адвокат полегшує суддям завдання встановлення істини. Самі учасники процесу, що 
не мають правових знань, ставлячись упереджено до своїх інтересів, не можуть 
просто оцінити, які обставини і докази мають значення для справи, і обтяжують суд 
масою непотрібних фактів, в яких дуже тяжко зорієнтуватися. Коли ж процес веде 
адвокат, то завдання суду спрощується і полегшується: адвокати подають матеріал 
попередньо його опрацювавши, відділяючи зерно від лушпиння і подають суддям 
компактну систему доказів [ 1, с. 98]. 

Удосконалення діяльності адвокатури неможливе без підвищення сьогодні 
невисокого у суспільстві престижу адвокатури. Нині, коли “адвокатура набуває 
зовсім іншої ролі (ніж у тоталітарній державі), не так просто позбутися інерції 
вторинності і другорядності в судовому процесі, яка була притаманна для адвокатури 
в минулому” [2, c. 12]. 

Розбудова і функціонування цивілізованої, демократичної та правової держави 
неможливе без наявності в ній єдиної і незалежної адвокатури. Відомий український 
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адвокат з Галичини М. Глушкевич ще на початку ХХ ст. відзначав, що “однією з 
умов і чинників поступу суспільства в інтелектуальному, економічному та взагалі і 
культурному напрямі є поступова (прогресивна), в національно-культурному напрямі 
активна адвокатура, яка не виступала б як вузька професія, а несла б широку і різну 
суспільну службу. Бо адвокат виступає не тільки як індивідуальний борець за 
індивідуальні права, але частіше як речник прав цілих суспільних груп, як 
коментатор суспільної, політичної, національної, державної, міждержавної і 
міжнародної вселюдської думки. При тому адвокат, який бажає з загальним хистом 
виконати свою громадянську службу, мусить бути наскільки можливо бути 
незалежним від суспільності та її угруповань, бо тільки тоді, якщо (він) вільний, він 
може їй щось дати. Залежні, подібні до рабів. Раби не мають що давати [3, с. 156 ]. 

Французька адвокатура має славну історію, яка може бути для інших прикладом 
монолітності рядів, зразком рішучого відстоювання своїх прав і привілеїв, свого 
вагомого впливу на відправлення правосуддя. Коли у 1602 р. французький король 
підписав закон, що ущемляв права адвокатури, на знак протесту адвокатура 
одностайно по всій країні припинила свою діяльність. Король змушений був цей 
закон скасувати [4, c. 23 ]. Французький імператор Наполеон І, який відверто 
висловлював бажання, “щоби можна було відрізати язик всякому адвокату, який 
вживав його проти уряду”, змушений був зважати на високий у суспільстві авторитет 
адвокатури і офіційно у парламенті заявити: “...адвокати будуть виконувати свою 
функцію (будучи) незалежними, з метою захисту справедливості і правди” [4, с. 82]. 
Тому не доводиться дивуватися, що саме французька адвокатура дала світові свого 
патрона перед Богом – святого Івона. 

Важливо відзначити, що про славетного Івона, на превеликий жаль, мало хто в 
нас має хоч би скупі наукові відомості. Автор цих рядків оглянув наявні в наукових 
бібліотеках Львова усі найґрунтовніші енциклопедичні видання і виявилося, що лише 
в одному французькому енциклопедичному словнику міститься згадка про патрона 
адвокатури святого Івона [5, с. 116]. Щоправда, наукової літератури про святого 
Івона написано достатньо багато [6, 7, 8, 9, 10, 11], проте більшість цих досліджень 
стали бібліографічною рідкістю взагалі і недоступні для українського читача. Добрим 
словом слід згадати окремих польських учених минулого століття: професора 
Вацлава Гродецького, доцента Варшавського університету Єжи Стефана Лангрода, 
професора Адольфа Суліговського, які залишили окремі згадки у своїх працях чи 
невеликих дослідження про життя і діяльність святого Івона [12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Життя і діяльність святого Івона викликає захоплення і заслуговує на те, аби про 
нього знали і наші правники, судді, адвокати, наслідуючи його доброчесності. 

Святий Івон народився 17 жовтня 1253 р. в Кермартині у Франції. Точне імя 
важко сьогодні визначити. В джерелах здебільшого він згадується як Іве Галорі де 
Кермартін (Yves Haelori de Kaermartin). На підтвердження обґрунтованості такої 
думки науковці наводять ту обставину, що в матеріалах канонізації святого Івона 
його також названо Іве. І з цим можна погодитися – адже ці матеріали є 
першоджерелами дослідження життя і діяльності Івона. 

Домініканець Альберт де Гранду у своєму біографічному нарисі про Івона, (1636) 
повідомляє, що батька Івона називали Гелорі де Кер-Мартін, а матір – Азо ду 
Кенквіс. Івон мав дві сестри і молодшого брата.  
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Початкову школу Івон закінчив у селищі Івіа, що було в 16 км від Кермартіна. 
Згодом він брав уроки у вікарія Яна де Кербоз. Саме він 90 – річний старець у 1330 
році через 27 років по смерті Івона буде одним з 243 свідків у процесі канонізації 
Івона. Не викликає жодного сумніву, що саме такі свідки мали неабияке значення для 
прийняття позитивного рішення про канонізацію Івона. 

Коли Івону виповнилося 14 років, він разом із своїм учителем поїхав у Париж для 
подовження навчання в університеті, вивчаючи право. Окремі автори припускають, 
що Івон міг навчатися в університеті разом з Данте Алігері [13, с. 173-174]. Хоча це 
твердження слушно спростовує Єжи Лангрод, посилаючись на те, що цього не могло 
бути, оскільки Дате у 1267 р. було всього два роки від народження. Інша річ, що 
святий Івон навчався саме у тій самій академії, вивчав науки мистецтва і здобув 
магістра (mastres des-arts) [13, с. 174]. У ті часи академічний титул випускників 
називався “dekretorum doktor” або „ juris professor”, що під терміном “магістр” 
розумілося „magister artium”, тобто майстер у певній галузі діяльності [12, с. 14]. 
Діставши диплом магістра святий Івон продовжував вивчати канонічне право та 
теологічні науки в Клос-Бруннеї, а проживав у бурсі на вул. Сент-Джін де Беавей. 
Згодом там однокурсники Івона спорудять каплицю на його честь. Отже, навчання 
продовжував у Парижі Івон протягом десяти років – до 1277 року. Правда після цього 
він ще два роки вивчав римське право під керівництвом відомого на ті часи знавця 
римського права Петра де ла Чапеле та фахівця канонічного права Вільгельма де 
Блайє. Отже, можна стверджувати, що святий Івон завершив своє навчання в 
1279 році. 

Під час навчання остаточно сформувався внутрішній світ переконань і основних 
засад життя Івона. На підставі глибокого вивчення кодифікації права Юстиніана і в 
цілому ґрунтовного вивчення цивільного права, першою чергою римського 
приватного права, Івон стає неперевершеним знавцем цієї галузі права. Свідок 
канонізаційного процесу Ян ду Вігней, а згодом секретар королеви Яніни, дружини 
Філіппа, автор виданого в ХІV ст. дослідження про Івона стверджував, що після 
закінчення академічного навчання слава про Івона як неперевершеного цивіліста у 
Франції щоразу ширилася [13, с. 175]. Відзначалося, що Івон вміло використовував у 
процесі глибокі знання не тільки цивільного права , але й теологічні науки. Він 
дотримувався засади, що нема благороднішої мети у процесі, як переконати сторони і 
їх примирити. 

У 1280 р. Івон повертається до рідної домівки. Архидиякон Маурицій, знаючи 
про обдарування і добрі знання права, запропонував Івону очолити духовний суд. 
Для годиться, зауважимо, що в ранньому середньовіччі духовний суд мав дуже 
широкі повноваження як щодо категорій справ, так і щодо впливу в цілому на життя і 
діяльність суспільства як такого. Отже, 27-річний Івон очолив духовний суд і 
працював на цій посаді чотири роки до 1284 р., а згодом обіймав таку ж посаду 
безпосередньо при біскупі, до 1298 р., після чого вирішив залишити судову 
діяльність. У подальшому обіймав посаду ректора костелів та займався адвокатською 
діяльністю. 

Перш ніж приступити до характеристики святого Івона як адвоката, наголосимо, 
що у ХІІІ ст. ще не було остаточно оформлено інституту адвокатури як корпорації. 
Вчені слушно вважають, що французька адвокатура сформувалася як корпорація вже 
після смерті святого Івона. В 1274 р. французький король Філіпп Сміливий 
запровадив для адвокатів текст римської присяги (juramentum calumniae), яку 
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виголошували адвокати щорічно під час роботи апеляційних судів. Близько 1300 р. 
голова вищого суду в Парижі Етінн Бойлеу сприяв тому, що французький король 
Святий Людвик підписав едикти про створення (confreries) акторів та купців, а також 
адвокатів, які сприйняли давній корпораційний титул Юстиніана “ordo” – стан, 
“становість”. Виникає “ordre des avocats”.  

Функціям судді властиві були також обовязок окремих дій із захисту сторін. 
Тому самі судові рішення, винесенні святим Івоном, можуть також характеризувати 
його погляди як захисника.  

Джерела свідчать, що засадничо Івон вважав сам судовий процес злом, тому 
робив усе можливе, аби помирити сторони. Як повідомляв під час канонізації Івона 
свідок 78- літній Гефроі де Лісле та його дружина, що коли в 1291 р. Івон розглядав 
між ними запеклий майновий спір проти своїх двох синів від першого шлюбу і не 
хотіли погодитися на примирення, святий Івон, зустрівши їх у костелі, просив 
зачекати на нього після завершення богослужіння. Івон на цей раз спромігся їх 
переконати і вони погодилися на мирову угоду, довіривши судді самому визначити 
умови такої угоди [13, с. 211]. 

Історія стверджує, що святий Івон, працюючи суддею, охочіше і терпиміше 
вислуховував людей бідних, аніж багатих та впливових. 

Святий Івон достатньо себе проявив як адвокат після того, як залишив судову 
роботу. Найчастіше він брав участь в апеляційних судах Парижа та Тоура. Великий 
практичний досвід судді, глибокі теоретичні знання права сприяли тому, що він мав 
численних клієнтів, хоча переважно з бідних верств населення. Матеріали 
канонізаційного процесу стверджують, що святий Івон дуже часто захищав удів, 
сиріт (avocat des pauvres) безоплатно. Він не лише виступав безоплатно в апеляційних 
судах, але й готував різні клопотання, скарги, прохання. Часто Івон звертався 
особисто до посадовців, аби їх націлити на безоплатне надання допомоги бідним, 
знедоленим. Про такі численні факти в роботі адвоката Івона на канонізаційному 
процесі ствердили 46 свідків. 

Характерно, що святий Івон, перш ніж прийняти справу до свого захисту, уже в ті 
часи раннього середньовіччя виходив з етичних норм адвокатської діяльності. Він 
детально вивчав предмет спору, якщо ж виявлялося, що справа явно не була правою, 
чи не мала жодної перспективи позитивного її завершення, Івон відмовлявся від 
захисту в такій справі. Івон для свого клієнта ставав першим суворим суддею щодо 
підставності і обґрунтованості суті спору. Якщо Івон переконувався у правоті 
клієнта, його вже ніщо не могло зупинити: ні багатство, ні впливовість протилежної 
сторони. Як повідомляють джерела,бідний шляхтич Ришард ле Броз потерпів від 
впливової і заможної духовної особи, яка самоуправно захопила його землю, маючи 
впевненість, що бідний шляхтич не звернеться з позовом в суд за браком необхідних 
на це коштів. Перевіривши матеріали справи, вислухавши клятву клієнта про 
правдивість його слів, Івон, не вагаючись, взявся за справу і довів її до позитивного 
вирішення в суді [13, с. 212]. 

Про жертовне служіння Івона скривдженим, приниженим свідчить процес про 
шкатулку. Одного разу Івон прибув у місто Торс з клопотанням до апеляційного 
суду. Зупинився він у помешканні, де завжди зупинявся. Господиня в розпачі 
просила її захистити перед судом, що мав уже відбутися в наступний день. Суть 
справи полягала ось у чому: дві особи довірили їй на зберігання закриту на ключ 
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малу шкатулку з умовою заборони видавати шкатулку будь-кому без присутності 
одночасно обидва власників. Отже, забрати шкатулку не міг жоден власник у 
відсутності іншого. Наступного дня обидва власники проходили біля цього будинку в 
товаристві купців. Один із власників раптом підійшов до господині і зажадав видати 
йому шкатулку, покликаючись на потребу терміново розрахуватися за покупку. 
Господиня, будучи переконана, що це воля обох власників, видала шкатулку, не 
підозрюючи жодних тяжких наслідків для себе. Отримавши шкатулку, власник 
блискавично зник. Інший власник заклав позов у суді проти господині про 
повернення 1200 луідорів стверджуючи під присягою, що саме така сума була в 
шкатулці. Від майбутнього процесу відповідачка нічого доброго не могла очікувати. 

Свято повіривши відповідачці, що власники шкатулки заволоділи нею внаслідок 
зловживанням довірям відповідачки, Івон погодився взятися за ведення даної 
справи. Наступного дня перед судом він зробив неймовірну заяву, що шкатулка 
знайшлася і що суд може розпорядитися про її огляд в судовому засіданні. 
Розрахунок Івона справдився: адвокат з боку позивача вражений таким раптовим 
поворотом справи, не зміг бути спокійним, він не тільки збентежився, але 
рознервувався, його емоції вийшли з-під контролю. Адвокат переживав, що справді 
якимось чудом шкатулка може бути предявлена суду і в ній не виявиться такої суми 
грошей, щодо якої присягнув позивач. Суд розпорядився забезпечити в судове 
засідання шкатулку. Івон з таким рішенням згодився, але вніс клопотання перед 
предявленням шкатулки забезпечити явку в судове засідання другого власника 
шкатулки. Суд змушений був таке клопотання задовольнити, – адже, згідно з 
договором схову, обидва власники були сторонами в договорі. Суд зобовязав 
позивача забезпечити прихід в судове засідання другого власника. Позивач проявив 
розгубленість, поведінка його видалася суду підозрілою і він розпорядився його 
заарештувати. В процесі його допиту в арешті він зізнався, що в шкатулці жодних 
грошей не було. Суд виніс позивачу-обвинуваченому смертний вирок за вчинене 
шахрайство. Після цього процесу святого Івона порівнювали з біблійним Данилом та 
з Соломоном [13, с. 213]. 

Бездоганне дотримання християнської моралі, етичних норм під час здійснення 
адвокатської діяльності, відвага і жертовність Івона при захисті правди та істини 
захоплювали навіть протилежну сторону у процесі. На канонізаційному процесі 
вдова після можновладця Клівер Чарля розповіла, що ще за життя її чоловіка вона 
знала про чесноти, що супроводжували Івона усе життя. Івона дуже добре знав її 
чоловік, вони неодноразово разом гостювали в їхньому будинку, але незважаючи на 
це, Івон, не вагаючись узявся захищати перед судом бідняка, якого без причини 
скривдив її чоловік. Вдова назвала Івона “homme de grande compassion al egard des 
pauvres, des veuves et des orphelins et des personnes miserables [13, с. 214].”  

У судовому процесі Івон завжди контролював емоції, навіть у виняткових 
ситуаціях, коли доводилося йому вислуховувати в свою адресу безпідставні 
звинувачення з боку процесуального противника. Коли в одному з процесів по справі 
Аліції Амон адвокат протилежної сторони наговорив Івону багато непристойного, 
Іван, не втрачаючи спокою і рівноваги, лише посміхнувся і тихим голосом запитав 
противника, чи він його ображає тільки тому, що розуміє, що сила доказів і право на 
                                                           
 “Людина з великим співчуттям до бідних, немічних, сиріт і знедолених осіб”. – Вільний 
переклад з французької – І.Г. 



 
 71 

боці його клієнтки? Цього було досить, щоб суд остаточно став на сторону Івона 
[13, с. 215]. 

Святий Івон відзначався великою цивільною відвагою у своєму житті. Коли 
французький король Філіпп Прекрасний наклав на костел в Трегуе податки всупереч 
існуючого привілею і на покриття податків королівська служба забрала в біскупа 
коня, то святий Івон, обурений таким грубим порушенням закону, вирвав з рук 
урядовців коня і повернув його біскупу. Ця подія уразила суспільство і король 
змушений був скасувати своє незаконне рішення. Щоправда, особиста відвага Івона 
завжди крокувала поряд з небезпекою, на яку він себе прирікав. У таких ситуаціях 
рідко хто із співгромадян підтримував Івона, особливо коли була небезпека 
королівської репресії. 

Неодноразово заздрісні люди, а також низького ґатунку адвокати поширювали 
про Івона усякі вигадки, що ображали його честь і гідність, проте це не могло його 
зламати. Правда усе таки перемогла – у Франції після його смерті зявилася велика 
кількість памятників святого Івона. Жертовність французького адвоката увіковічена 
також в історії. В Бретонії, де народився святий Івон, князь Ян VІ у першій половині 
ХV ст. збудував мавзолей шанування святого Івона, який став місцем паломництва з 
усієї держави. В 1794 р. мавзолей був зруйнований, але завдяки адвокатським 
палатам Франції його було відновлено. Вже в 1348 р. після канонізації святого Івона 
у Франції виникло товариство адвокатів ім. Святого Івона, яке спорудило чудесну 
каплицю, яку багато століть відвідували французькі адвокати. Такі адвокатські 
товариства ім. Святого Івона виникли у чисельних країнах Європи [13, с. 218]. 

Святий Івон в останні роки життя вів аскетичний спосіб життя, ділився останнім 
з бідним людом. Фактично усе своє майно він роздав бідним. Вдова Пантгонада на 
канонізаційному процесі засвідчила, що в 1299 р. вона з своїм тяжко хворим 
чоловіком і чотирма дітьми прибула до Івона за милостинею, і вона залишилася з 
дітьми проживати в будинку Івона аж до його смерті, що сталася в 1303 році. 
Протягом усього часу проживання в Івона вона бачила масу знедолених, які 
потребують його допомоги і в якій він ніколи не відмовить [13, с. 217]. 

Процес канонізації Івона розпочався у 27 річницю від дня його смерті, в 1330 
році. Було вислухано під присягою 243 свідків, які неспростовно підтвердили високі 
чесноти, що були притаманні Івону протягом усього життя. Гелорі було канонізовано 
під іменем святого Івона і оголошено патроном адвокатури. 

Знання історії адвокатури, окремих славних її представників допомагають долати 
існуючі, на жаль, в нашому суспільстві викривлені погляди про суть і призначення 
адвокатури. „Хто уявляє собі професію адвоката в її ідеальному розумінні, – слушно 
зазначав професор А. Кнеер,- то він належить до найкращих представників 
громадянського суспільства. Це є благородна справа, не лише відбивати неправоту, 
жадобу влади, помсту, корисливість можновладців, але також безстрашно 
пропонувати чоло переповненому упередженнями і пристрастями натовпу... Також є 
темна тіньова сторона цього стану, коли адвокат буде доведений до того, щоб 
захищати заради вбогого виграшу явну неправоту, щоб не утримуватись від брехні і 
інтриг, заради того, щоб наповнити пустим говорінням зал і одурманювати суд 
[3, с. 156]. 
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НАУКОВІ ДЖЕРЕЛА ПРО ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ 
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У статті проаналізовано ряд наукових джерел, у яких висвітлено окремі питання, 
зокрема правового становища вірменських поселень на території України. Результати 
дослідження свідчать про низький рівень наукових розробок правового становища 
вірменських громад в Україні (XIV–XVIII ст.). 

Ключові слова: наукові джерела, вірменські громади, правове становище. 

У сучасних умовах розвитку правової держави в Україні особливе значення 
набувають питання забезпечення міжнаціональної злагоди в українському 
суспільстві. Цінним, як нам видається, є не тільки орієнтація на міжнародні 
орієнтири і стандарти, але й використання національного досвіду щодо політично-
правового статусу національних меншин в Україні. 

Одним з ефективних засобів досягнення цієї мети є вивчення і узагальнення 
наукових праць прогресивних мислителів, вчених, які досліджували місце і роль 
національних меншин в Україні. 

Наукові дослідження правового становища національних меншин на певних 
етапах держави і права України мають важливе наукове і практичне значення. Адже 
у наукових працях дослідники намагалися розкрити особливості розвитку окремих 
народів, які внаслідок історичних обставин поселялися і проживали на території 
України, показати гуманне і толерантне відношення українців до цих народів, їхню 
взаємну матеріальну і моральну підтримку у складних політичних умовах. До таких 
народів належали вірмени. 

Найдавніші вірменські колонії в Україні виникли внаслідок еміграції 
вірменського населення із Закавказзя, спричиненої спустошливими нападами 
сусідніх держав на Вірменію, важким економічним становищем і чужоземним 
національно-релігійним гнітом. 

Писемні джерела свідчать, що в ХІ ст. вірменські поселення існували в Криму – у 
Кафі (тепер Феодосія), а з початком ХІІ ст. – у Києві. Протягом ХІІІ–XVIII ст. 
кількість вірменських колоній в Україні сягнула понад 70. Основними центрами 
вірменського поселення стали Солдей (тепер Судак), Сурхат (тепер Старий Крим), 
Львів, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Станіслав (тепер Івано-Франківськ). У XV – 1-
й половині XVII ст. ці колонії переживали період економічного і культурного 
розквіту. У Львові та Кам’янці-Подільському вірменські колонії отримали право на 
самоврядування. Це були юридичні громади, якими керували війт і рада старійшин 
[1]. 

Вірмени відігравали помітну роль в соціально-економічному і правовому житті 
західноукраїнських міст. Їх перебування тут відбилося і в політичному та 
культурному житті. Правильно стверджує історик Грабовецький В.В., що не було 
будь-якої великої події в історії Західної України XVIII–XIX ст., в якій би не брали 
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участь вірменські поселенці. Історія вірменських поселенців — це частина історії 
західноукраїнських земель XIII–XVIII ст. 

Елементи дослідження правового становища вірменських поселень сягають XVI 
– XVIII ст. В цей період дослідники досліджували деякі правові питання, проте їх 
праці носили переважно мемуарний характер. 

З початком XIX ст. починає зростати інтерес дослідників до історії вірменських 
поселень. З цього часу і починаються історичні дослідження української 
вірменології. Протягом XIX – XX ст. з'являється чимало наукових праць — різних 
статей, розвідок, брошур, книг тощо. 

У 1822 р. вийшла книга польського історика І. Ходинецького про Львів, у якій 
значну увагу приділено характеристиці наданих привілеїв львівським вірменським 
поселенцям. Автор, спираючись на повідомлення хроністів, зокрема Б. Зіморовича, 
знайомить читача з вірменськими колоністами з того часу, коли Галицько-
Волинський князь Лев визначив їм "північну ділянку" міста після того, як вони були 
"вигнані із своїх садиб татарами, ...прийшли в руський край", служили у війську 
князя Лева і з "його ласки отримали дозвіл... осісти у Львові". 

На відміну від попередніх повідомлень, що носили переважно джерельний 
характер, вперше в науковому плані спеціальну працю про українських вірмен 
опублікував у 1842 році Ф. Захаріасевич. Будучи за походженням вірменином із 
Станіславова, дослідник отримав високу на той час освіту, закінчив Львівський 
університет, де згодом викладав курс історії церкви і навіть керував з 1800 по 1816 
рр. кафедрою. Ф. Захаріасевич вивчив доступні йому джерела і літературу і 

підготував працю, яка була опублікована окремими статтями в 1842 році
1
. В ній 

порушувалися різні аспекти історії вірменських поселень, а зрозуміло, найбільша 
увага була відведена львівській громаді. Автор один із перших ознайомився з 
документами, які зберігалися в архіві вірменської капітули у Львові, а також 
використав й інші опубліковані та неопубліковані джерела. 

Дослідження Ф. Захаріасевича важливе тим, що в ньому введено в науковий обіг 
значну кількість маловідомих документів, різних фактів, і він став, як зазначають 
дослідники, першим фундаментальним історіографом і західноукраїнським 
вірменологом, на дослідженнях якого не могли не звертати уваги наступні вчені.  

Правові, економічні та культурні відносин вірменського і українського населення 
Львова у XVI–XVII ст. характеризував у своїй статті львівський історик 
Д.Зубрицький (1777–1862) [9]. Надзвичайно ерудований для свого часу, прекрасний 
знавець львівських архівів Д. Зубрицький опублікував у 1844 р. книгу про Львів, яку 

у 2002 р. львівськими вченими було перевидано українською мовою
2
. В ній на 

великому архівному матеріалі показано історію міста Львова з ХІІІ до кінця XVIII ст. 
В книзі автор багато місця відводить вірменським колоністам. Як переконував 
дослідник на основі значного джерельного фактажу, вірменські поселенці протягом 
всієї історії Львова брали активну участь в економічному, політичному і 
культурному житті міста. Автор критично підійшов до сумнівного привілею 1062 р., 
за яким мали бути прийняті князем Дмитром вірмени на Русі. Д.Зубрицький 
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справедливо наголошував на спільність долі вірмен і українців, як в торгівлі, так і в 
культурі. Так, він писав, що вірменська церква "будувалася тим же будівничим Доре, 
що церква Юра" для українців. В пізніших тезах автор підкреслює, що "вірмени 
Львова визнавали на той час, рівно як і русини, окремий обряд" і рівно ж зазнавали 

переслідувань і порушення економічних прав
1
. 

Деякі аспекти правового становища вірмен на території України розкрив 
І.Вагілевич (1811–1866 рр.), який опублікував понад 10 середньовічних грамот про 
початковий період історії вірменських колоній в Україні [8]. 

Прекрасний знавець історії Західної України та тогочасних архівів І. Вагилевич 
свою обізнаність з вірменськими поселенцями виявив в широкому відгуці з приводу 
книги вірменського дослідника Садока Баронча "Біографія славних вірмен у 
Польщі". Цей відгук був викликаний тим, що на згадану працю С. Баронча 
посипались грубі рецензії реакційних письменників. Захищаючи становище книги, 
український вчений 1. Вагилевич торкається історії Вірменії, в тому числі торкається 
їх переселення на Україну. Він говорить про їх заняття, побут, громадсько-правові 
відносини, ставлення до народних традицій, намагається повідомити читачеві 
якомога більше звісток про документальні та літературні джерела. 

У вивченні правового становища вірменських колоній на території України 
значною є заслуга священика Садока Баронча (1815–1892 рр.). Виняткову цінність 
має його праця про подільське містечко Язловець та акти вірменського суду цього 
міста [5]. Він народився у бідній вірменській сім'ї в Станіславові, закінчив тут 
гімназію, був вчителем, а згодом вступив у ченці-домінікани і отримав ім'я Садок, під 
яким став відомим як історик. 

Життя С. Баронча було нелегким, він зазнавав всякого переслідування, його 
перекидали з одного до другого монастиря, а нарешті він оселився в домініканському 
монастирі у Підкамені і тут протягом ЗО років присвячував себе науці. Основним 
напрямком його досліджень була історія вірменських поселень. Зібравши значний 
фактичний матеріал, С. Баронч опрацьовував його рік за роком і публікував свої 
праці. Він ввів у науковий обіг надзвичайно багато цінних документів, без яких при 
дослідженні історії українського вірменознавства не можуть і досі обійтися 
дослідники. Цінним почином в цьому напрямі була стаття про рукописи Львівської 
вірменської капітули, яка вийшла друком 1853 р. При описі цих документів 
виявилося багато історичних даних з історії вірменських поселень не тільки у Львові, 
але й в інших містах Галичини. Через два роки вийшов другий збірник документів, 
зібраний і систематизований С. Барончем." Це були документи, з Львівських актових 
книг, в яких є чимало фактів з історії правового становища вірменських поселенців. 
Дослідником було вивчено різні листи, універсали, тестаменти, інвентарі, новини і 
іншого роду документи, подані в хронологічному порядку, які охоплювали період з 
кінця XIV до кінця XVIII ст. До публікації було додано цінну розвідку про 
вірменське поселення в місті Тисмениці на Прикарпатті. 

С.Баронч, будучи патріотом своєї батьківщини, досліджував не лише історію 
окремих західноукраїнських вірменських поселень та міст, але й автобіографічні дані 

                                                           
1
 Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. Вірменські поселення ХІІІ–XVIII ст. – Івано-
Франківськ, 1994.– Т.5.– С.9. 



 
 76 

багатьох вірменських сімей за XIV – XIX ст. Це допомогло йому підготувати і видати 
окрему книгу, свого роду біографічний словник 365 вірменських родин. 

У 1868 р. в Тернополі вийшла остання праця С. Баронча — "Нариси історії 
вірмен" — підсумок багаторічних досліджень автора в цій проблематиці. В ній 
узагальнюються історичні відомості про вірменських поселенців на Україні. Книга 
складається з кількох розділів, серед яких найціннішою є розвідка, де викладена 
історія окремих поселень. В цій книзі автор намагався порушити різні сторони історії 
тієї чи іншої колонії. В ряді місць розвідки зустрічаємо важливі дані про 
взаємозв'язки і дружбу вірменських поселенців з українським населенням. 

Будучи добрим знатоком мов і архівів, С. Баронч зумів підняти велику джерельну 
базу не лише до історії вірменських поселень, але й багатьох українських міст, 
зокрема, Галичини. Академік 1. Крип'якевич справедливо вважає його "одним з 

перших ерудитів в галузі джерелознавства давньої історії Галичини"
1
. 

Але необхідно сказати, що С. Баронч, по-перше, як дослідник не зумів піднятися 
до критичного осмислення використаних ним джерел, він часто без глибокого 
наукового аналізу, поверхнево, описував події, причому захоплювався хронікальним 
викладом фактів. На цей фактор вплинули середньовічні хроніки, які часто 
використовував автор у своїх історичних працях. 

Оцінюючи в загальному науковий доробок С, Баронча, необхідно сказати, що він 
ввів у науковий обіг дуже багато нового документального матеріалу і своїми працями 
зумів в широкому плані показати історію вірменських поселень, що й позначилося на 
подальшій історіографії даного питання. 

В другій половині XIX ст. про вірменські колонії на західноукраїнських землях 
писало чимало істориків. Окремі питання вірменської еміграції на територію України 
з’ясовував у своїх працях І.Шараневич (1829–1901 рр.), який визначив етапи міграції 
вірмен, а також показав, які політичні фактори сприяли виникненню вірменських 
колоній в окремих місцевостях України [10]. З-під пера цього вченого вийшов ряд 
цінних робіт. В них автор порушує питання історії вірменських поселенців. В своїх 
працях з історії Галицько-Волинського князівства І. Шараневич" піднімає питання 
появи вірменських поселенців у Львові, наголошує на їх перебуванні тут "від 
пам'ятних часів". В наступній розвідці про вірмен він також зупиняє свою увагу на 
переселенні вірмен на Русь і дає їх характеристику за XIII – XV ст. 

Останньою розвідкою І. Шараневича була невелика стаття, опублікована автором 
без підпису в 1882 р. Академік Крип'якевич вважає, що це "перша стаття українців 
про вірмен"," хоч І. Шараневич і раніше писав про це. Його праці написані під 
впливом вірменологічних праць С. Баронча. 

Сучасником І. Шараневича був і другий український історик —- Бенедикт 
Площанський (1834 – 1902). Його праці відзначалися дослідженням окремих міст і 
містечок Галичини і носили історико-краєзнавчий характер. В опублікованих статтях 
з історії міст Броди, Золочів, Жовква, Станіслав дослідник серед іншого матеріалу 
подає в короткому викладі історію вірменських поселенців за XVII – XVIII ст., 
наводить дані про їх розселення, згадує про участь у торгівлі, ремеслі. Деякі погляди, 
викладені в цих розвідках, побудовані на цікавому архівному матеріалі, без яких і 
                                                           
1
 Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. Вірменські поселення ХІІІ–XVIII ст. – Івано-
Франківськ, 1994.– Т.5.– С.12. 
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досі не можуть обійтися дослідники. Над історією вірменського поселення у Львові 
працював польський історик Владислав Лозінський (1843 – 1913). 

В. Лозінський зумів на виявленому ним документальному фактажі дати 
соціально-економічний і політичний огляд в середовищі львівської вірменської 
колонії. Частини про вірмен написані гарною мовою і аргументовані підібраними 
документами, вони дають дослідникам цієї проблеми багато фактичного матеріалу. 
Проте з рядом висновків автора не можна погодитись, вони спростовуються в світлі 
нововиявлених документів і матеріалів. 

В кінці XIX ст. з'явилася велика робота про українських вірмен, написана 
польським істориком Тадеушем Громницьким (1851 – 1939). Вивчивши і 
узагальнивши історичну літературу та використавши значну групу архівних джерел, 
дослідник зумів подати досить цінний нарис про вірменські колонії на 
західноукраїнських землях." 

Хоч попередні роботи вченого були церковного спрямування, в даній праці Т. 
Громницький подав широку канву історії вірменських поселень, починаючи з XI ст. і 
кінчаючи XIX ст. Важливі, на наш погляд, дані про заселення вірменами українських 
міст — питання, якому надто мало уваги приділяли попередні історики і навіть сам 
Садок Баронч. Справді з науковим підходом підійшов дослідник до з'ясування 
питання про легендарну грамоту князя Теодора Дмитровича, за якою вже в 1062 р. 
вірмени мали прийти на Русь. Він аргументовано вживавав цю тезу і висував 

припущення про те, що вірмени прибули на Русь "не раніше, як в XIII ст."
1
. 

Основними документами для вивчення економічного і правового становища вірмен 
стали для Т. Громницького привілеї, надані вірменам в різний час, які уважно зібрав і 
використав дослідник. Здається, в книзі немає будь-яких головніших фактів з історії 
вірменських поселенців, на які не звертав би увагу автор. Тут іде мова про початки 
поселень, участь вірмен у торгівлі, ремеслі, політичному житті тогочасних міст Речі 
Посполитої, культурі, побуті і праві. Автор наводить всі надані поселенцям привілеї 
відносно їх правового становища, підкреслюючи специфіку використання цього 
права. 

Значний внесок в дослідження вірменських поселень в Україні, зокрема їх 
правового становища, належить професору Одеського університету Івану 
Линниченку (1857 – 1926). Він в основному досліджував XIV – XV ст. — період, 
який на той час був не досить вивчений в історіографії. В своїй найбільшій, 
узагальнюючій, праці про суспільні верстви Галицької Русі XIV – XV ст. автор 
приділив окрему увагу історії правового стану вірмен." 

Вивченням правового становища вірменських колоній на території України 
займалися німецькі історики права Ф.Бішоф (1826–1915 рр.) і Й.Колер (1849–1919 
рр.). Професор Ф.Бішоф виявив і опублікував грамоти, надані львівськими вірменами 
у XIV–XVIII ст. [2]. Крім цього, він значну увагу приділив вивченню Вірменського 
статуту 1519 р., який застосовували вірменські громади на території України. 
Результати своїх досліджень він опублікував у праці “Стародавнє право вірмен у 
Польщі”. Певний внесок мають дослідження Й.Колера [3], який показав значну 
схожість Вірменського статуту 1519 р. з Судебником Мхітара Гоша. 
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Інтерес викликають дослідження магістра юридичних наук, архімадрита 
В.Бастам’янца (1835–1882 рр.), який у 1880 р. опублікував Судебник Мхітара Гоша 
[4]. В основу він поклав один з найкращих рукописів Судебника М.Гоша, укладений 
у 1295 р. Тому російський переклад, зроблений на підставі редакції В.Бастам’янца, 
який вийшов у світ у 1954 р. є найбільш науковим і повним текстом Судебника 
М.Гоша. Переклад цей виконав учений дореволюційної російської правової школи, 
кандидат історичних наук А.Паповян. 

У 40–60-х роках ХІХ ст. українськими істориками було опубліковано не менш 20 
документів XIV–XVII ст., які мають безпосереднє відношення до характеристики 
особливостей правового становища вірменських колоній в Україні [6]. 

Відомому українському історику М.Бантиш-Каменському (1737–1814 рр.) 
належать дві праці з історії вірменських колоній в Україні XVII – початку  
ХІХ ст. [7].  

Для вивчення правового становища вірменських колоній на території України 
корисні дослідження професора Київського університету М.Владимирського-
Буданова (1838–1919 рр.). У своїй магістерській дисертації він присвятив окрему 
главу вірменам Кам’янця-Подільського [11]. 

На початку ХХ ст. дослідженням правового становища вірменських поселень на 
території України займався польський історик О.Бальцер (1858–1933 рр.), який 
опублікував декілька змістовних праць з вірменського права [12]. Більш ранній 
період існування вірменських колоній на території України висвітлив у своїх 
дослідженнях І.А.Лінниченко (1857–1926 рр.) [13]. 

Вивчення вірменських поселень Речі Посполитої, зокрема Поділля і Галичини, 
які входили до її складу, займався історик М.Л.Оганесян. Дослідивши матеріали, що 
зберігаються у львівських архівах і бібліотеках, він опублікував декілька статей і 
написав кандидатську дисертацію, де розглянув низку питань, пов’язаних з правовим 
становищем вірменських колоній в Україні [14]. Свої дослідження в галузі права він 
узагальнив у монографії, виданій у 1977 р. вірменською мовою [15]. 

Проблеми дослідження історії вірменських поселень, головним чином 
українсько-вірменські взаємозв'язки, активізувалися в українській і вірменській 
історіографії в другій половині XX ст. 

Український вчений Я.Р.Дашкевич, який вважається одним з найавторитетніших 
вірменістів, написав і опублікував ряд статей, які характеризують деякі питання 
правового становища вірменських колоній на території України [16]. Вивченням 
історії вірменських колоній в Україні займалися також М.Брайчевський [17], 
В.Грабовецький [18], В.Григорян [19], Я.Ісаєвич [20], М.Котляр [21], М.Кривонос 
[22], І.Крип’якевич [23], Д.Мишко [24], П.Пироженко [25], Г.Сизоненко [26] та ін. У 
дослідженнях цих вчених фрагментарно висвітлено правові аспекти існування 
вірменських колоній на території України. 

Окремі питання здійснення правосуддя у вірменських колоніях на території 
Галичини успішно вивчав і продовжує вивчати доктор юридичних наук, професор 
В.С.Кульчицький, який опублікував ряд робіт [27]. 

Отже, вивчення правового становища вірменських колоній на території України 
дає змогу глибше зрозуміти закономірності розвитку національних меншин в 
сучасній Україні. Аналіз джерел та інститутів права у вірменських колоніях на 
території України сприяє виявленню позитивного досвіду державно-правового 
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регулювання суспільних відносин у цих колоніях, а також дасть можливість 
врахувати цей досвід для сучасного процесу державотворення в Україні. 
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The article searches list of the legal sources, focused on certain questions, named legal 
status of the armenian conclaves on Ukraine’s teritorry. 

Results of the research testify on low level of the scientific elaborations of the legal 
status of armenian societies in Ukraine (XIV–XVIII century). 

Key words: scientific sources, armenian societies, legal status. 
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Стаття присвячена проблемі дослідження впливу королівського законодавства 
(привілеї, декрети) на вірменське судочинство та самоврядування вірменської громади 
міста Львова. Досліджується правовий статус інститутів вірменського війтівства, 
вірменських старших та їх функціонування відповідно до королівських привілеїв та 
декретів. 

Ключові слова: вірменська громада, вірменський війт, вірменські старші, 
самоврядування, королівські привілеї, декрети, вірменський суд, лавничий суд, судді 
вірменської нації. 

З метою розширення своїх повноважень на вірменську громаду міська влада 
Львова часто зверталася до польських королів з проханням обмежити права вірмен та 
скасувати юрисдикцію вірменського війта. У другій третині XV ст. виник конфлікт 
між львівським старостою Андрієм Одворонжем та міською владою Львова [1, с.110-
121]. Користуючись своїм впливом, на королівському дворі з метою послаблення 
міської влади львівський воєвода виступив на захист вірменської громади, наслідком 
чого було видання привілею короля Казимира IV від 23 листопада 1462 р. Цим 
привілеєм король підтвердив привілеї львівських вірмен, які їм були надані його 
попередниками – польськими королями, та звільнив їх з-під юрисдикції будь-яких 
королівських урядників, у тому числі і королівських старост, суддів, міського війта, 
райців та інших урядників міського права. У привілеї наголошувалося: “Отже, вам, 
вищезгаданим, а саме війтові, бурмістрам, райцям та всім міщанам і жителям, що у 
місті Львові мешкають на згаданому магдебурзькому праві, суворо наказуємо, 
бажаючи все мати (в порядку) , щоб з тими вірменами про будь-які несправедливості, 
речі та справи, за які ви або будь-хто з вас був би звинуваченим, тільки перед їхнім 
війтом, що в той час буде, у їхньому вірменському праві справедливість повинні 
доводити й у них собі вимагати без будь-якої турботи, прикрості та перешкоди, 
інакше чинити під нашим тяжким гнівом та неласкою, щоб не наважувалися” [3, 
с.140]. 

Цей привілей не тільки підтверджував юрисдикцію вірменського війта але й 
розширював її в частині скасування альтернативності судочинства (вірменського чи 
міського), на яку посилався привілей 1356 р., згідно з яким вибір судочинства 
залежав від сторін процесу. 

Особливо важливе значення мав цей привілей у зв’язку з визначенням в ньому 
повноважень вірменського війта і узаконення інституту вірменського війтівства. Інші 
привілеї, надані вірменській громаді ще до 1462 р., містили лише згадки про 
вірменське війтівство, не розкриваючи його суті та повноважень, а привілей 
Казимира ІІІ від 1356 р. навіть не забезпечував правової підстави щодо його 
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існування. Отже, привілеєм від 1462 р. на найвищому державному (королівському) 
рівні вперше було визнано інститут вірменського війтівства.  

У зв’язку із смертю у 1464 р. захисника і покровителя львівських вірмен Андрія 
Одворонжа та позбавленням його роду старостівських повноважень, інститут 
вірменського війтівства занепадає і розпочинається черговий наступ міської влади на 
права львівських вірмен. 

Користуючись приїздом до Львова Казимира IV, міська влада звернулася до 
короля з проханням обмежити юрисдикцію львівських вірмен та скасувати інститут 
вірменського війтівства. Наслідком розгляду було видання декрету Казимиром IV 10 
березня 1469 р. У положеннях декрету прямо не вказувалося на припинення 
повноважень вірменського війта, а тільки на усунення його від участі у вірменському 
судочинстві. Отже, позбавляючи вірменського війта права участі у судових процесах, 
було ліквідовано інститут вірменського війтівства. Відповідно до цього декрету, 
згідно з привілеєм 1356 р., забезпечення судочинства між вірменами покладалося на 
міського війта разом з вірменськими старшими. 

Відтак протягом перших 50 років після скасування інституту вірменського 
війтівства порядок здійснення вірменського судочинства підлягало змінам, а, 
точніше, доповненням, які вносилися окремими королівськими розпорядженнями та 
декретами сім разів До них належали декрети Казимира IV Ягелончика з 1469, 1476 
та 1486 років, декрет Яна Ольбрахта 1493 р. і два рішення Сигізмунда І з 1510 та 1518 
років, а також його декрет від 1523 р. Наведена кількість актів з розгляду питань 
повернення до вірменської юрисдикції інституту вірменського війтівства свідчить 
про постійну боротьбу вірменської громади за відновлення автономії вірменського 
судочинства.  

Питання ліквідації вірменського війтівства та позбавлення незалежності 
вірменських судів остаточно було вирішене на вальному сеймі, який відбувся у 
Пйотркові 2 березня 1510 р. Унаслідок розгляду суперечки між бурмістром, райцями 
Львова та львівськими вірменами з метою нормалізації відносин між ними, 
Сигізмундом І було прийнято рішення щодо компетенції міського та вірменського 
судочинства [3, с.169]. 

Цим рішенням остаточно скасовувався інститут вірменського війтівства і було 
підтверджено, що вірменська громада “свого війта не повинна мати” [3, с.173]. 
Вірмени і надалі могли судитися за вірменським правом за винятком чотирьох статей 
(про маєтки та нерухомості; про насильства, вчинені у місті або поза його межами; 
про вбивства, криваві рани та синці; про крадіжки) під головуванням міського війта 
та участю вірменських старших. Віднесення справи до відповідної юрисдикції 
входило в компетенцію міського війта, який після визначення класифікації 
скеровував її до вірменського або лавничого суду. 

У подальшому питання вірменського судочинства регулювалися декретами 
наступників Сигізмунда І, а саме – декретами Сигізмунда Августа від 1563 р., 
Сигізмунда ІІІ від 1596 р., Владислава IV від 1634 р., 1635 р. та 1648 р. [6, № 36, 48, 
55, 56, 58], які вважалися доповненнями та уточненнями до попередньо встановлених 
правових актів [5, с.140]. 

Декретом Казимира IV від 1469 р. встановлювалася присутність у судових 
процесах над вірменами – міського війта в якості головуючого і вірменських старших 
в якості лавників (присяжних). Про кількість старших, які разом з міським війтом 
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проводили судові засідання, у декреті не згадувалося. Завдяки участі у суді 
вірменського та міського елементу, такий суд дістав назву “змішаного”, а, 
враховуючи, що рішення суду залежало головне від рішення вірменських старших, а 
міський війт його лише виголошував – такий суд набув назву “вірменського суду”. У 
вірменському, як і у лавничому суді, використовувався принцип колегіальності, де 
рішення приймалося вірменськими старшими або лавою, а міський війт його 
виголошував. Немає сумніву, хоча в декреті про це не згадувалося, що рішення, які 
приймали вірменські старші, ґрунтувалися на вірменському праві. У цьому суді 
розглядалися справи між львівськими вірменами або справи, в яких львівські вірмени 
були відповідачами. З попередніх висновків випливає, що цей декрет не міг 
застосовуватися до вірмен-католиків, а також до вірмен, підпорядкованих 
магдебурзькому праву. 

Через сім років після скасування інституту вірменського війтівства Казимир IV 
видав декрет від 25 жовтня 1476 р., яким регулювалися основні положення 
вірменського судочинства, а саме: про головування у вірменських судах міського 
війта, про порядок судових засідань та присягу. Прийняття королівського декрету 
1476 р. продовжило процес обмеження вірменського судочинства [3, с.147].  

Цим декретом встановлювалося, що справи між вірменами повинні розглядатися 
під головуванням міського війта разом з вірменськими старшими, які мають посідати 
місця присяжних (лавників). Міський війт повинен виголошувати рішення у справі 
відповідно до результатів голосування вірменських старших. Декрет підтверджував 
інститут “змішаного” суду, встановлений ще декретом 1469 р., а також визнавав 
інший суд, який мав право розглядати вірменські справи, а саме – “міську лаву”, 
головою якої був міський війт. 

У ст.4 декрету наголошувалося: “А коли якийсь вірменин за будь-який вчинок з 
будь-якої причини буде обвинувачений, той вірменин має (бути) до війта переданий, 
і той війт тільки в присутності старших вірменів має судити та ув’язнити”. З цієї 
статті випливає, що навіть у карних справах (“будь-який вчинок”), які розглядалися 
лавничими судами, потрібна була присутність вірменських старших (“в присутності 
старших вірменів має судити”) [3, с.149]. 

Визначене декретом право вірменських старших бути присутніми під час 
розгляду кримінальних справ та здійснювати контроль за додержанням судочинства 
мало важливе значення для перебігу самого процесу. Вірменські старші, отже, 
набули право заперечення підготовленого до оголошення рішення, якщо вважали, що 
воно недостатньо обґрунтоване. 

Відповідно до ст.5 цього декрету, у разі суперечок між війтом, присяжними 
міщанами та вірменськими старшими щодо дослідження та вирішення будь-якої 
справи можна було подавати королю скаргу, яку необхідно попередньо узгодити між 
сторонами (сторони повинні бути поінформовані про подання скарги) і завірити її 
печатками. Королівське роз’яснення на подану скаргу відкривалося тільки у 
присутності зацікавлених сторін. Таке роз’яснення було підставою для прийняття 
відповідного рішення, обов’язкового для сторін процесу. Ця стаття характеризується 
тим, що не відноситься до позивача або відповідача, а рішення суду не може бути 
прийнятим до моменту одержання у цій справі королівського роз’яснення. 
Сторонами суперечки, яку повинен вирішити король, є відповідний суд та, 
використовуючи своє право контролю, вірменська старшина.  
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Як випливає зі статей цього декрету, розглядали справи, у яких брали участь 
вірмени, двома змішаними судами: перший – вірменський суд (змішаний), з 
перевагою вірменського елементу, що складався з вірменських старших, які 
постановляли рішення, і міського війта, який його проголошував; другий – лавничий 
суд (змішаний) з перевагою міського елементу, який складався з міського війта, 
лавників (присяжних) та вірменських старших, що мали статус присутніх, наділених 
контролюючою функцією. 

Компетенція тих судів не залежала, як раніше (привілей 1356 р. та декрет 1469 р.) 
від права вибору відповідної юрисдикції стороною (вірменської чи магдебурзької). 
Згідно з привілеєм 1476 р., розподіляли судові повноваження відповідно до 
класифікації справ, відкидаючи можливість вільного вибору суду через сторони. 
Впровадивши декретом від 1476 р. цю законодавчу новелу, а саме – перенесення з 
вірменського до лавничого суду кримінальних справ, який їх розглядав, відповідно 
до магдебурзького права, вірменським старшим залишено можливість оскарження 
судового рішення, чого не надавав їм привілей 1356 р.  

Наступний декрет Яна Ольбрахта від 8 лютого 1493 р. полягав головно в 
затвердженні попередніх норм і суттєвих змін до законодавства не вніс [3, с.157] .  

Сигізмунд І, розглядаючи суперечку між бурмістром, райцями Львова та 
Львівськими вірменами, виносить рішення від 2 березня 1510 р. щодо компетенції 
міської та вірменської юрисдикції [3, с.169]. Цим рішенням було остаточно скасовано 
вірменське війтівство. Вірмени і далі продовжували судитися за вірменським правом 
під головуванням міського війта та за участю шести вірменських старших, які 
шляхом голосування, відповідно до вірменського права, подавали свій висновок у 
справі, на підставі якого міський війт проголошував рішення.  

У випадку, якщо вірменином будь-якого стану, статі, походження, духовним або 
світським була порушена одна з чотирьох статей, а саме: 

 про маєтки та нерухомості (спадкові маєтки, будинки, поля, огороди); 
 за насильства, вчинені у місті або поза його межами; 
 про вбивства, криваві рани та синці; 
 про крадіжки, –  
тоді така справу відносили до магдебурзького права і вона розглядалася у 

міському лавничому суді міським війтом, бурмістром, райцями та лавниками.  
Крім кримінальних справ, які розглядалися відповідно до магдебурзького права, з 

юрисдикції змішаного вірменського суду було вилучено і передано до юрисдикції 
міського лавничого суду цивільні справи щодо нерухомості (про спадкоємство, 
будинки, городи, поля та ін.). Всі інші, крім “чотирьох статей”, судові справи, 
цивільні чи карні королівським рішенням передавалися змішаному вірменському 
суду, який, згідно з рішенням, був зобов’язаний розглядати їх з згідно вірменським 
правом.  

Відповідно до згаданого рішення, у випадку апеляції по справах, які належали до 
юрисдикції магдебурзького права і вирішувалися у міському лавничому суді, 
апеляція повинна була скеровуватися до вищого суду магдебурзького права, який був 
найвищою інстанцією для міської лави і розміщувався у краківському замку. По 
справах, які належали до юрисдикції вірменського права і вирішувалися у змішаних 
судах, апеляція скеровувалася до королівського суду.  
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Наступний привілей Сигізмунда І від 20 березня 1518 р. майже повністю 
повторює попередній від 1510 р. з тією різницею та доповненням, що змішаний суд 
повинен проводити свої засідання в ратуші, а апеляційні справи скеровані, до 
королівського трибуналу, повинні розглядатися і вирішуватись відповідно до 
вірменського права. 

Враховуючи королівські привілеї та декрети, вірмени намагалися впровадити і 
утвердити на державному рівні деякі власні правові та звичаєві норми. Крім того, у 
процесі здійснення судочинства часто виникали проблеми щодо правильного 
трактування норм старовірменського права, які були написані маловідомою для 
органів влади вірменською та вірмено-кипчацькою мовами [2, с.87]. Використовуючи 
королівські привілеї та декрети, львівські вірмени підготували та подали Сигізмунду 
І кодифікований проект вірменських законів, який з часом дістав назву “Статут 
Львівських вірмен” або “Вірменський статут” (“Statuta Iuris Armenici”) і був 
затверджений королем 5 березня 1519 року [4, с.4].  

Декрет Сигізмунда І від 11 квітня 1523 р. розширив компетенцію міського 
лавничого суду, до якого повинні належати не тільки “чотири статті”, але також усі 
тяжкі кримінальні злочини. Щодо встановлення фактів (документів), які мали 
юридичне значення, то, відповідно до цього декрету, вписували їх до книг перед 
міською лавою [3, с.257].  

Отже, вже в котрий раз було обмежено вплив вірменського судочинства на стан 
самоврядування вірменської громади Львова. Значну роль у цій справі відіграв брак 
вірменських книг, до яких можна було б записувати факти, щоі мали юридичне 
значення, а також бажання самих вірмен для більшої надійності фіксувати свої 
правочини у міських книгах. Відтак право вірмен щодо запису юридичних фактів, 
яке належало до вірменської юрисдикції, було поглинуте міськими органами.  

Привілеєм від 13 червня 1549 р. Сигізмунд Август звільнив львівських вірмен від 
юрисдикції ”всіх воєвод, каштелянів, старост, земських та гродських суддів, а також 
всіх інших чиновників королівства” і підпорядкував їх юрисдикції міського війта та 
вірменських старших [3, с.268]. 

У цій грамоті наголошувалося, що вірмени, як і інші мешканці Львова, повинні 
підпорядковуватися тільки владі міського війта і вірменських старших. Навіть якщо 
вони (львівські вірмени) будуть засуджені якимсь іншим судом, такий вирок можна 
вважати недійсним, бо якщо вірменина засуджено без участі вірменських старших, 
тоді вирок цього суду не вважається законним.  

Сигізмунд Август після розгляду скарги львівських вірмен на дії бурмістра та 
райців Львова ухвалив рішення від 18 січня 1563 р. щодо компетенції міського та 
вірменського суду відносно нерухомого майна вірмен, карних та інших спірних 
питань вірменської та міської юрисдикції [3 с.277]. З метою ліквідації правових 
колізій, які полягали у неврегульованості норм Вірменського статуту до чотирьох 
статей, визначених привілеєм Сигізмунда І від 2 березня 1510 року, цією грамотою 
були внесені такі зміни:  

 “усі справи про нерухомі маєтки вірмен у місті і на львівському передмісті, 
що перебувають під міською юрисдикцією, не вірменськими старшими, а 
бурмістром, райцями, війтом та лавниками міста Львова на вічні часи 
повинні розглядатися ... судитимуться тільки у вищезгаданому 
магдебурзькому праві” [3, с.277]. Суперечки між вірменами щодо 
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успадкування нерухомого майна повинні вирішуватися у міському суді за 
участю бурмістра, райців, війта та лавників відповідно до вірменського права 
у тому випадку, якщо концептуальні положення вірменського права 
відрізнялися від магдебурзького. Справи про відчуження та поділ маєтків 
повинні також розглядатися у міському суді. Передача, розподіл нерухомих 
маєтків повинні здійснюватися міським війтом та двома лавниками – 
вірменами, які були зобов’язані звітуватися про вчинені дії перед міським 
судом; 

 усі кримінальні злочини (насильства, що стосуються життя, особистої честі 
та доброї слави або дії з таким злочинним наміром) підлягають міському 
суду, а цивільні справи про “вірменські” кривди, повинні розглядатися у 
вірменському суді. 

 щодо справ міста (порядок, війна тощо) вірмени, як і інші міщани повинні 
підпорядковуватися міському війтові та райцям. Якщо вірмени не 
погоджуються з вимогами міської влади, вони повинні апелювати до 
вірменських старших. 

Цією грамотою дозволено обирати дванадцять вірменських старших, але на 
судових засіданнях їх повинно бути не більше як шість. Вірменські старші, 
відповідно до грамоти, зобов’язувалися щороку складати присягу на вірність королю 
польською мовою у присутності довірених осіб від старости та райців. Бурмістр та 
райці зобов’язані, на прохання вірмен, надавати їм приміщення у ратуші для 
проведення своїх зібрань. 

Грамотою від 21 липня 1578 р. король Стефан Батори наділив львівських вірмен 
такими самими вольностями та правами, що й інших львівських міщан, наголосивши 
при цьому, що за ними зберігаються їхні права та суди [3, с.298].  

Привілеї, надані вірменській громаді польськими королями у попередні період 
були підтверджені без особливих змін у 1588, 1616, 1633, 1649, 1653, 1654, 1669, 
1676, 1678 роках.  

Король Ян ІІІ 13 лютого 1686 р. видав декрет, яким була уточнена судова 
юрисдикція вірменського суду та встановлювався інститут суддів вірменської нації з 
порядком їх виборності [3, с.352]. Цим декретом було скасовано для вірмен поняття 
старших та райців, а введене нове – “судді вірмен, які живуть у тому місті, щоб 
виконували обов’язки та очолювали націю” [3, с.372].  

Відповідно до цього декрету, половина суддів (шість з дванадцяти) звільнялося 
від сплати податків на час своєї каденції.. Після закінчення першої каденції з 
початком другої від сплати звільнялися інші 6 суддів. Вірменським судам 
вказувалося, що своє судочинство вони і надалі повинні здійснювати за 
вірменськими законами, окрім чотирьох статей. Цим декретом до числа 
контролюючих “десяти мужів”, які займалися підрахунками доходів та витрат, а 
також приймали громадські річні та квартальні звіти був допущений один із суддів – 
“достойний муж” – член вірменської громади, який після складення присяги 
вважався приєднаним до рахівничих. 

У 1697 р. король Август ІІ, а у 1736 р. Август ІІІ підтверджують привілей Яна ІІІ 
від 18 квітня 1676 р. про встановлення всіх прав та привілеїв львівських вірмен. 

Після захоплення Австрією західноукраїнських земель, внаслідок чого відбувся 
перший розділ Польщі (1772), указом імператора Австрії Йосифом ІІ 24 березня 
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1784 р проведено реорганізацію Львівського магістрату, якому передано всі 
повноваження з юрисдикції вірменського суду [7, с.308].Отже, на все населення 
Галичини поширювалася дія австрійського права, хоча перехід на нову правову 
систему затягнувся до 1790 р. 

Наявність органів вірменського самоврядування у львівській колонії, діяльність 
вірменських судів, їхні права й обов'язки є яскравим доказом розвиненої юридичної 
культури вірмен. Основою права львівських вірменів були вірменські закони, в 
структурі і принципах яких збереглося багато традицій і звичаїв, привезених 
вірменами зі своєї батьківщини. 
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У статті досліджуються проблеми участі Львів’ян у юридичному середовищі 
Замойської ординації висвітлюються зв’язки громадян Львова із Замойською 
академією. Обґрунтовано передумови та значимість впливу львівських громадян на 
правове середовище в Замості XVII століття. 

Ключові слова: Замойська ординація, Заморська академія, судова система 
Замостя. 

Закладення Замостя у 1580 р. канцлером і великим коронним гетьманом Яном 
Замойським, утворення у 1589 р. замойської ординації, яка підкреслювала престиж 
роду Замойських, а також заснування у 1594 р. Замойської Академії стали важливими 
подіями на українських землях Речі Посполитої. Замойська ординація згідно з волею 
її засновника повинна була стати sui generis (особливою – перекл.) державою, 
економічною, політичною, правовою, судовою, військовою, науковою і культурною 
єдністю; ординатський двір разом із чиновниками мав наслідувати монарший двір, 
але повнотою влади повинен був бути наділений ординат, котрий правним  шляхом 
встановлював у своїй державі інституції і визначав життя своїх підданих. Заснування 
Замостя на терені, що лежить на стику західної та східної культур, а також 
багатонаціональне суспільство міста вплинули на специфіку юридичного середовища 
ординації, пов’язаного з центральними органами та інституціями “замойської 
держави”, урядами і судами, і врешті з Академією, яка готувала правників[1]. 

Від початку існування замойської ординації її юридичне середовище було 
пов’язане зі Львовом. Особливий привілей короля Стефана Баторія від 1580 р. 
надавав Замостю магдебурзьке право, а, визначаючи організаційні засади міської 
влади, наказував орієнтуватися на Львів. Оскільки, згідно із задумом засновника 
ординації, Замостя мало стати важливим центром торгівлі зі сходом, а економічний 
розвиток ординації був наслідком позиції Замостя як другого після Львова центру 
торгівлі на шляху від Лісабона до Перської держави [2], місто приваблювало купців-
чужоземців, які відігравали у цій торгівлі вирішальну роль, а значна їхня кількість 
прибула власне зі Львова. Першими, імовірно, з’явилися вірмени, які майже 
винятково торгували зі сходом у містах Речі Посполитої, і вже у 1585 р. вони 
одержали привілей, який дозволяв їм поселятися в місті і зрівняв їх у правах з 
іншими мешканцями. У той час, коли вірмени почали поселятися у Замості, 
вірменська община у Львові вже мала довгу національну історію. Там функціонували 
окремі вірменські судові органи: суд вірменського війта і старшини, яких вибрала 
община, а юрисдикція цього суду охоплювала усі цивільні і кримінальні справи 
львівських вірмен. Від 1469 р. вірменська юрисдикція у Львові почала зазнавати 
обмежень:  від цього часу суд вірменських старшин очолював війт міста, а з бігом 
часу складніші кримінальні справи вірмен, а також спори щодо нерухомості були 
передані загальноміським судам. Тому замойські вірмени орієнтувалися 
безпосередньо на практику і звичаї, вироблені не у Львові, а у Кам’янці-
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Подільському, де вірменська община мала більші права, ніж львівська. Вірменська 
община у Замості мала власну судову систему, на постійно вписавшись у юридичне 
середовище ординації. Основним джерелом матеріального права був статут, 
складений на взірець Вірменського статуту, який затверджений Зиґмундом І у 
1519 р., а процесуального права – з багатьма модифікаціями – Порядок судів і справ 
вірменського права 3, який організовував життя вірмен у Львові. 

Структуру замойського вірменського суду детально описав А. Коробович [4] До 
складу суду входили війт і 3-10 засідателів (у актах їх називали “присяжними”), які 
щороку переобиралися. У виборах брали участь представники власника міста, 
колишній війт і засідателі, а також члени вірменської общини (“поспільство”). З актів 
виборів важко однозначно судити, чи під “поспільством” слід розуміти усіх 
повноправних членів вірменської общини, чи тільки представників общини. Суд 
звичайно очолював війт, і тоді суд називали “судом війтівським і засідательським 
права привілейованого вірменського замойського”. Іноді, при відсутності війта, суд 
очолював “ляндвійт” – найстарший із засідателів. У таких випадках суд називали 
“ляндвійтівським”.  

На особливу увагу заслуговує явище, яке в інших общинах спостерігалось рідше, 
а саме – взаємопроникнення вірменського і міського права[5]. Замойська вірменська 
правова практика приймала організаційні і процесуальні засади, а також інституції 
матеріального права магдебурзької і земської правових систем. Вже склад, вибір і 
компетенції суду були аналогічними до судочинства німецького права в містах, а 
новообраний вірменський війт часто складав присягу згідно з присяжним листом 
магдебурзького права[6]. На такий стан речей, на думку А. Коробовича, впливали 
приклади вірменського судочинства у Львові і Кам’янці-Подільському, де виникали 
подібні процеси. Умови до рецепції у Замості були настільки кращі, що на час 
утворення там вірменського суду земське процесуальне право було вже 
кодифіковане, а праці Б. Гроїцького зробили доступним і певним магдебурзьке 
право. Крім того, у Замості асиміляційні процеси вірменського середовища 
відбувалися без примусу, в атмосфері добрих стосунків між органами польської та 
вірменської общини і обома націями. Незважаючи на безперечні культурні 
особливості і наявність власної самоуправлінської общини і суду, замойські вірмени 
не були ізольованими від усього міського суспільства, не замкнулися у своєму 
колі[7], тому вірменське судочинство є особливо яскравим прикладом проникання 
різних культур і правових систем у юридичному середовищі ординації. У вірменській 
судовій практиці помітними були переважно впливи польського процесуального 
права. 

Іншою національною групою, яка мала у Замості власну громаду і судочинство, 
були сефардійські євреї. Ще у 1586 р. вони почали домагатися прав на поселення у 
Замості. Це були переважно купці, які походили з Туреччини та Італії, проте осіли у 
Львові. Опинившись у фінансовій скруті і бажаючи вийти з-під юрисдикції міста 
Львова, вони прийняли опіку Яна Замойського, який у 1588 р. видав єврейським 
емігрантам акт із дозволом на поселення в Замості. Про привабливість Замостя 
свідчить лист львівського купця Моше де Моше Кохена, який в кінці XVI ст. написав 
лист  братові про свій намір переїхати зі Львова до Замостя, характеризуючи це місто 
як “набагато краще, ніж Львів, тому що воно розташоване в середині Королівства і 
має прекрасне положення, чотири милі від порту, з якого можна потрапити до 
Варшави і до Гданська, і можна тут дістати місця на будівництво домів і поля до того 
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достаток дармо (...), а міщани мають привілеї, які хочуть, і Пан (Замойський) добрий 
чоловік”. Членам общини сефардійських євреїв були надані такі самі права, як і 
іншим міщанам Замостя. Общину повинні були очолити так звані старші, вибрані з-
поміж її членів. Старші репрезентували общину перед володарем і міською владою, 
керували фінансовими справами общини і розпоряджалися її маєтком. Їм також 
належала судова влада над членами общини, яких вони могли карати навіть 
вигнанням із общини. Можна припустити, що так само, як і в інших єврейських 
общинах в тогочасній Речі Посполитій, межі компетенції суду кагальної старшини 
були досить широкими, адже вона обіймала цілковиту юрисдикцію у карних справах, 
а також певний розділ цивільних спорів, залежно від статутів окремих общин 8.  

Зв’язки Замостя із Львовом поглиблювала структура вищого судочинства на 
початковій стадії існування міст. Згідно з привілеєм Стефана Баторія від 1580 р. 
Замостя вийшло з-під дії земського права і юрисдикції державної влади і увійшло в 
існуючу вже організацію вищого судочинства на німецькому праві. Зразки 
магдебурзького права для Замостя Ян Замойський запозичив зі Львова, своєю чергою 
справи апеляції переказав судові магдебурзького права у Львові, оскільки у 1444 р. 
король Владислав Варненьчик розширив апеляційну компетенцію львівської лави на 
всю Русь[9]. Юрисдикційна залежність Замостя від Львова тривала від 1580 до 
1601 р., тобто до створення Замойського трибуналу як апеляційного суду для 
ординатських міст[10]. 

Особлива роль у формуванні правового середовища належала Замойській 
академії. Це цілком відповідало задуму її творця, Яна Замойського: академія, 
готуючи правників, повинна була створювати юридичне середовище Замостя і 
ординації. Проте вона не обмежувалася самою ординацією, але, не стикаючись з 
конкуренцією з боку сусідніх міст (Любліна, Львова чи Варшави),в яких на той час 
не було університетів[11],обіймала південно-східні частини Речі Посполитої. З 
іншого боку, академія, згідно з наміром Яна Заморського, повинна була не тільки 
навчати юридичні кадри для потреб ординації, але й готувати їх до політичної 
діяльності, пристосовувати до участі в публічному житті і праці для держави. 
Освічені правники-професіонали з часом повинні були отримати працю не тільки у 
розлогому адміністраційно-судовому апараті ординації, але й у центральних або 
територіальних органах влади і навіть могли стати політичною базою для монаршого 
двору[12]. 

У підготовці до відкриття академії неабияку роль відіграли представники 
львівського культурно-освітнього осередку. Співзасновником і спів- організатором 
академії був Шимон Шимонович, який народився у родині львівських міщан 1558 р. 
Освіту здобував у львівських школах, Краківському університеті, а також за 
кордоном. Цей відомий філолог був іменований королівським поетом Зиґмунда ІІІ, а 
з 1593 р. він виконував функції “міністра освіти і культури” при дворі Яна 
Замойського: вербував до Замостя професорів, давав поради і вказівки щодо 
творення організаційних основ, складання навчальної програми і внутрішніх статутів 
школи. Заслугою Шимоновича була і організація в Замості академічної друкарні, а 
також нагромадження книжкових фондів. 

Багато споряджених до Замостя Шимоновичем професорів походили зі Львова і 
його околиць. Навіть після його смерті у 1629 р. львівські вчені підтримували близькі 
зв’язки з академією, були членами капітули і замойської соборної церкви[13]. 
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Першим ректором академії став львів’янин Мельхіор Стефанідес, доктор 
філософії і права. Перебуваючи на цій посаді у 1595-1597 рр. він започаткував 
ведення книги реєстрації студентів, куди, згідно зі статутом від 1595 р. кожен ректор 
повинен був вписувати кожного нового слухача. В академії він викладав філософію, 
крім того був каноніком львівської архікатедри, а також багатьох інших капітул, 
препозитом у Томашові і Любачові. Помер у 1638 р. у Львові[14]. 

Як зауважує Р. Шуст, понад 10 з 50 ректорів Замойської академії або походили зі 
Львова, або були безпосередньо з ним пов’язані. Крім М. Стефанідеса 
найвідомішими були Адам Бурський, Ян Урсінус, Шимон Бірковський, Томаш 
Дрезнер, Каспер Сольціус, Анджей Арбек, Валеріан Алембек[15]. 

У формуванні замойського правничого середовища велику роль відіграли 
професори права, що походили зі Львова. Найвідомішим з них був Томаш Дрезнер, 
який народився у 1560 р. в родині львівського золотаря Ганса Клейна[16]. Початкову 
освіту він теж здобув у Львові. При дворі Яна Замойського опинився завдяки 
клопотанню свого учителя Шимона Шимоновича. Завдяки фінансовій допомозі 
гетьмана Дрезнер   зміг  студіювати право за кордоном: спочатку у французьких 
університетах (Орлеан, Париж, Боргес), а згодом у Паді. Здобувши у Парижі 
науковий ступінь доктора обох прав, він повертається до Замостя, де навчає права 
Томаша Замойського. Близько 1609 р. Дрезнер очолив кафедру права в Замойській 
академії (викладав і римське, і польське право), поєднуючи кар’єру академіка з 
виконанням обов’язків асесора Замойського трибуналу. Схвальна згадка в 
академічних актах про Дрезнера називає його vir ingenio acerrimo doctrina singulari 
clarissimus, відображаючи те визнання, завдяки якому він у 1615 р. став ректором 
академії. Незабаром після цього Дрезнер помер (13 березня 1616 р.), не доживши до 
кінця своєї каденції, залишивши по собі рукописи академічних лекцій, а також три 
друковані праці. У праці про подібність польського і римського права Similium iuris 
Poloni cum iure Romano centuria una, (Париж, 1602), присвяченій синові гетьмана 
Томашеві, Дрезнер помістив результати порівняльних студій над польським і 
римським правом. У цій праці, яка, за К. Буковською, виражає “погляди на ще до 
сьогодні повністю не висвітлені  питання  впливів римського права в Польщі”, автор 
описав сто виявлених ним подібностей між цими правами, намагаючись згрупувавши 
їх за тематикою. Дві фундаментальні праці Дрезнера з галузі польського права – це 
Processus iudiciarius Regni Poloniae (Замостя, 1601), а також Institutionum iuris Regni 
Poloniae libri quattuor (Замостя, 1613). Обидва підручники відзначалися цінними 
теоретичними думками і практичними вказівками (Дрезнер аналізував у них, між 
іншим, рішення польських судів), містили гуманістичні ідеї de lege ferenda і були 
першими в історії польської правничої думки спробами опрацювання цілості 
крайового права[17]. 

Зі Львовом був пов’язаний ще один професор права Замойської академії – 
о.Антоні Станіслав Гурський. До Замостя він прибув 1733 р. як доктор філософії і 
обох прав. Від 1740 р. викладав правничо-процесові дисципліни, канонічне право, а 
також польське право. Крім того, він був замойським і львівським каноніком, 
префектом замойської семінарії, протонотаріусом Апостольської Столиці, асесором 
Замойського трибуналу. В академії, крім інших функцій, обіймав посаду ректора у 
роках 1740-1743 і 1746-1747, коли замойський навчальний заклад переживав кризу. 
О. Антоні Станіслав Гурський не належав до ректорів, яким були близькі справи 
навчального закладу, тому що він постійно перебував у Туробіні, де був парохом, а 
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академія важливі справи вирішувала з ним через посланців. Коли ординат Томаш 
Антоні Замойський хотів провести реформу матеріальної бази і духовного стану 
академії, а делегат римської курії єпископ Єжи Марія Ляскарис у 1746 році провів 
інспекцію академії, Гурський від імені колегіати і деяких професорів надіслав до 
Риму апеляцію проти “суворих” постанов інспектора. Помер у 1754 р.[18]. 

Канонічне право також викладав о. Ян Олександр Трембінський, доктор обох 
прав. Він був радше титулярним професором цього предмета, тому що відразу після 
номінації на кафедру у грудні 1747 р. вже у січні 1748 р. припинив читання лекцій. 
Незабаром він став ректором академії, але більше проявив себе у виконанні 
церковних функцій, зокрема як львівський і замойський канонік, багаторазовий 
депутат до Коронного трибуналу[19]. 

Зв’язки двох останніх професорів права зі Львовом полягали у тому, що вони 
обіймали високі посади у Львівській архідієцезії. Багато духовних осіб, що належали 
до цієї дієцезії, приїжджали до Замостя здобувати докторський ступінь utriusque iuris 
(римського і канонічного права), оскільки це не тільки полегшувало, а навіть було 
умовою здобуття церковних посад і багатих парафій. Хоч право надавати докторські 
ступені Замойська академія посідала з початку свого існування, перший докторат 
обох прав був наданий тільки у 1637 р. а найбільше промоцій випало на другу 
половину XVIII ст. За оцінками Х. Гмітерка докторат з права здобули кільканадцять 
духовних осіб, пов’язаних з львівською архідієцезією, зокрема Кшиштоф Опацький, 
архідиякон львівський (1644), Константи Мрозовицький, архідиякон львівський і 
секретар королівський (1695), Ієронім Шептицький, архідиякон львівський (1736), 
Станіслав Войцєх Голєйович, ректор львівської метрополітальної школи (1708), 
Фердинанд Кіцький, майбутній архієпископ львівський (1769) [20]. Деякі докторські 
промоції були висвітлені принагідними публікаціями у панегіричному стилі, 
присвяченими новим докторам. Твори такого роду є цікавим доповненням до інших 
джерел, які стосуються докторських промоцій в академії хоча б тому, що в них 
вказувалося, з якого середовища походили замойські доктори права. Наприклад, 
Станіслав Войцєх Голєйович, якому присвоєно докт. титул із двома іншими 
духовними, був ушанований твором професора академії Павла Яна Куука Trias sacra. 
Цей панегірик цінний насамперед тим, що з нього можна довідатися про духовну 
кар’єру Голєйовича, який постає у творі як прекрасний пастир і проповідник, котрий 
своїми надзвичайними талантами здобув довіру єпископа і захоплення вірних. На 
посаду каноніка львівської архідієцезії Голєйович  заслужив, на думку автора твору, 
своїми знаннями і красномовством. З твору можна довідатися, зокрема, про 
виконувані Голєйовичем функції опікуна (praepositus) чудотворної ікони 
Найсвятішої Діви Марії у львівській катедрі, а також каноніка львівської архідієцезії, 
а опис Львова, зображеного як місто на узгір’ї, нагадує зображення міста в 
Апокаліпсисі св. Івана[21]. 

Заморська академія знаходилася на території, що лежить на стику західної та 
східної культур, цим пояснюється різне територіальне походження студіюючої 
молоді. Детальну картину багатонаціонального академічного студентства, 
представники якого належали до різних культур, подає книга реєстрації студентів, 
яку вів кожен ректор академії від початку її існування до половини 1781 р., отже, 
майже до кінця функціонування цього навчального закладу[22]. Оскільки спосіб 
ведення цієї книги не дає змоги докладно судити, які дисципліни вивчали окремі 
слухачі і, відповідно, хто саме студіював право (зрештою, це було пов’язане зі 
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структурою академії, де поділ на окремі відділи було впроваджено тільки в половині 
XVIII ст.), зупинимося на загальних даних, які стосуються студентів-львів’ян. 
Р. Шусту на основі книги реєстрації студентів вдалось визначити, що у 1595-1781 рр. 
в академії перебувало 195 мешканців львівської архідієцезії і 169 студентів, які 
записалися як такі, що походять з львівського повіту. Оскільки багато осіб неточно 
вказували своє походження, важко визначити, скільки саме львів’ян перебувало 
серед представників обох цих груп. Представників відомих родин львівського 
патриціату виявлено серед слухачів академії ще  першого року її існування. Одним з 
них був Марцін Мельхіор Вольфович, майбутній доктор обох прав і член міської 
ради Львова. У перші роки існування академії кількість студентів зі Львова постійно 
зростала, серед них виділялася група вірмен, синів львівських купців-вірмен, 
наприклад Теодор Івашкович, Стефан Голубович, Ян Асендикович. В академії також 
студіювали представники відомих шляхетських родин, які відігравали важливу роль 
не тільки в житті Львова, але і львівської землі, і руського воєводства. Р. Шуст, 
зокрема, згадує, що у 1605 р. в Замості навчався Ян Данилович, майбутній руський 
воєвода і коронний охоронець казни Речі Посполитої. У той же час тут перебував 
Лукаш Жовківський, який згодом виконував обов’язки брацлавського воєводи і 
мєльніцького каштеляна. У 1608-1609 р. серед студентів, згаданих у книзі реєстрації, 
знаходимо прізвище Яна Корсака (монаше ім’я – Рафаель), майбутнього 
архієпископа і митрополита Уніатської Церкви, а в наступному році – Адама Киселя, 
який походив із давнього роду волинської шляхти і який з часом став відомим 
політиком Речі Посполитої і видатним дипломатом. Він виконував обов’язки 
чернігівського каштеляна, сенатора, брацлавського і київського воєводи, був 
постійним представником польської влади під час ведення переговорів з 
козаками[23]. 

Козацькі війни у половині XVII ст. були одним із чинників, які негативно 
вплинули на розвиток Замойської академії. У 50–60-тих роках XVII ст. кількість 
львів’ян звичайно не перевищувала 1 – 2 особи на рік, а у деякі роки їх не було 
взагалі. Кількість студентів зі Львова зменшилася, зрештою ще раніше, а саме з 
1608 р. що, мабуть, було пов’язане з виникненням львівської колегії, яка у 1759 р. 
стала університетом. Це дало змогу мешканцям міста і околиць здобувати вищу 
освіту на місці[24]. Зацікавлення наукою у Замості серед львів’ян тимчасово зросло у 
30-тих роках (у 1639 році їх було понад 10), а з часом – у кінці XVII ст. У першій 
половині XVIII ст. у зв’язку із кризою академії і зниженням рівня навчання кількість 
студентів-львів’ян знову була дуже незначною; певна кількість слухачів зі Львова 
з’явилася тільки після реформи навчального закладу у 1746 р. Однак, як підкреслює 
Р. Шуст, академія дедалі більше перетворювалася на місцеву освітню установу, в 
якій навчалися переважно мешканці найближчих околиць[25]. 

На підставі вищесказаного можна стверджувати, що присутність львів’ян у 
юридичному середовищі Замойської ординації суттєво позначилася ще на початку 
існування ординації. Чужоземні купці, які прибули зі Львова, вплинули на структуру 
замойської судової системи, в якій працювали і професори права Замойської 
академії, пов’язані зі Львовом. Деякі з духовних професорів і докторів академії 
залишили свій слід у структурах львівської архідієцезії, юридичне середовище 
врешті створювали студенти зі Львова і околиць. Вплив львів’ян на замойський 
вимір справедливості і діяльність академії послабився тільки під кінець XVIII ст. 
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ПРИЧИНИ, ПЕРЕБІГ ТА ЗНАЧЕННЯ  
СЕЛЯНСЬКОЇ РЕФОРМИ В ГАЛИЧИНІ (1772-1789 рр.) 

І. Настасяк© 

Львівський юридичний інститут МВС України 
вул.. Городоцька, 26, 79000 Львів, Україна 

У статті характеризуються імператорські реформи з питань урегулювання 
суспільно-правового становища селян Галичини в період австрійського панування. 
Висвітлюються причини проведення цих реформ, позитивні та негативні наслідки, які 
вони мали для галицького селянства. Зроблено висновки про ефективність 
реформаторської діяльності австрійського імператора. 

Ключові слова: реформа, привілеї, повинність, правове становище.  

У сучасних умовах розвитку незалежної України одним з найважливіших 
завдань, які стоять перед державою є максимальне забезпечення реалізації прав 
різних верств населення. Особливий інтерес викликає вивчення соціально-правового 
становища селян, оскільки воно було і залишається складним і не достатньо 
регламентованим. Настав час перейти від гасел і лозунгів про покращення цієї 
ситуації до реальних дій, використовуючи при цьому надбання минулого нашого 
народу, адже будь-які реформи завжди є ефективнішими, коли вони відбуваються з 
урахуванням історичного досвіду і традицій. 

Актуальність запропонованого дослідження посилюється наявністю численних 
прогалин у висвітленні цієї проблеми в історико-правовій літературі. 

Суспільно-правове становище окремих груп населення Галичини було предметом 
вивчення переважно польських та німецьких учених. Цінні відомості узагальненого 
характеру містяться у працях С. Гродиського[1], В. Токаржа[3], М. Тировича[10]. 
Проте дослідженню імператорських реформ, які мали значний вплив на долю 
галицького селянства, уваги практично не приділяли. Дані стосовно цього питання 
наведені у творах Л. Місеса[6] та Й. Бушка[7], де автори намагались простежити 
основні етапи проведення реформ і дати їм об'єктивну оцінку. 

Цікавим для дослідників є напівурядовий збірник юридичних норм, що 
публікувався у Львові, і мав назву “Піллеріана” (за прізвищем друкаря). Збірник 
виходив щорічно та містив найважливіші правові приписи, які видавала Галицька 
губернія. 

Метою пропонованої статті є спроба з'ясувати особливості правового становища 
селян в Галичині до, під час та після проведення імператорських реформ, що 
торкаються цього питання. 

Після анексії Галичини австрійський уряд зіткнувся з фактом існування суттєвих 
відмінностей у соціально-правовому становищі власного селянства та сільського 
населення щойно приєднаних земель. В Австрії панувала сильна центральна влада, 
інтереси якої не завжди збігалися з інтересами панівного класу. Вона обмежувала 
свавілля шляхти, що значно полегшувало життя селян. Зовсім іншою була ситуація в 
галицькому селі, яке повністю перебувало під домініальною владою світської та 
церковної шляхти і було зубожілим у результаті тривалої окупації та походів 
іноземних військ. 
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З огляду на різницю між устроєм Австрії та Галичини очевидним було те, що 
зміна державної належності Галичини потягне за собою зміни у сфері кріпосних 
відносин. Вже протягом перших років панування, всупереч намаганням шляхти 
зберегти за собою абсолютну владу над селянами, віденський уряд видав провізорні 
(тимчасові) привілеї 1772 р. та 1775 р., які стосувалися питань кріпосної 
залежності[1, с. 67]. Вони дещо пом’якшували шляхетський гніт, забороняючи 
передусім подальше збільшення панщини вище від рівня, зазначеного в колишніх 
інвентарних правилах, та застосування примусового найму. Заборонялось також 
змушувати підданих працювати у свята або нав’язувати їм визначені орендарем 
поставки алкогольних напоїв. 

Подальші пільги встановив привілей від 5 січня 1781 р., який мав діяти як 
тимчасове розпорядження до надання законної сили оголошеної імператором 
Йосифом ІІ “урбаріальної” реформи (реформи орних земель). Незважаючи на 
тимчасовий характер привілею, тривалий час він був основною підставою для 
вирішення спорів між поміщиками і кріпаками. Якщо селяни піддавали сумніву певні 
повинності (це право вони набули на підставі судових реформ), окружний орган 
влади (циркул) перевіряв, чи вони передбачені в податкових фасіях (свідченнях 
землевласників про види і обсяг селянських повинностей), в іншому разі спірну 
повинність скасовували як незаконну. 

Уже ці перші реформи пробудили у селян сподівання на радикальніше 
поліпшення долі. Однак привілей від 1 вересня 1781 р. [2, с. 104] суворо наказував 
кріпакам підкорятися поміщикам, виконувати усі їхні розпорядження, навіть такі, які 
видаються незаконними чи занадто обтяжливими. І лише за умови виконання цих 
наказів селяни могли розраховувати на законний захист. 

До введення в дію земельної реформи подальші тимчасові розпорядження 
запровадив декрет придворної канцелярії від 20 листопада 1781 р. Він закріпив, що 
максимальний строк панщини має становити 3 дні на тиждень для кметів і, 
відповідно, менший строк для безземельних селян та інших категорій землеробів. 
Цей декрет викликав багато суперечностей щодо його доцільності, тому шляхта 
намагалася різними способами уникати його виконання. 

Однією з основних повинностей, які обтяжували становище кріпосних селян у 
Галичині (крім панщини), стали так звані далекі підводи – обов’язок доставки 
поміщицького зерна або інших поміщицьких товарів до найближчих пунктів збуту. 
Це питання регулював привілей від 26 січня 1784 р. [3, с. 287], який наказував 
землевласникам зараховувати їх до панщини та виплачувати селянам відповідні суми 
на данину та харчові гроші. Далекими підводами вважалися такі виїзди, з яких не 
можна було повернутися протягом одного дня: понад 4 милі влітку, і 3 милі взимку, 
якщо їхали кіньми, та, відповідно, 3 і 2 милі –волами. Заборонялося також відсилати 
кріпосних селян на такі виїзди під час посівної, сінокосів і жнив. Цей привілей 
викликав величезне обурення не лише серед шляхти, але й серед більшої частини 
галицького чиновництва. Обмеження експлуатації кріпаків під час перевезення 
товарів загрожувало занепадом торгівлі зерном у Галичині. Шляхта масово 
порушувала закон, який лімітував далекі підводи, тому селяни змушені були 
зверталися зі скаргами до циркулів. Такий стан речей зберігався аж до 1846 р. 

Зазначені правила і низка подальших норм детальнішого характеру були зібрані і 
кодифіковані у так званому Роботпатенті від 16 червня 1786 р. Він визначав 
тривалість дня роботи на панщині влітку і взимку, спосіб виконання панщини в 
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дощові дні, забороняв ділити робочий день на панщині на частини, зазначав, що 
зміна власника маєтку не може впливати на повинності підданих. Щоб селяни могли 
належно запланувати свою роботу, панщина їм оголошувалась в неділю на весь 
наступний тиждень[1, с. 71]. 

Роботпатент, за наміром законодавця, мав стати основою для підготовки 
“урбаріальної” (земельної) реформи, тому, як і попередні закони, мав характер 
тимчасового розпорядження. Однак з огляду на те, що земельна реформа не була 
введена в дію, він діяв аж до 1848 р. і був законною підставою для регулювання 
панщинних відносин у Галичині. Підтримані губернським правлінням нарікання 
шляхти призвели до того, що імператор погодився на введення так званих “платних 
допоміжних днів”, якими можна було обтяжувати кріпаків, котрі відробляли меншу 
панщину (але не більше ніж 3 дні на тиждень) [4, с. 21]. Отож ці платні допоміжні дні 
були не що інше, як скасованим раніше примусовим наймом. 

Корисним для галицького села було введення обмеження поміщицького права на 
винний відкуп. Щоправда, згодом австрійський закон визначив право на винний 
відкуп як речове право, пов’язане зі шляхетською земельною власністю, але уряд 
усвідомлював його недоліки. У 1783 р. було заборонено продавати кріпосним 
селянам алкогольні напої в кредит, а подальші розпорядження скеровували на те, 
щоб врятувати землеробів від надмірних витрат на алкоголь. Згодом був скасований 
старий звичай накладання на кріпаків обов’язку постачання алкогольних напоїв. 

Крім того, влада видала низку положень з метою інтенсифікації землеробства, 
тваринництва і садівництва. Однак найчастіше це були “паперові” рекомендації, 
позбавлені будь-яких практичних інструкцій, а тому не приносили очікуваного 
результату. 

На початку 1789 р. імператор Йосиф ІІ приступив до здійснення урбаріальної 
реформи (реформи орних земель), яку готували вже здавна. Вона мала охопити усі 
краї австрійської корони, а отже, і Галичину та встановити скрізь однакові обов’язки 
селян стосовно великих землеволодінь (доміній) і держави. 

Після тривалих земельних замірів і попередньої оцінки доходів окремих 
селянських господарств по всій країні було встановлено, що 70% земельного доходу 
повинно припадати господарю “на власне і родини своєї прохарчування, громадські 
витрати і оплату парохам, а також шкільним учителям...” [5, с. 43]. Рештою 30% мали 
покриватись усі державні податки та повинності щодо великих поміщицьких 
землеволодінь, визначені в грошовій формі, тобто всі перераховані на гроші 
повинності землеробів і передусім панщина. Підставою повинностей кріпосних 
селян, виконуваних на користь землевласників, мали бути гроші, але це не означало, 
що необхідно було обкладати всіх селян даниною. Можна було, за взаємною згодою, 
замінювати її відповідно оціненими трудовими повинностями або даниною в натурі, 
не перевищуючи при цьому меж, встановлених законом[1, с. 74]. 

Отже, задумана реформа мала набути чинності 1 листопада 1789 р. До цього часу 
були видані численні приписи, що мали на меті з’ясувати спірні або незрозумілі 
питання. Незважаючи на це, урбаріальна реформа, формально чинна і обов’язкова, 
фактично ніколи не вступила в дію. Вона зіткнулася у всіх краях австрійської імперії 
з об’єднаним, близьким до саботажу, опором шляхти. Так було і в Галичині, де 
шляхту підтримало й австрійське чиновництво на чолі з губернатором. Через місяць 
після смерті імператора Йосифа ІІ урбаріальна реформа була повністю заперечена 
його наступником Леопольдом ІІ. Обґрунтування для цього знайшли дуже легко: 
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було заявлено, що реформа ґрунтувалася на неточних замірах і фасіях, а тому не 
могла досягти запланованої мети, якою було поліпшення долі селян. На території 
Галичини не пролунало жодного голосу на захист реформи, яка, не будучи 
перевірена на практиці, не змогла довести своїх переваг. Відтак лишається 
невідомим, чи насправді вона мала захищати кріпаків “за рахунок шляхетської 
кривди” [6, с. 77]. 

У селянських масах урбаріальна реформа спочатку спричинила велике 
занепокоєння – особливо з огляду на те, що їй передували різні заходи, такі як 
конскрипція (опис) земельних наділів та селянських повинностей. Однак її 
відхилення викликало серед розчарованих у своїх сподіваннях селян хвилю обурень і 
страйків[7, с. 577]. 

Усі попередні пільги й реформи не мали практичного значення, доки поміщик міг 
зігнати кріпаків з землі і під загрозою репресій змусити їх до покірності незалежно 
від розпоряджень державної влади. Ось чому після обмеження селянських 
повинностей необхідно було закріпити права кріпосного люду на землю.  

На підставі законодавчих норм, які діяли в інших краях австрійської імперії, у 
Галичині придворним декретом від 2 квітня 1787 р. було проведене чітке 
розмежування між поміщицькою власністю, до якої входили двірські землі, і 
сільською, рустикальною, власністю, до якої відносили землі, що оброблялися 
кріпаками. Відтепер рустикальними, сільськими вважалися усі земельні ділянки, які 
перебували у власності селян, починаючи з 1 листопада 1786 р. незалежно від того, 
чи ці землі були закупні, чи ні. Значна категорія селян, які обробляли не закупні 
землі, набула на підставі цієї норми право довічного і навіть спадкового 
землекористування. Окрім того, було заборонено замінювати земельні наділи 
кріпаків на інші без згоди зацікавлених осіб і схвалення циркулярних властей, щоб 
захистити селян від експлуатації – адже часто землевласники замінювали гірші 
поміщицькі ґрунти на кращі рустикальні[8, с. 116]. Зігнати селянина з землі можна 
було тільки на підставі судового рішення. Було заборонене роздрібнення селянських 
земель як з боку поміщицького двору, який міг у такий спосіб поселяти там більшу 
кількість кріпаків, так і з боку самих селян за спроби поділу землі між спадкоємцями. 

Вищезгадані реформи мали позитивне значення вже тому, що посилювали 
відчуття стабільності серед селян. Однак стосувалися вони лише оброблюваних 
земель, не охоплювали лісів і пасовиськ, які в Галичині займали значну територію. 
Більше того, вже з перших днів анексії численними правовими нормами різко 
обмеженували права, які традиційно належали селянам (вирубувати дерева в 
королівських лісах; випасати худобу в лісі і збирати хмиз на опалювання домівок, 
крім визначених днів тижня). З часом ці правила були дещо 
пом’якшені:встановлювалось, що не можна забороняти кріпакам збирати дрова в лісі 
на власні будівельні потреби чи для опалення (якщо раніше вони володіли таким 
правом) за умови, що вони дотримуватимуться правил лісового статуту[1, с. 84]. 

Важливою проблемою, яку мав вирішити австрійський уряд, була особиста 
залежність землеробів, що в офіційній термінології епохи правління імператора 
Йосифа визначалася майже як рабство. Зміст терміна Leibeigenschaft – рабська 
залежність – був наближений до римського слова servitus. Щоправда, це стосувалося 
не тільки Галичини, такою ж була термінологія в привілеях для Чехії і Моравії, проте 
немає жодного сумніву, що успадкована від шляхетської Речі Посполитої кріпосна 
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залежність селян була в Галичині більш гнітючою, ніж у більшості краях 
Габсбурзької імперії. 

Найважливішим документом, присвяченим цій проблемі, був привілей від 5 
квітня 1782 р. “Про скасування рабської залежності”. За селянами визнавалося право 
на вихід без жодних перешкод з боку поміщика за умови зберігання вербувальних 
правил (той, хто збирався переїхати до іншого циркулу або провінції, повинен був 
мати дозвільний лист від поміщика або паспорт від циркулярної влади). Відтепер і аж 
до Весни Народів австрійський закон підкреслював, що можлива тільки земельна 
залежність, а особиста (фізична) залежність є недопустимою[9, с. 35]. 

Подальші положення цього привілею забезпечували кріпакам (крім бідноти) 
право вільного укладення шлюбу без жодних перешкод з боку поміщицького двору, 
свободу у виборі професії без спеціальних вільних листів, а також скасовували 
обов’язок служби селянських дітей при дворі, за винятком сиріт[1, с. 78]. На 
закінчення привілей наказував поміщикам не накладати на селян жодних інших 
кріпосних повинностей. Це не стосувалося вже існуючих, які були пов’язані із 
земельною залежністю і мали залишатися у розмірах, визначених новими правилами. 

Привілей про скасування рабської залежності мав дуже важливе значення. 
Повернення селянам права виходу, яке було в них відібране в XV ст., 
унеможливлювало надмірну експлуатацію їх з боку поміщиків, окрім того створило 
передумови для укріплення зв’язку між селом і містом. Багатші кмети і навіть 
безземельні селяни, які працювали мельниками чи корчмарями, могли без жодних 
труднощів переїжджати до міст або посилати туди своїх синів навчатися ремесла. На 
підставі викладеного, можна також стверджувати, що згадуваний привілей не 
викликав масових міграцій і не позбавив фільварки робочих рук, чого так боялася 
шляхта. 

У той час як гуманізм епохи освіченого абсолютизму схиляв Габсбургів до 
ліквідації рабства та впровадження так званої поміркованої кріпосної залежності, 
політика владних органів була скерована дещо в іншому руслі. Цілком зрозуміло, що 
як для землевласників, так і для держави велика кількість робочих селянських рук 
означала істотний дохід, адже селянство було основним постачальником податків і 
рекрутів. Відтак абсолютна монархія у власних інтересах дбала про збільшення 
кількості селянського населення. Тому уряд намагався зупинити переселення селян, 
яке відбувалося внаслідок втеч, масових міграцій в межах монархії, чи внаслідок 
еміграції за її межі, навпаки, вживалося всіх заходів, щоб заманити якомога більше 
поселенців з-за кордону. 

Після захоплення Галичини австрійська влада відразу ж приступила до 
вирішення цієї проблеми. У 1777 р. було видано привілей щодо еміграції кріпосних 
селян. Він посилався між іншим на акт 1775 року щодо мішаних підданих (sujets 
mixtes), за яким, згідно з договором, укладеним з Польщею, дозволялося упродовж 
шести років (1775 – 1781) вільно переїжджати з країни в країну на тимчасове 
проживання або ж остаточно і безповоротно емігрувати. Привілей підкреслював, що 
ці права належали винятково шляхті та міщанам, тому шляхтичу, який емігрував, не 
дозволено було забирати з собою своїх кріпаків [10, с. 78]. 

Положення про еміграцію доповнив привілей 1784 р. Оскільки влада 
усвідомлювала той беззаперечний факт, що основною причиною еміграції сільського 
населення було його скрутне матеріальне становище, то привілей наказував 
поміщикам намагатися, “щоб жодному кріпосному селянину не забракло засобів для 
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життя” [11, с. 179]. Однак це була ще одна “паперова” норма, що не передбачала 
жодних санкцій до землевласників, які неналежно дбали про своїх підданих. Проте 
законодавець вирішив, що ця проблема залагоджена і не потребує жодних 
додаткових засобів регулювання. 

Австрійським властям не вдалося стримати еміграцію селян, а до попередніх її 
причин додалися ще й нові. Щоправда, немає сумніву, що галицькі селяни відчули 
явне полегшення в повинностях стосовно поміщицького двору, натомість значно 
зросли їхні державні повинності. Найважчою з них була спочатку довічна, а потім 
багаторічна військова служба. Призовники масово втікали до інших областей або 
навіть емігрували до Речі Посполитої, яка, принаймні, до часів Чотирирічного Сейму 
не знала примусового рекрутства. А якщо взяти до уваги не минаючі злидні 
галицького села, стає зрозумілим, що самі по собі законодавчі акти, хоч за ними й 
стояв величезний адміністративний апарат, виявилися безрезультатними.  

Викладене вище засвідчує, що, незважаючи на деяку декларативність 
досліджуваної реформи, її значні недоліки та прорахунки, вона мала прогресивний 
характер. Не можна недооцінити значення цієї реформи для галицького селянства, 
яке після багаторічного напіврабського існування набули надію на краще життя.  

Окрім того, об'єктивний аналіз історичних помилок покликаний зарадити 
уникненню їх у майбутньому та суттєво допомогти у виробленні концепції 
максимального захисту правового статусу сільського населення в сучасній Україні. 
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This article contains the description of imperial reforms on the issues of social and legal 
status of the Galician peasantry under Austrian rule. The reasons for these reforms and their 



 
 103 

positive and negative consequences for peasantry have been elucidated. The conclusions 
on the Austrian Emperor’s reforms efficaciousness have been drawn on the basis of 
analysis performed. 
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ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ В ГАЛИЧИНІ  
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Стаття присвячена органам самоврядуванням в Галичині за часів австрійського 
панування, зокрема Галицькому крайовому сейму. Проаналізовано компетенцію, 
діяльність та виборчий закон, який визначав порядок форування сейму, а також 
національний склад та структуру Галицького крайового сейму, який понад ніж 
півстоліття був знаряддям соціального і національного пригнічення галицьких 
українців. 
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Поряд з урядовими органами адміністративного управління в Галичині існували 
ще органи крайового і місцевого самоврядування. Антидемократичний принцип 
австрійського самоврядування полягав у розмежуванні завдань і функцій урядового 
управління і самоврядування. 

Австрійський імператор Франц-Йосиф І у 1861р., щоб зміцнити свою владу в 
Галичині та дещо замаскувати порушення соціально- політичних прав українців 
створив крайовий сейм, проголосивши “Крайовий статут і сеймову виборчу 
ординацію для королівства Галичини і Лодомерії з великим князівством 
Краківським” [1, с.120-151]. Ці документи були чинними в Галичині до початку 
Першої світової війни. 

Вибори до Галицького крайового сейму
1
 мали яскраво виражений класовий 

характер, були нерівними. Положення про вибори забезпечувало в сеймі повну 
перевагу заможних верств. До його складу за посадою входили так звані вірилісти 
митрополити, єпископи і ректори університетів у Львові та Кракові. Всі виборці 
поділялися залежно від їхнього соціально-класової належності на чотири курії, кожна 
з яких окремо обирала депутатів до сейму строком на 6 років. 

До першої курії входили великі землевласники, причому одного депутата 
обирали 52 поміщики. 

Друга курія складалася з представників великої торгово-промислової буржуазії, 

об’єднаної в трьох (Львів, Краків, Броди) торгово-промислових палатах
1
. Одного 

депутата обирали 39 виборців. 
До третьої курії входила міська буржуазія великих міст, а також чиновники і 

представники вільних професій (адвокати, лікарі та ін.). Одного депутата обирали 
2264 виборці цієї курії.© 
                                                           
1 З 1881р. проводив свою роботу в будинку головного корпусу нинішнього Львівського 
університету імені Івана Франка, спорудженому за проектом І.Гохбергера в дусі віденського 
неоренесансу. 
1 В усій Австрії було 29 торгово-промислових палат і їх діяльність регулювалася законом від 
29 червня 1868р. з деякими змінами, внесеними в 1901 році. 
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Якщо перші три курії обирали своїх депутатів безпосередньо, то вибори в 
четвертій, сільській, курії були двоступеневі: на 500 так званих правиборців обирався 
один уповноважений, який мав право голосувати за того чи іншого кандидата в 
депутати. Одного депутата по суті обирали 8792 виборці. Проте в силу дії майнового 
цензу не всі селяни входили до четвертої курії, багато були позбавлені виборчого 
права. Помилково вважати, що сільська курія могла обирати депутатів-селян. По цій 
курії переважно обиралися представники шляхти, рідше – сільського духовенства та 
інтелігенції і дуже рідко – самі селяни. Шляхта не допускала до сейму депутатів-
селян. Один з поміщицьких депутатів відверто заявляв: “Знаємо, що було б не добре, 
а шкідливо... коли б селяни самих селян обирали. Ми цього зовсім не бажаємо” [2, 
с.309]. Так само заявляв з трибуни галицького сейму кардинал С.Сембратович, що 
для депутатів-селян “тут у палаті, хоч селянин платить податки і дає рекрута, місця 
немає” [3, c.188]. 

Відкрите голосування давало надзвичайно великі можливості для зловживань 
шляхом підкупів і терору з боку державно-адміністративного апарату. “Не хочу 
говорити, – вказував з трибуни сейму один з депутатів, – що в нас є майже при всіх 
виборах так звані урядові кандидатури, про те всі знаємо і знаєте, панове, що 
жандарми в тих справах мають дуже великий вплив... Що стосується їх діяння при 
виборах, то скажу, наприклад, що в Турці (тепер Львівської області) били жандарми 
кольбами (прикладами – В.К.) виборців, заводили їх до в’язниці на те тільки, щоб 
пізніше після виборів звільнити” [4, с.503]. 

На початку ХХ ст. в умовах посилення боротьби за соціальне і національне 
визволення поставило питання про реформу виборчого закону до галицького сейму, 
його демократизацію. Особливої гостроти воно набрало після 1907 р., коли під 
впливом першої російської революції відбулась “демократизація” виборчого права до 
віденського парламенту. Революційні події в Росії подавали надію українцям 
Галичини на визволення їх від соціального і національного гніту. Іван Франко, 
відображаючи настрої народу, у статті “Одвертий лист до галицько-української 
молоді” писав: “Схід Європи, та в тім комплексі також наша Україна, переживає 
тепер весняну добу, коли тріскає крига абсолютизму та деспотизму, коли народні 
сили серед страшних катастроф шукають собі нових доріг...” [5, c.11]. Проте 
боротьба за демократизацію галицького сейму була безуспішною. Консервативна 
поміщицька більшість сейму доклала всіх зусиль, щоб зберегти куріальну систему 
виборів до сейму. Водночас польська шовіністична преса закликала дати рішучу 
відсіч домаганням галицьких українців і не йти навіть на найменші поступки [6, 
c.29]. 

Після довгих дебатів 14 лютого 1914 року галицький сейм прийняв новий 
виборчий закон, який запроваджував “загальне” і пряме при таємному голосуванні 
виборче право, однак нерівне. Воно базувалося на засадах представництва інтересів з 
поділом на шість курій (великої власності, торгових і промислових палат, 
промислових об’єднань, сільських громад і містечок, цензової міської, загальної 
міської). Крім того, чинником нерівності була так звана плюральність, яка надавала 
деяким виборцям два, а іноді навіть три голоси в одній або різних куріях. Засобами 



 
 106 

забезпечення національних інтересів були: національний кадастр
1
 і так звана виборча 

географія. 
За новим виборчим законом до галицького сейму обиралось 228 депутатів, проте 

тільки 62, тобто 27,2 %, з них могли бути українцями [ 7, c.30]. Отже, депутати-
українці, як і до реформи, не могли впливати на рішення сейму. 

Новий виборчий закон, на відміну від попереднього, скасовував у курії сільських 
громад і містечок багатоступеневі вибори і право голосу надав усім повнолітнім 
чоловікам. Але закон надав у цій курії право подвійного голосу для тих виборців, які 
сплачували найбільше податків або мали вищу освіту. До участі у виборах по цій 
курії жінки не допускалися. 

В усіх куріях вводилося таємне голосування і надалі залишався інститут 
вірилістів, серед яких було передбачено місце для ректора майбутнього українського 

університету в Галичині
2
. 

Пасивне виборче право надавалося всім, кому виповнилося 30 років і хто не 
менше трьох років був австрійським громадянином. 

У жовтні 1914 р. намісник Галичини В.Коритовський таємним циркуляром дав 
відповідні вказівки всім повітовим старостам про підготовку виборів до сейму за 
новим виборчим законом [8, c.1-5]. Трохи раніше, в липні 1914 року, австрійський 
імператор Франц-Йосиф санкціонував виборчий закон, розпустив галицький сейм і 
призначив нові вибори [8, c.29]. Вони повинні були відбутися у жовтні 1914 р. Проте 
у зв’язку з вибухом Першої світової війни призначені вибори не відбулися, і новий 
виборчий закон до галицького сейму не був впроваджений у життя. 

Склад галицького сейму, визначений крайовим статутом і положенням про 
вибори від 26 лютого 1861 р., проіснував з незначними змінами аж до 1914 р. 
Кількість депутатів сейму становила 150 осіб, а під кінець існування сейму зросла до 
161. 

У національному відношенні переважну більшість депутатів галицького сейму 
складали представники польської буржуазії. Представництво українців становило в 
середньому всього лише 10% депутатів і українська буржуазія була представлена 

трьома основними політичними партіями: націонал-демократами
1
, радикальною 

партією
2
 та опортуністичною соціал-демократичною партією

3
. 

                                                           
1 Національний кадастр – виборча система, за якою всі виборці поділялися за національністю і 
голосували виключно за кандидатів своєї національності. 
2 У зв’язку з існуванням у Львові фактично польського університету його заснування 
планувалося в Коломиї (тепер Івано-Франківської області). 
1 Українська національно-демократична партія (спочатку – “народовці”) – буржуазно-
демократична партія, заснована в 1899р. Є. Левицьким і В.Охримовичем за участю 
М.Грушевського. В 1919р. була перейменована на Українську трудову партію, а в 1925р. – на 
Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО). 
2 Українська радикальна партія (згодом Українська соціалістична радикальна партія) була 
заснована в 1890р. М.Павликом, І.Франком та іншими представниками революційно-
демократичного напряму з метою організації та об’єднання дрібного селянства. На початку хх 
ст. перетворилася в дрібнобуржуазну партію.  
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Всі вони були пройняті австрофільством, а відтак, будучи слухняним знаряддям у 
руках уряду всі свої програмні вимоги і всю практичну діяльність вони тісно 
пов’язували з інтересами Австро-Угорської монархії. 

Уся діяльність сейму була підпорядкована центральній владі. Він був частиною 
колоніального апарату Австро-Угорщини. Його постанови, хоч і мали характер 
дрібних актів, були фактично актами імперської волі і вимагали в обов’язковому 
порядку санкції імператора. Контроль за діяльністю сейму здійснював намісник. Він 
сам або призначені ним комісари брали участь у роботі сейму. 

Питання компетенції та порядку роботи галицького сейму нормували крайовий 

статут 1861 р. і тимчасовий регламент 1865р.
4
, які з часом частково змінювались. 

Головним у законодавчій діяльності сейму були дрібні господарські справи. Крім 
того, ст.19 крайового статуту надавала сейму право законодавчої ініціативи у всіх 
справах, зв’язок яких з потребами краю можна підтвердити. Це означало, що 
рейхсрат зобов’язаний включити до порядку денного своєї роботи зроблену 
пропозицію. Проте ця постанова не могла змінити загального характеру безсилля 
крайового сейму. Цим правом галицький сейм фактично не користувався. 

Бюджетні права галицького сейму, що перебував у повній фінансовій залежності 
від віденського рейхсрату, були дуже мізерні і зводилися до накладення додатків до 

безпосередніх державних податків
1
, що були майже єдиним джерелом прибутків, 

якими розпоряджався сейм. Нерідко ці додаткові податки перевищували основну 
податкову суму [9, c.7]. Крайові бюджети, які усім своїм тягарем лягали на трудящих 
і призводили до щоразу більшого зубожіння мас, з року в рік збільшувалися. Крім 
того, що поміщики і буржуазія дбали про забезпечення своїх класових інтересів 
шляхом перекладання податкових обов’язків на плечі трудящих, цей режим, стоячи 
на сторожі інтересів командуючої нації, намагався перенести фінансові обов’язки на 
українську частину Галичини для полегшення її західної частини. Так, Східна 
Галичина з населенням понад 4 млн. чоловік повинна була у 1887р. сплатити 2037 
532 крони, тоді як Західна, з населенням 3 млн. – лише 932347 крон [10, c.18]. 

У галузі місцевого самоврядування сейм здійснював вищий нагляд за органами 
повітів, міст і сіл, рішення яких здебільшого вимагали затвердження сейму. Весь 
безпосередній нагляд за ними здійснював Крайовий виділ (комітет), що був 

виконавчим і розпорядчим органом сейму і його постійною мандатною комісією
2
, 

                                                                                                                                                    
3 Українська соціал-демократична партія – опортуністична дрібнобуржуазна партія Східної 
Галичини, остаточно оформилася в 1899р. внаслідок розчленування австрійської соціал-
демократичної партії на шість національних партій: німецьку, чеську, польську, українську, 
італійську і південнослов’янську. У цій партії переважну більшість членів становили 
інтелігенти. 
4 Назва “тимчасовий” зберігалася до 1907 року.  
1 Звільнялися від їхньої сплати всі крайові чиновники, професори університетів, учителі, 
служителі культів і слідчо-прокурорські працівники. 
2 Всіх комісій в сеймі було 12 (адміністративна, банкова, бюджетна, гірнича, гмінна, крайового 
господарства, петиційна, промислова, санітарна, шкільна, шляхова та юридична). 
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створювався під головуванням маршалка (він же і голова сейму)
3
 з шести членів, 

обраних з числа депутатів на 6 років. До складу комітету входили польські поміщики 
і представники великої польської буржуазії, і як “поступку” обирали одного 
українця, зрозуміло, багатого. Члени Крайового комітету стояли на чолі шести 
департаментів і з допомогою численного бюрократичного апарату керували роботою 
відділів, бюро і комісій. 

Створення крайового сейму і крайового комітету розглядалося як встановлення 
самоврядування у масштабі всього краю. В 1862р. був виданий загальнодержавний 
закон про місцеве самоврядування, і на його підставі в 1866р. був опублікований 
галицький крайовий закон про громади, відтак були створені правові основи 
самоврядування в Галичині [11, c.232]. Органи крайового і місцевого самоврядування 
в Галичині служили, як і урядові органи, інтересам буржуазії і поміщиків. Хоча це 
самоврядування і було більш демократичним, ніж урядові органи, все воно такою ж 
мірою захищало існуючі порядки і всіма способами підтримувало інтереси заможних 
класів. 

Отже, органи урядової адміністрації (намісник у Галичині, крайовий президент в 
Буковині, повітові старости, бурмістри у містах і війти в селах) та органи 
самоврядування (галицький і буковинський крайові сейми, повітові, міські і сільські 
ради) мали яскраво виражений класовий характер, перебували в повній залежності 
від австрійського уряду, були знаряддям колоніального управління 
західноукраїнськими землями. 
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3 Маршалок сейму призначався імператором за пропозицією намісника, як правило, з числа 
польських магнатів, його заступником був звичайно львівський уніатський митрополит. За 
весь період існування галицького сейму змінилося 12 маршалків. 
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Розглянуто аргументи доцільності запровадження суду присяжних в царській Росії, 
які є основою для означення показників (характеристик) його діяльності. Окреслені 
головні показники. Досліджено репресивність та склад суду присяжних Кам’янець-
Подільського окружного суду. Встановлено, що цей суд як за складом (структурою), так 
і за репресивністю суттєво відрізнявся від аналогічних судів царської Росії. 

Ключові слова: суд, присяжні, діяльність, показники, значення. 

Рівно сто сорок років тому, 20 листопада 1864 року, в царській Росії завершився 
процес створення судових статутів, за якими суттєво змінювалася структура та 
організація судової системи. Формування нової судової системи відбулося і на 
території України. 

За статутами 1864 року в судову практику введено суд присяжних. Доцільність 
створення суду була обґрунтовувана на основі дослідження його діяльності в країнах 
Західної Європи, а також наукових праць учених-юристів як іноземних, так і 
вітчизняних [1,с.2]. Характеризувався суд присяжних за результатами його діяльності 
[3]. Власне ці результати були основою для різного роду пропозицій щодо 
вдосконалення його діяльності, а також фактичних змін у порядку формування, 
компетенції та участі присяжних у судовому процесі. 

Оцінення діяльності суду присяжних в Україні є актуальним питанням для 
подальшої розбудови судової системи держави. На жаль, історія суду присяжних 
України досліджена ще недостатньо. В останніх публікаціях висвітлені різні питання 
стосовно функціонування суду присяжних у царській Росії. Вони стосуються також 
структури та діяльності цього суду [4,с. 5]. Про особливості функціонування його в 
Україні фактично досліджень немає. У монографії П.Ф. Щербини [6] діяльність суду 
присяжних досліджена лише концептуально.  

Метою статті є обґрунтування показників, що характеризували діяльність суду 
присяжних, який діяв в Україні. 

Для всебічної характеристики значення суду присяжних передусім означимо 
критерії, покладені в основу обґрунтування доцільності його створення в царській 
Росії. Проаналізуємо їх на основі праці одного з фундаторів судової реформи в Росії 
українця за національністю Сергія Івановича Зарудного. У своїй записці “Загальні 
міркування про склад суду кримінального”, написаній у 1862 р., він сформулював 
мету, яка стоїть перед судовою системою – судові рішення мають користуватися 
загальною довірою народу. Саме довіра народу до судових рішень потрібна, як 
найтвердіша опора “уряду, як головна умова загального в державі спокою” [1, с. 116-
117]. 

Крім того, С.І. Зарудний розділив судові рішення на дві частини – одна з них 
завжди користується загальною довірою, інша ж завжди викликає недовіру. 
Розглядаючи в такий спосіб судові рішення, автор зауважує, що кожне з них 
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складається із частин, які є характерними для двох різних дій суду: 1) суворе 
застосування завчасно визначеного, якісного і всіма відомого закону; 2) відшукання і 
визначення тієї спірної події, до якої має бути застосований закон. 

Аналізуючи далі кримінальні і цивільні справи, він доходить висновку, що в 
кримінальних справах протилежними сторонами є уряд і приватна особа. На 
кримінальні справи скерована загальна увага, від правильності їх рішень залежить 
рівень загальної довіри, а тому такі справи повинні вирішуватися таким складом 
суду, який би не залишив і тіні недовіри до його рішень. Це є підставою для 
визначення першооснов судочинства і в першою чергою кримінального.  

Першочергове завдання судочинства полягало у вирішенні питання: яким має 
бути склад суду, зокрема кримінального. С.І. Зарудний відзначав, що для досягнення 
загальної довіри до суду, особливо кримінального, потрібно відповісти на запитання: 
за яких умов досягається загальна довіра до судових рішень  

До таких умов автор відносить: 1) кількість членів суду; 2) право обвинуваченого 
відводити суддів; 3) склад суду повинен бути двоякий: постійний і змінний. Судді, 
що відводяться, не повинні належати до постійного складу суду, вони повинні 
змінюватися. Трактуючи третю умову, С.І. Зарудний зауважував, що твердість, 
непохитність і суворість у рішеннях є важливими, однак недостатніми умовами 
досягнення довіри. Ще потрібні глибокі знання всіх життєвих складнощів, потрібне 
гуманне ставлення до неминучої людської слабості. І, нарешті, треба пам‘ятати, 
зауважував С.І. Зарудний, що немає правил без винятків. Відповідно до того, як у 
будь-якому судовому рішенні є два елементи – правильне застосування закону і 
відшукання факту, так само суд має складатися із двох елементів: один формує 
загальний напрям суду – твердість, непохильність і суворість, а інший повинен 
звіряти ці необхідні умови з різними обставинами буденного життя. З огляду на це 
штат суду має бути двояким: постійним, що призначається урядом, і змінним, що 
обирається місцевими жителями. Крім того, зазначає С.І. Зарудний, судді, яких 
відводять, не повинні залежати від уряду. Постійні судді повинні застосовувати 
закон, а змінні – вирішувати спори між суб‘єктами правовідносин. Сукупність цих 
умов, вважав автор, гарантують досягнення ще однієї умови – неупередженості суду. 
Саме суд присяжних відповідав цим умовам. 

Отже, характеризуючи суд присяжних України, потрібно встановити, чи він 
користувався довірою у народу. Якраз довіра (повага) у народу має бути, на наш 
погляд, першим показником, що характеризує його суспільне значення. 

Важливою також характеристикою суду присяжних є відповідь на запитання, чи 
є він політичним. Обґрунтовуючи доцільність створення цього суду в Росії, 
С.І. Зарудний зробив достатньо ґрунтовний аналіз судів Західної Європи – Англії, 
Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Женеви, Америки. Врешті-решт він доводить, що 
цей суд не може бути політичним. 

Не менш важливою характеристикою діяльності суду присяжних є його 
репресивність. На зауваження супротивників суду присяжних щодо слабкості його 
репресій С.І. Зарудний відповідає, що присяжні звіряють твердість, суворість і 
непохитність загального напряму суду з необхідними умовами буденного життя. Це 
не є слабкість, а милостивість, без якої справжньої справедливості бути не може, а 
відтак не може бути і довіри до суду [1, с. 129]. 
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Можна не зауважити, що довіра до суду забезпечується за умови справедливого 
вирішення судових спорів. Почуття справедливості в історичному контексті 
прогресує. І, як зауважує Л.Е. Владимиров – “доказом прогресу почуття 
справедливості є історія кримінальної юстиції” [7, с. 10]. Постійне пом’якшення 
покарань, яке простежується в історії, показує, що почуття справедливості, яке 
раніше вимагало кривавих жертв, на часі задовольняється покараннями, які мають за 
мету не стільки страждання жертви, скільки виправлення порочної особи. Саме суд 
присяжних унеможливлює засудження винного без глибокого аналізу індивідуальних 
обставин, які не рідко змінюють саму властивість злочину. 

З огляду на те, що суд присяжних складався із 12 комплектних та двох запасних 
осіб, визначених на підставі жеребкування, а також на те, що цей склад від сесії до 
сесії змінювався, цей суд мав велике значення для правового виховання суспільства. 
Він був школою моралі, громадянської мужності і справедливості. 

Аналізуючи умови функціонування суду присяжних, зауважимо, що для 
ефективної його діяльності потрібно, щоб кримінальне законодавство гармоніювало 
із громадською совістю і мораллю. Якою мірою ця гармонія була досягнута в судах 
України, з’ясувуємо на основі аналізу різних сторін діяльності суду присяжних.  

Відиак, на основі аналізу наукових праць ми означили такі головні показники, що 
характеризують діяльність суду присяжних та відображають його значення: 1) рівень 
довіри народу; 2) політичність суду присяжних; 3) його репресивність; 4) вплив суду 
на правове виховання народу; 5) вплив суду на вдосконалення кримінального 
законодавства. 

Кількісно визначити всі ці характеристики сьогодні немає змоги. На основі 
літературних даних [2, с. 8] можна стверджувати, що рівень довіри народу до цього 
суду з кожним роком зростав. Щодо політичності суду присяжних, то ще судовими 
статутами 20 листопада 1864 р. до компетенції суду присяжних не входили судові 
справи, що стосувалися політичних рішень, зокрема, справи, в яких розглядалися 
державні злочини. Згодом, за Законом від 12 листопада 1866 р. з юрисдикції цього 
суду було вилучено справи, що стосувалися преси. Законом від 9 травня 1878 р. 
тимчасово вилучено справи щодо злочинів проти порядку управління. Законом від 7 
липня 1889 р. у суду присяжних вилучено справи про службові злочини посадових 
осіб [3, с. 50]. Ці вилучення зменшували кількість справ, що розглядалися судом 
присяжних. За підрахунками О. Бобришева-Пушкіна [2, с. 49-50], на час введення 
судових статутів із загальної кількості 1536 статей особливої частини положення про 
покарання 470 було у юрисдикції присяжних. За законом 1889 р., цей суд мав право 
розглядати лише близько 300 статей. Більшість із вилучених статей стосувалися 
питань, що могли викликати політичну підставу для їх розв’язання. Звуження 
компетенції суду присяжних було однією із вагомих причин критики юриспруденції 
царської Росії. 

Одним із важливих показників діяльності суду присяжних є його репресивність, 
яку можна визначити кількісно. Репресивність – це відношення кількості справ, з 
яких винесено каральні вироки, до загального кількості справ, що розглядалися за 
участю присяжних засідателів. Для визначення цього показника на основі даних 
Кам’янець-Подільського окружного суду (Державний архів Хмельницької області) 
ми проаналізували кримінальні справи, що розглядалися за участю присяжних 
засідателів. Загалом було досліджено дев’яносто справ, що розглядалися цим судом 
упродовж з 1880 по 1916 рік. У результаті встановлено, що репресивність суду за 
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участю присяжних засідателів становила 0,514. Водночас середнє значення 
репресивності цього суду у царській Росії у цей період було в межах від 0,57 (1909 
рік) до 0,64 (1903 рік) [3, с. 63; 9, с. 150]. Це свідчить про те, що репресивність суду 
присяжних в Україні була значно меншою від середнього значення його 
репресивності в царській Росії. 

Опосередковано характеризував, на нашу думку, вплив суду присяжних на 
формування правової культури суспільства такий показник його діяльності, як річна 
кількість громадян певної адміністративної території, що залучалися до виконання 
обов’язків присяжного. У цій статті вичерпної відповіді на це запитання стосовно 
окружних судів України ми ще дати не можемо. Однак опрацювання статистичними 
методами даних стосовно складу комплекту дванадцяти присяжних засідателів, які 
здійснювали суд у Кам’янці-Подільському окружному суді, свідчить про те, що в 
складі присяжних найбільше було дворян (в середньому 4,315 осіб), на другому місці 
– селяни (3.224 осіб), кількість міщан була на третьому місці (1,557 осіб). 

Окрім того, бачимо, що окремі комплекти присяжних складалися з осіб майже 
одного стану ( по 9-10 осіб). 

Щодо впливу суду присяжних на вдосконалення кримінального законодавства, то 
впродовж діяльності суду присяжних у царській Росії це питання піднімалося як у 
літературних публікаціях, так і в фундаментальних наукових працях. Їхній аналіз 
переконує, що діяльність суду присяжних не стільки спонукала уряд до 
вдосконалення кримінального законодавства, скільки до обмеження, компетенції 
цього суду. Сам інститут присяжних засідателів упродовж свого існування також 
поступово змінювався – змінювався склад комісії для формування списків, 
змінювався порядок їхнього формування, змінювалася компетенція суду присяжних 
та порядок їхньої участі в судовому засіданні тощо. 

Отже, на основі аналізу праці фундатора судової реформи С.І. Зарудного 
“Загальні міркування про склад суду кримінального” можна зрозуміти головні 
підстави необхідності його створення – формування у суспільства довіри до судових 
рішень, яка є головною його характеристикою. Окреслені інші характеристики цього 
суду – політичність, репресивність, вплив на правову освіченість народу, а також 
вплив на вдосконалення кримінального законодавства є важливими показниками, що 
характеризують функціонування його в Україні. Неможливість кількісного оцінення 
на основі наявних архівних матеріалів таких його показників як рівень довіри до 
суду, його політичність та вплив на правову освіченість народу потребує 
розроблення методів їх опосередкованого оцінення. Архівні дослідження на прикладі 
Кам’янця-Подільського окружного суду свідчить про те, що сьогодні є можливість 
кількісного оцінення показника (коефіцієнта) репресивності суду присяжних в 
Україні. Суттєва різниця цього показника порівняно з середнім його значенням для 
всієї царської Росії є важливою підставою для глибшого історичного аналізу зв’язку 
між станом суспільства і складом та діяльністю суду присяжних. 

–––––––––––––––––––– 
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The expediency arguments of jury establishment in tsar's Russia are described, which 
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У статті досліджуються проблеми правового регулювання земельних відносин в 
Криму у 1920 році. Аналізуються екологічні, соціальні та правові передумови агарної 
реформи П, М. Вронгеля, її юридична база та головні результати. 

Ключові слова: аграрна реформа, земельна реформа, земельний закон, земельні 
ради. 

Вивчення агарних, земельних відносин, пов’язаннях із землеволодінням і 
землекористуванням мають сьогодні не тільки історико-правове, але й 
конкретнопрактичне значення. 

Сьогодні в Україні відбуваються перетворення в галузі сільського господарства, 
ставиться питання про відновлення інституту приватної власності на землю, почало 
відновлюватися одноосібне (фермерське) землекористування, здійснюється пошук 
інших форм землеволодіння і землекористування. Виявляється і прагнення до 
відродження старих аграрних порядків, особливо тих, які існували у селі перед 
переходом до підготовки колективізації, коли основою сільськогосподарського 
виробництва було одноосібне селянське господарство. 

Особливо велике значення має вивчення аграрних відносин у Криму в 1920 році. 
На відміну від інших регіонів колишнього СРСР, у тому числі України, вони 
відзначалися своєрідністю й унікальністю. Земельні відносини на півострові у цей 
час розвивалися в інших умовах. Кримське село не знало революційних потрясінь 
такої інтенсивності, як, зокрема, українське: стихійного захоплення селянами 
поміщицьких земель, комнезамів, насильницького вилучення земель у заможних 
селян, експропріації у них інших засобів виробництва, політики «воєнного 
комунізму». 

Спроби більшовиків здійснення у кримському селі революційних перетворень на 
основі радянських аграрних законів у роки громадянської війни не були завершені 
тому, що тут їхня влада двічі мала нетривалий характер. 

Запровадження аграрних перетворень на півострові на основі радянського 
аграрного законодавства відбувалося вже в умовах переходу до непу і внесення у 
радянське законодавство із земельного питання корективів, які передбачали 
тимчасову відмову від обов’язкового для селян «соціалістичного 
землевпорядкування» і «соціалістичного землеробства». Це суттєво позначилося на 
аграрних відносинах у Криму. Аграрні перетворення тут на початку і в середині 20-х 
років ХХ ст. відбувалися головно на плановій основі у вигляді земельної реформи. 
Внаслідок роздроблення продуктивних сил сільського господарства тут воно не було 
таким масштабним, як в інших регіонах. Цьому сприяло й те, що наявність у Криму 
автономії давала можливість місцевій владі деякою мірою пом’якшувати негативні 
наслідки виконання радянського законодавства для розвитку селянських господарств 
і всього сільського господарства півострова. 
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До 1956 р. українські правознавці та історики не вивчали аграрні відносини у 
Криму пореволюційного періоду. У 1954 р. Крим став частиною України, однак і після 
цього ситуація мало змінилася. Не займалися цим і російські науковці, які вважали, що 
цим тепер повинні займатися українські історики права, оскільки Крим більше не є 
частиною РРФСР. У результаті цю проблему почали вивчати тільки місцеві кримські 
фахівці, які керувалися при цьому настановами органів КПРС і комуністичними 
догмами. Аграрні відносини у кримському селі в 1918-1926 рр., хоч уже і 
висвітлювалися певною мірою у наукових працях, до цього часу залишаються 
малодослідженими. Досі з цієї проблеми немає жодної праці узагальнюючого 
характеру. Крім того, багато усталених в історико-правовій літературі положень 
потребують перегляду з позицій сьогодення. 

Для дослідження аграрних відносин у Криму в 1920 р. є достатня джерельна база. 
Основна маса джерел з цієї теми поки що не введена до наукового обігу. 

Наголошуючи ті позитивні результати, яких уже досягнуто при висвітленні 
аграрних відносин у Криму в 1920-х –роках ХХ ст., зазначимо, що в цьому напрямі 
зроблено поки що тільки перші кроки. Багато питань взагалі ще не розглядалися, 
зокрема земельні відносини на півострові під час правління П. М. Врангеля, процес 
міжселищного закріплення землі, внутрішньоселищний землевпоряджувальний 
процес, зміни у формах і способах землекористування, особливості общинної і 
ділянкової форми землекористування, землі безпосереднього державного володіння, 
використання землі у процесі переселення і розселення, землі спецпризначення і 
землі спецвикористання. Потрібні й інші, ніж використовувані раніше, методологічні 
підходи до дослідження. Це зумовило звернення автора до вивчення зазначеної теми. 

Хронологічно наш аналіз присвячено 1920 р., коли йшов активний процес 
аграрних перетворень на півострові на основі земельного закону та інших 
нормативних актів політичного режиму П. М. Врангеля. Головна мета статті полягає 
у висвітлені нормативно-правової бази земельних відносин, масштабів аграрних 
перетворень, змін у формах землекористування і землеволодіння. 

У березні 1920 р. командування Збройних сил Півдня Росії очолив барон 
П. М. Врангель. Прагнучи закріпитися на півострові, він вдається до певних 
політичних і соціально-економічних реформ. Досвід громадянської війни підказував 
П. М. Врангелю необхідність створення на селі соціальної бази для 
антикомуністичної боротьби. 

Виявлялася при цьому дія й інших чинників. Навесні 1920 р. серед заможного 
селянства півдня України накреслилося короткочасне полегшення у зв’язку з вигнанням 
денікінців. Проте незабаром воно змінилося комуністичною продрозкладкою і 
реквізиціями [1]. У північній Таврії серед селян розпочався саботаж продрозкладці, 
псування залізниць, відмова від виконання повинностей на користь радянської влади [2]. 
Влітку 1920 р. у Криму вийшла брошура «Вся земля народу у власність», яка 
пропагувала ідею Врангеля із земельного питання. Вона таємно розповсюджувалася на 
територіях, де існувала радянська влада [3]. Серед селян північної Таврії утверджується 
думка про те, що у Криму П. М. Врангель розв’язує земельне питання в інтересах 
селянства. Це посилило антибільшовицькі настрої. 

5 липня 1920 р. у засобах масової інформації була розповсюджена заява 
П. М. Врангеля про програмні дії нового політичного режиму в Криму. “Ми 
боремося за свободу. По той бік нашого фронту, на півночі, панує сваволя, 
пригноблення, рабство... Гніздо реакції в Москві. Там сидять поневолювачі, які 



 
 117 

трактують народ як стадо. Тільки сліпота і недобросовісність можуть вважати нас 
реакціонерами. Ми боремося за розкріпачення нашого народу від ярма, якого він не 
бачив у найтемніші часи своєї історії”. В заяві він висловив думки, що сам 
російський народ визначить свою долю, але “дайте народу, – заявив П. М. Врангель, 
– висловити свої побажання без чрезвичаєк та наведених на нього кулеметів” [4, 
с. 218-219]. 

Юридичні підвалини для впровадження аграрної реформи в практику закладені в 
“Наказі Правителя Півдня Росії та Головнокомандуючого Російською Армією №179” 
від 12 жовтня 1920 року. Серед пріоритетів на перше місце ставилися “благо і 
свобода народу і внесення до російського життя оздоровлюючих засад громадського 
устрою, позбавлених класової і племінної ненависті, об’єднання  усіх, вцілілих від 
розгрому живих сил Росії і доведення воєнної та ідейної боротьби  до тієї жаданої 
години, коли російський народ владно висловить свою волю: як бути Росії”. 

Наказом проголошувалася земельна реформа, реформа земського 
самоврядування, санкціонувалося створення земельних комітетів та початок 
закріплення земель за новими власниками. 

В економічній сфері йшлося про нагальне завдання відновлення зруйнованого 
економічного життя шляхом забезпечення свободи торгівлі та промислової 
діяльності, покращення транспорту, а також поштово-телеграфної справи. “Дати 
населенню хліб і порядок” – такий підсумок економічних дій політичного режиму 
П.М. Врангеля. 

Говорилося про “відновлення правосуддя” і  забезпечення нагляду “за точним 
дотриманням законів”. 

Зазначалося також, що “зроблено перший крок до повернення Росії до родини 
культурних європейських держав”. Головним результатом зовнішньополітичної 
діяльності визнавалося забезпечення “взаємного розуміння і братерських угод між 
урядом Півдня Росії і  Урядами Дону, Кубані, Тереку й Астрахані”. Окремо 
виділялося “налагодження дружніх зв’язків з Україною” [5, с. 393 – 395]. 

Задумана П. М. Врангелем земельна реформа була підготовчим етапом до 
наступу проти радянських військ. Психологічне значення цієї реформи трактувалося 
так: «Селяни повинні мати хороший закон про землю, армія повинна нести селянам 
землю на багнетах» [6]. Головне завдання в галузі аграрної політики П. М. Врангель 
сформулював так: «Підняти заможне і працездатне селянство, згуртувати його, 
організувати соціально й економічно, дати йому нагоду охороняти порядок на землі» 
[7, c.12]. 

При здійсненні своїх намірів у аграрній сфері правителю довелося враховувати, 
що головна маса великих землевласників виступала за повну реставрацію старого 
поміщицького ладу, що вона не погоджувалася віддати навіть за викуп частину своєї 
землі селянству. Проте були і такі поміщики, які здавали частину своїх земель в 
оренду і були не проти за солідну винагороду віддати селянству орендовані землі. 

У кінці березня 1920 р. П. М. Врангель доручив міністрові землеробства Г.В. 
Глинці створити земельну комісію для вироблення проекту закону про землю. 
Правитель запропонував комісії у своїй роботі керуватися таким положенням: «Землю 
на правах приватної власності передати тому, хто її обробляє, виключаючи торгівлю 
нею чи експлуатацію шляхом оренди. Землю, яка перевищує встановлений наділ, 
підлягає відчуженню за відповідну плату і на користь безземельних» [8, c.92]. У квітні 



 
 118 

1920 р. в Ялті відбулося перше засідання комісії. До її складу ввійшли Г. В. Глинка, 
генерал М. Левашов (голова Союзу землевласників на півдні Росії), граф В. Апраксін 
(колишній таврійський губернатор), В. Налбандов (міністр торгівлі та промиловості), 
П. Зубовський (в минулому співробітник міністерства землеробства Росії), О. Шлейфер 
(колишній уповноважений із землевпорядження в Таврійській губернії), 
В. Оболенський (голова Таврійської губернської земської управи), К. Зайцев (учений-
економіст) [9, c.4].  

Декілька днів по тому, підбиваючи підсумки роботи комісії, Г.В. Глинка на прес-
конференції заявив: «Про широку аграрну реформу не йдеться. Мова йде про 
налагодження швидкої купівлі орендарями необхідних їм земельних ділянок» 
[10, c.346]. Отже, пропозиція П. М. Врангеля про негайне проведення земельної 
реформи членами комісії була зведена нанівець. Тоді П. М. Врангель організував у 
Криму Селянський союз Росії, до якого увійшли декілька заможних селян, що втекли 
з України, і лідер трудовиків першої державної думи А. Алад’їн [11, c.49]. Цьому 
союзу було доручено виробити проект земельного закону і подати його на розгляд 
уряду. 

Союз із поставленим завданням справився оперативно. Ознайомившись зі 
складеним проектом, П.М. Врангель у цілому погодився, але визнав, що він потребує 
доопрацювання. Для цього він наказав Г.В. Глинці терміново створити нову комісію. 
Така комісія була створена, і її засідання відбулося у м. Севастополі. Проект 
Селянського союзу загалом було схвалено. Невдовзі після цього Г.В. Глинка і 
П. Зубовський склали остаточний варіант законопроекту про землю. «Глинка, – писав 
Оболенський, – як не опирався земельній реформі, оскільки він мав протилежну 
позицію, все ж за наказом Врангеля був одним з авторів радикального земельного 
закону» [12, c. 8]. 

25 травня 1920 р. П. М. Врангель затвердив закон про землю, який називався 
«Правила про передачу розпорядженням уряду казенних, державного земельного 
банку і приватновласницьких земель сільськогосподарського користування у 
власність зайнятих обробкою землі господарів». Він закріплював існуючі на момент 
його видання землеволодіння і землекористування. «Усяке фактичне володіння 
землями, – говорилося в його першій статті, – підлягає охороні з боку уряду від 
захоплення, незалежно від того, чи перебувають вони у користуванні землевласників 
на орендному праві або були захоплені ними, чи надійшли до них унаслідок 
розпоряджень Тимчасового уряду або радянської влади. Залишаються вони у 
володінні господарів, які їх обробляють чи користуються ними» [13, c.56]. 

Закон передбачав часткове скорочення поміщицького землеволодіння на умовах 
компенсації селянами за конфісковані у поміщиків надлишки землі понад 
установлені норми землекористування. За передачу їхніми селянам вони повинні 
були вносити викупні платежі. 

Одночасно закон установлював, що зберігаються повною мірою за їх 
власниками, незалежно від розмірів їх землекористування, селянські надільні землі, 
землі, куплені за допомогою Селянського банку, землі селян, відділених на хутори і 
відруби , а також церковні, монастирські та вакуфні землі, землі, що належали 
установам та дослідним станціям, і землі, які перебували у користуванні підприємств 
[14, c.270]. 

Закон визначав, що землі загального сільськогосподарського призначення, які 
перебувають у користуванні селян, не повинні повертатися їх власникам, якщо вони 
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не перевищують максимальну норму землеволодіння, яка буде встановлена урядом 
для землевласників. А якщо вони перевищать цю норму, то повинні передаватися у 
розпорядження волосних земельних рад для розподілу їх між іншими селянами на 
умовах внесення ними за це викупних платежів на користь землевласників. Наявну у 
користуванні селян не їхню землю закон передавав у їх повну власність [15, c.13]. 
Викупні платежі визначалися у розмірі п’ятикратного середнього врожаю за останні 
10 років. Їх треба було вносити рівними частинами протягом 25 років. Щорічний 
внесок становив 1/5 врожаю [16, c.53]. 

Здійснення земельної реформи закон Врангеля покладав на земельні ради. 
Волосні земельні ради повинні були обиратися волосними земельними сходами – 
по одному представнику від 10 дворів, а також усіма приватними землевласниками, 
незалежно від розмірів їх володіння, представниками від церковних та казенних 
земель і від земель, які належали різним установам [17, л.39]. До складу повітової 
земельної ради повинні були входити призначений урядом повітовий посередник у 
земельних справах, голова земської управи, мировий суддя, представник від 
відомства фінансів, представники волосних земельних рад. Повітові земельні ради 
встановлювали норми наділу і розглядали скарги на дії волосних земельних рад з 
виконання реформи [18, c.94]. Законом передбачалося, що повноваження волосних 
земельних рад мають тимчасовий характер – до створення волосних земств, які 
передбачалося створити найближчим часом на підставі спеціального закону. Після 
цього повноваження із виконання аграрних перетворень повинні були перейти до 
них. 

Передбачаючи компенсацію власникам відчужуваних земель, земельний закон 
П. М. Врангеля, однак, реалізацію цього відкладав. Волосним земельним радам у 
подальшому до закріплення за новими власниками земельних ділянок пропонувалося 
щорічно вносити зібраний з них викуп зерном до державного фонду. Питання про те, 
як держава розплачуватиметься з колишніми власниками землі, закон залишав 
відкритим. Відомий думський діяч І.В. Коротков в інтерв’ю газеті «Великая Россия» 
охарактеризував закон від 25 травня 1920 р. як продовження аграрних перетворень 
Столипіна, як «сміливу спробу соціального перевороту шляхом створення класу 
дрібних власників» [19, c.31]. 

П. М. Врангель ужив заходів для того, щоб його закон став широко відомим. Він 
двічі офіційно був опублікований у газетах. Його текст розповсюджувався серед 
населення і серед військових частин. Пілоти навіть розкидали листівки з текстом 
закону на територіях, зайнятих радянськими військами. В усі повіти були направлені 
посередники із земельних питань та їхні помічники-землеміри. Вони роз’ясняли 
закон на волосних і сільських сходах, у приватних бесідах із селянами. Однак про 
закон своєчасно дізналися не всі сільські жителі. Це відзначив у липні 1920 р. 
таврійський єпископ Веніамін. Він запропонував для ширшої пропаганди закону 
використовувати досвід комуністів із пропаганди своїх декретів, які «всюди 
придушували народ і плакатами, і картинами, і газетами, і літературою, і постійними 
мітингами ораторів» [20, c.109]. 

Треба відзначити, що закон про землю не давав відповіді на багато запитань, які 
хвилювали в той час селян. Тому у відомство землеробства нерідко надходили від 
них запити з проханням роз’яснити окремі його положення. Сільських жителів 
цікавили, головно, такі питання: як буде застосовуватися закон про землю для осіб, 
які не мали російського громадянства; за якими параметрами визначатиметься 
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середній за останні 10 років урожай, як і ким встановлюватимуться норми наділів 
землі для землевласників і норми наділу для селян [21, арк.31]. 

Для проведення аграрних перетворень й організації волосних земельних рад у 
прифронтовій смузі та на звільнених від комуністів землях при кожному корпусі 
армії генерала Врангеля були створені цивільні частини. До них увійшли не тільки 
військові, але й представники цивільних відомств, у тому числі відомства 
землеробства [22, c.56]. Для підготовки практичних працівників при Таврійському 
університеті було відкрито спеціальні курси, де за 6 тижнів підготували майже 40 
осіб, які зайняли у земельних радах посади секретарів [23, c.62]. 

На підставі положень, визначених у законі, влітку 1920 року відбувалися вибори 
до повітових і волосних земельних рад. Такі ради почали діяти в усіх волостях 
Євпаторійського повіту [24, арк.17]. 11 серпня почала функціонувати Донузлавська 
волосна земельна рада [25, л.2]. Вибори рад відбувалися у непростих умовах – 
воєнний стан, господарська розруха, розпал польових робіт, близькість фронту. 
Проте до 15 вересня 1920 р. на території півострова почали функціонувати 86 
волосних земельних рад (всього було 140 волостей) [26, c.63]. 

Багато земельних рад почали практичну роботу із виконання положень 
земельного закону П. М. Врангеля. Вона полягала у визначенні розмірів земельних 
ділянок, які повинні були залишитися у великих власників, і норм наділу селян 
вилученими у них надлишками. До 15 вересня 1920 р. земельні ради обстежили на 
своїх територіях земельний фонд, визначили норми наділів землі у поміщиків і норми 
наділу поміщицькими землями селян [27, c.64]. 

Агайська волосна земельна рада Євпаторійського повіту, розподіливши всю землю 
волості на три категорії – кращі, середні, гірші, – на підставі цього визначила норми наділів 
і норми наділу. Для кращих земель норма наділів визначалася у 150, а норма наділу – у 75 
дес. Для другої категорії земель – відповідно 160 і 80 дес., для гірших земель – 200 і 100 дес. 
[28, арк.12]. 

При встановленні норм брали до уваги не тільки якість ґрунту, але і склад сім’ї 
для селянського землекористування, характер ведення сільськогосподарського 
виробництва та інші чинники. Донузлавська волосна земельна рада Євпаторійського 
повіту розподілила всіх землевласників, у яких мали вилучати частину землі, на три 
категорії: 1) землевласники, які постійно ведуть господарство. Їм норма наділів була 
визначена у 300 дес; 2) землевласники, які раніше вели господарство, але у цей час 
його не ведуть. Їм норма наділів теж була визначена у 300 дес., але передбачалося, 
що коли вони протягом трьох років не розпочнуть самостійний обробіток землі, то 
норма наділів їм буде знижена до 80 дес; 3) землевласники, які ніколи не вели власне 
господарство, а постійно здавали свою землю в оренду. Норма наділів для них була 
визначена у 150 дес., але вони повинні були протягом трьох років розпочати вести 
власне господарство. Якщо це не виконувалося, то їхній земельний наділ мав 
зменшитися до 80 дес. [29, арк.6]. 

Крім частини поміщицьких, закон П. М. Врангеля також передбачав передати у 
власність селян казенні земелі. Готуючись до цього, відомство землеробства складало 
списки постійних орендарів казенних земель, визначало кількість казенних земель, 
придатних для передачі населенню [30, c.64]. 

Земельний закон Врангеля викликав схвальну реакцію у кримського селянства. 
«Закон 25 травня, – говорилося у повідомленні Євпаторійського посередника у 
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земельних справах, – в центрі інтересів усього населення повіту. Проте закон викликає 
сумніви недостатньою ясністю і повільністю його здійснення» [31, арк.27]. 

Отже, є безпідставною думка науковців, які негативно оцінювали земельні 
перетворення у Криму в 1920 році. Земельний закон П. М. Врангеля створював 
достатні правові підстави для здійснення аграрних перетворень на територіях, які 
контролювалися правителем. Запровадження його створило б сприятливі умови для 
розвитку сільського господарства. Однак зробити цього Врангелю не вдалося 
оскільки, що його влада на півострові припинила своє існування у листопаді 1920 
року. 
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ПИТАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ 
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Пропонована стаття присв’ячна процесу становлення в Україні періоду УНР-ЗУНР 
інституту парламентського контролю. Аналізується чинне на той час вітчизняне 
конституційне законодавство. Та зроблено висновок, що в часи визвольних змагань 
(1917-1920) були вдумливі спроби стосовно утвердження парламентаризму в Україні. 

Ключові слова: парламентський контроль, уряд, УНР. 

Загальновизнаним є те, що однією з основних функцій парламенту є контрольна. 
За змістом цієї функції парламент передусім здійснює контроль за урядом, хоча її 
можна кваліфікувати і як функцію контролю за виконавчою владою. Іноді 
контрольну функцію парламенту трактують більш широко, і відповідний контроль 
поширюють практично на усі державні органи. За будь-яких умов парламентський 
контроль за урядом є одним з різновидів державного контролю. Переконливою є 
позиція, за якою такий контроль є найавторитетнішим різновидом державного 
контролю. 

Форми і “обсяг” парламентського контролю за урядом зумовлені прийнятою 
формою державного правління” [1, с.205]. За умов парламентського правління 
(парламентська монархія, парламентська республіка) формою такого контролю є, 
зокрема, інтерпеляція – сформульована одним або групою депутатів (членів 
парламенту) і у письмовій формі вимога до уряду в цілому, його глави чи окремого 
міністра дати пояснення з приводу їхніх конкретних дій або з питань загальної 
політики уряду. Парламентський контроль сприймається як найповніший повний і 
різнобічний, проте таке враження є, по суті, помилковим. Ключову роль у 
функціонуванні державного механізму, зокрема у взаємозв’язках між парламентом і 
урядом, відіграють політичні партії, представлені у парламенті, насамперед партія, 
якій належить абсолютна більшість місць у представницькому органі. Тому 
парламентський контроль за урядом може набувати умовного характеру. 

Наведені характеристики віднесені і до інститутів парламентського контролю за 
урядом, які пропонувались за змістом конституційних актів і проектів, 
оприлюднених за часів визвольних змагань в Україні (1917-1920). Важливим актом, 
зміст якого характеризує період зародження парламентаризму в Україні, є 
Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і 
вільності УНР) 1918 р. Цей акт залишається не тільки джерелом історико-правових 
досліджень, а й предметом актуального аналізу. 

Конституція УНР 1918 р. складається з восьми розділів, чотири з яких присвячені 
організації і діяльності органів влади, першою чергою вищих органів держави. 
Двадцять три її статті з восьмидесяти трьох присвячені регламентації статусу 
Всенародних Зборів, які мали формуватися за результатами загальних виборів і 
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здійснювати “вищу законодавчу власть” (тексти Конституції УНР 1918 р. та інших 
актів і документів тут і далі цитуються мовою оригіналу [2, с.73-79] ). У розділі 
третьому Конституції УНР 1918 р., поіменованому “Органи власти Української 
Народної Республіки”, зафіксований принцип розподілу влад (поділу влади) у 
вигляді організаційно-функціонального розмежування вищих органів держави – 
Всенародних Зборів, Ради Народних Міністрів і Генерального Суду. Проте зроблено 
це у спосіб, відмінний від запропонованого Ш. Монтеск’є і вже прийнятого на ті 
часи. Зокрема, в ст.23 встановлено: “Вищим органом власти УНР являються 
Всенародні Збори, які безпосередньо здійснюють вищу законодавчу власть в УНР і 
формують органи виконавчої і судової влади УНР”. Тим самим Всенародні Збори не 
тільки визнавались “вищим” органом законодавчої влади, а й фактично набували 
статусу верховного органу. 

Не відповідає традиційним поглядам на поділ влади і відсутність у Конституції 
УНР 1918 р. положення про главу держави – президента. Функції глави держави 
частково мав здійснювати голова парламенту. В ст.35 визначено, що “Голова 
Всенародних Зборів, як їх представник, іменем Республіки сповняє всі чинності, 
зв’язані з представництвом Республіки”. Роль Голови Всенародних Зборів 
посилювалася й тим, що передбачалось обрання заступника Голови, який мав 
виконувати обов’язки Голови на випадок смерті або тяжкої хвороби до його обрання 
новим скликанням Всенародних Зборів. Відсутність у Конституції УНР 1918 р. 
інституту президента як обраного народом глави держави має пояснення. Як пише 
В.Шаповал, “світовий досвід тих часів знав таку практику (загальні вибори 
президента – Н.П.) як виняток… Кінець ХІХ – початок ХХ ст. був періодом 
поширення парламентарних форм правління. Саме до таких форм звернулися 
правлячі політичні сили більшості європейських країн, саме ці форми були головним 
орієнтиром для політичних і інтелектуальних кіл України” [3, с.19]. 

Повноваження Всенародних Зборів з контролю за діяльністю уряду визначені у 
п’ятому розділі Конституції УНР 1918 р., поіменованому “Про Раду Народних 
Міністрів Української Народньої Республіки”. У ст. 51 передбачено, що “Рада 
Народніх Міністрів дістає свою повновласть від Всенародних Зборів і тільки перед 
ними відповідає”. Водночас було встановлено колективну та індивідуальну 
політичну відповідальність уряду перед парламентом. Механізмом реалізації 
політичної відповідальності уряду могла бути процедура інтерпеляції. Відповідно до 
ст. 56, парламентська фракція або група депутатів у кількості п’ятнадцяти осіб 
“можуть ставити Раді Народніх Міністрів чи поодиноким її членам жадання 
вияснень”. Після того, як Збори більшістю голосів приймали інтерпеляцію до 
розгляду, уряд або окремі міністри повинні були протягом семи днів безпосередньо 
або через своїх представників дати пояснення у Всенародних Зборах за змістом 
інтерпеляції. У ст.55 передбачалась й така форма парламентського контролю, як 
запитання членів парламенту: “Кожен депутат Всенародних Зборів має право ставити 
запитання Раді Народних Міністрів в цілому чи поодиноким її членам, оголошуючи 
запитання через президію Всенародних Зборів”. 

Проблематика парламентаризму декларувалася і за часів існування Української 
Держави – Гетьманату. За Законами про тимчасовий державний устрій України від 
29 квітня 1918 р. – актом, який був ухвалений Гетьманом всієї України, законодавчу 
владу “тимчасово до обрання Сойму і відкриття його діяльності" здійснювали 
спільно Рада Міністрів і Гетьман [4]. В зазначеному акті досить детально 
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регламентувалися різні питання законотворчої діяльності, однак з об’єктивних 
причин парламентський контроль за урядом не передбачався. Як відомо, у грудні 
1918 р. Гетьманат був ліквідований, і почався період Директорії УНР. 

Вже після руйнації соборної УНР на межі 1919 – 1920 рр. було утворене нове 
об’єднання громадсько-політичного характеру – Всеукраїнська Національна Рада 
УНР, члени якої прагнули усунути Директорію від влади і скликати 
“передпарламент” для відновлення демократичних засад у державотворенні. Саме 
цим об’єднанням був ініційований процес подальшої конституційної нормотворчості: 
у серпні 1920 р. було сформовано Урядову Комісію по виробленню Конституції 
Української Народної Республіки. 

Комісія підготувала документ під назвою “Основний Державний Закон 
Української Народньої Республіки”, третина статей (“артикулів”) якого була 
присвячена проблематиці парламентаризму. За його змістом законодавча влада мала 
належати парламенту (Державній Раді), який би формувався шляхом загальних 
виборів. Водночас передбачалось, що “до часу скликання першої Державної Ради 
законодавча влада належить Державному Сойму” (ст. 55). І хоча Державний Сойм, 
по суті, розглядався як передпарламент, саме його організації і діяльності були 
присвячені відповідні положення. 

Державний Сойм мав здійснювати різні парламентські функції, зокрема контроль 
за діяльністю уряду. Такому контролю, зокрема, мала слугувати інтерпеляція. При 
цьому її можна було адресувати як уряду в цілому, так і окремому міністру. Значення 
відповідної процедури послаблювалось тим, що проектом передбачалось не тільки 
негайна відповідь міністра на інтерпеляцію, а й можливість відкласти відповідь на 
визначений термін, або відмовити в ній з наведенням мотивів. У проекті прямо 
фіксувалась можливість “окремою ухвалою (Державного Сойму – Н.П.) висловити 
недовір’я Раді Міністрів, або поодиноким міністрам” [5].  

До здобутків у царині конституційної нормотворчості у тогочасний період часів 
треба віднести Закон “Про Державну Народню Раду Української Народньої 
Республіки” від 12 листопада 1920 р., яким досить докладно регламентувались 
питання організації і діяльності передпарламенту. За цим актом Державна Народна 
Рада була визначена як “тимчасовий орган Народного Представництва” (2, с.117). 
Закон містив положення, присвячені статусу членів Державної Народної Ради, 
скликанню її сесій та виборам до керівного органу, компетенції передпарламенту та 
деякі інші. Згідно зі ст. 22, до компетенції Державної Народної Ради належав, 
зокрема, контроль за діяльністю уряду шляхом розгляду інтерпеляцій, запитань або 
призначення слідчих комісій, а також розгляд звіту спеціального контрольного 
органу про виконання бюджету. Встановлювалася колективна та індивідуальна 
політична відповідальність уряду і його членів перед Державною Народною Радою. 

У спеціальному розділі Закону, присвяченому порядку “ведення справ державної 
Народньої Ради”, детально регламентувалася інтерпеляція (ст. 37 -38). Адресатом 
інтерпеляції визначався уряд або його члени. Інтерпеляція подавалася винятково у 
письмовій формі від імені трьох членів Державної Народної Ради до президії цього 
органу. Президія повинна була доповідати за змістом інтерпеляції на засіданні 
Державної Народної Ради та в разі схвалення, передати інтерпеляцію до Ради 
Народних Міністрів. Застерігалося, що “на внесену інтерпеляцію Уряд може 
відповісти негайно, або заповісти відповідь на означений термін або врешті 
відмовити в відповідній мотивованій заяві”. Водночас передбачалося, що Державна 
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Народна Рада могла ухвалити рішення щодо проведення дискусії за змістом відповіді 
на інтерпеляцію. Наслідком такої дискусії своєю чергою, могло бути ухвалення 
позитивного або негативного рішення. При цьому ухвалення негативного рішення не 
передбачало відставки уряду або його окремого члена. Такий підхід певною мірою 
ставив під сумнів значення інтерпеляції як форму парламентського контролю за 
урядом. 

Проведений аналіз свідчить, що за часів визвольних змагань були здійснені 
серйозні спроби створити підґрунтя для розгортання демократичного процесу 
державотворення на перспективу, для становлення реального парламентаризму. 
Очевидно, що державно-правовий розвиток України тих часів відбувався у річищі 
прогресивної конституційної теорії і практики, хоча з відомих причин він не набув 
свого завершення. Разом з тим цей розвиток сформував певні тенденції, які врешті-
решт знайшли вияв за змістом сучасного конституціоналізму в Україні. 
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Досліджено процес становлення державної незалежності Польщі після Першої 
світової війни 1914 р. Особлива увага приділена юридичному оформленню Польської 
Республіки в 1918 – 1921 рр. 

Ключові слова: становлення, відродження, незалежність, декрет, конференція, 
сейм, Конституція. 

Поштовхом до боротьби польського народу за незалежність була Перша світова 
війна, приводом до якої стало вбивство у столиці Боснії – Сараєво, наступника 
австрійського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда і його дружини Софії, яке 
сталося 28 червня 1914 року. Війна розпочалася 1 серпня 1914 року, і в ній взяло 
участь 48 із 59 держав світу [2, с.213 ]. На початку серпня у війну вступили Росія, 
Німеччина, Франція, Англія. Воюючі держави утворили два воєнно-політичні блоки 
– Антанту і блок центральних держав , які і розпочали збройну боротьбу за 
гегемонію на континенті. 

Воєнні дії в 1914-1918 рр. мали безпосередній вплив на долю Польщі. здавна 
поляки очікували велику війну, до якої закликав ще Адам Міцкевич у Книзі 
польського народу і польського паломництва [3, с.302]. У формі молитовника 
великий поет подав опис поразок і страждань поляків після втрати незалежності, 
закликав готуватися до загальної війни за свободу народів, яка повинна була 
повалити існуючу в цій частині Європи систему, утворену Віденським конгресом у 
1815 р. Територія Королівства Польського і Галичини стали ареною воєнних дій і 
об’єктом пограбувань. Перша світова війна взагалі мала жахливі наслідки: держави, 
які раніше чи пізніше взяли участь у війні, мобілізували 65 млн солдатів, з яких 10 
млн загинуло і 20 млн було поранено. Поляки опинилися по обидва боки фронту і 
повинні були вбивати один одного [4, с.296 ]. У 1914 р. в трьох арміях (російській, 
австро-угорській, німецькій) налічувалося 1,5 млн поляків [3, с.432 ]. Жертви серед 
цивільного населення були майже такими ж. Щоб підтримати величезні воюючі 
армії, цілі суспільства з їхніми економіками впряглися у колісницю війни. Тільки у 
Галичині та на Буковині було зруйновано десятки містечок, спалено 650 шкіл, 
знищено півмільйона житлових і господарських будівель. Масово гинули від голоду 
та епідемій жінки, люди похилого віку, діти [3, с.214 ]. 

Війна між центральними державами і Росією висунула польське питання як одне 
з найважливіших питань міжнародної політики. Керівництво обох воюючих блоків 
прагнуло привернути польське населення на свою сторону. З цією метою вони 
звернулися до польського народу з відозвами. 14 серпня 1914 р. головнокомандувач 
російської армії великий князь Микола Миколайович першим звернувся до 
польського народу про об’єднання поляків колишньої Речі Посполитої під 
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керівництвом російського імператора з наданням цим землям самоврядування. 
Характерно, що це звернення виходило не від російського царя, навіть не від 
керівництва Росії, а від головнокомандувача російської армії, тому не було 
юридичних підстав вважати його офіційним. 

Уся подальша практика царського уряду в польському питанні стосовно 
реалізації обіцяного самоврядування розбігалася зі словами. Керівництво Росії 
думали не про свободу Польщі, а про зміцнення своїх політичних позицій у війні, 
про захоплення всіх польських земель. 

На початку серпня 1914 р. до поляків звернулися також головнокомандувачі 
німецької та австро-угорської армій із загальними закликами взяти участь у війні 
проти Росії, яка символізувала “азіатські порядки”, не обіцяючи за це жодних 
конкретних дій у вирішенні польського питання 

Разом з тим польські консерватори та представники Демократично-національної 
партії сприйняли відозву як перелом у ставленні до Польщі. Тому в листопаді 1914 р. 
у Варшаві був створений Польський національний комітет (Комітет народови 
польскі, КНП) під керівництвом З. Вельопольського і Р. Дмовського, який мав стати 
представницьким органом у всіх поляків. Передусім КНП почав створювати польські 
військові відділи, але царський уряд припинив цю діяльність, мобілізуючи поляків до 
російської армії. Воночас у серпні 1914 р. в Кракові був створений Головний 
національний комітет (ГНК), який орієнтувався на центральні держави, особливо на 
Австрію. Організатором цього Комітету був професор адміністративного права 
Ягелонського університету Владислав Яворський. В той час як ГНК виступав за 
вирішення польського питання, пов’язуючи його з Австрією, КНП – у зв’язку з 
Росією. 

Влітку 1916 р. війна набула позиційного характеру. Центральні держави почали 
відчувати серйозні труднощі у веденні війни, оскільки були відрізані від ринків 
сировини. У пошуках виходу з такої ситуації для продовження війни німецьке 
командування вирішило піти на створення незалежної Польської держави. Під час 
переговорів стосовно польського питання 11-12 серпня 1916 р. німецький канцлер 
Бетман-Гольвег і австро-угорський міністр закордонних справ Буран домовилися, що 
обидві держави – Німеччина і Австро-Угорщина – “поправлять” свої кордони з 
майбутньою Польщею [6, с.642 ].  

Актом від 5 листопада 1916 р. імператори Німеччини і Австро-Угорщини 
Вільгельм ІІ і Франц Йосиф І оголосили про створення Польського Королівства. В 
декларації вказувалося, що держава створюється “із відірваних від російського 
панування польських областей”, що це буде “самостійна держава із спадковою 
монархією і конституційним устроєм”, що визначення кордонів цієї держави 
“відкладається на майбутнє”, що ця держава буде “в союзі” з центральними 
державами і що організація і керівництво польської армії буде врегульовано “за 
взаємною згодою”[6, с.642-643 ]. Спеціальним патентом Франц Йосиф застеріг 
збереження Галичини в складі Австро-Угорщини з наступним розширенням її 
автономії. Отже, польська держава створювалася без польських земель Галичини, без 
Сілезії, Великої Польщі, Помор’я і Мазур. Її кордони залишалися невизначеними. 
Незважаючи на це, Акт 5 листопада мав значний вплив на міжнародну громадськість. 
Польська справа після тривалої перерви перетворилася на міжнародну проблему, яку 
повинні були вирішити всі великі держави.  
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Російський уряд виступив з протестом проти Акту 5 листопада, оскільки царська 
Росія докладала всіх зусиль, щоб зберегти свої права на втрачену польську 
територію. Для царизму все залишалося по-старому: польське питання – внутрішня 
справа Росії. Такий самий принцип містився в наказі Миколи ІІ по армії і флоту від 
12 грудня 1916 року, в якому говорилося, що одним із завдань Росії в цій війні є 
“створення вільної Польщі з усіх трьох розділених областей” [6, с.644 ], але під 
зверхництвом династії Романових. Незабаром (у січні 1917 р.) новий голова Ради 
міністрів князь Голіцин вимушений був поставити перед царем питання про 
необхідність терміново накреслити основні риси майбутнього державного устрою 
Польщі. Для цього була створена спеціальна комісія, проте вона не встигла 
завершити свою роботу – у результаті лютневих подій царська монархія була 
повалена. Зрештою, Перша світова війна стала для двох воєнно-політичних блоків 
змаганням на самознищення. Першою під тиском війни розвалилася Російська 
імперія. 

Революційні події 1917 р. у Росії завершилися двома російськими революціями. 
Лютневою (коли під тиском думських лідерів 2 березня 1917 р. зрікся престолу цар 
Микола ІІ і відмовився від влади його брат, генерал-майор Михайло Миколайович) і 
Жовтневою. Якщо лютнева революція була, по суті наслідком падіння влади, то 
причиною другої революції, яку називають Жовтневою (7-8 листопада 1917 року), 
стало захоплення влади. 

Вперше за межами Польщі ідея її державної незалежності була подана в 
зверненні Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів 27 березня 1917 р. 
“До народу польського”. Рада заявляла, що Польща має право бути абсолютно 
незалежною в державно-міжнародних відносинах, а 29 березня того ж року 
Тимчасовий уряд оголосив відозву до поляків, в якій підтримав ідею створення 
незалежної Польщі на всіх територіях, де поляки становлять більшість населення. 
Але Тимчасовий уряд Росії у відозві до поляків застеріг про майбутній політичний 
союз Польщі з Росією [5, с.405 ].  

На той час у Росії перебувало понад 3 млн поляків, які під дією революційних 
подій змінили свої політичні орієнтації і більшість з них підтримала революцію, 
сподіваючись також незалежності і для Польщі. Росія перетворювалася у 
потенційного союзника поляків, тому що втратили позиції ендеки (Демократично-
національна партія – ДНП, створена у 1897 р. у Галичині) [3, с.396], які 
орієнтувалися на царат, а також втратили сенс орієнтації на центральні держави. 

Польська еміграція на Заході здобула шанс використати свої впливи в 
зарубіжних столицях і розгорнути діяльність за втілення ідеї незалежності для своєї 
держави. Польські емігранти активізувалися в країнах Західної Європи і Північної 
Америки (у 1914 р. тільки до США виїхало близько 2 млн поляків, а взагалі за 
межами Польщі напередодні Першої світової війни перебувало до 6 млн поляків) [3, 
с.392 ]. Там створювалися різноманітні польські громадські організації, які надавали 
допомогу жертвам війни, військовополоненим, а також підтримували ідею Польської 
держави. Серед знаних польських діячів, які на той час працювали в цих громадських 
організаціях, були Г. Сенкевич, Е. Пільтц, Ш. Аскеназі, професор Г. Нарутович, 
піаніст І. Падеревський та ін. Створений ними у США Польський центральний 
комітет провів кампанію підписів під зверненням до президента США В. Вільсона 
підтримати відновлення незалежної Польщі. 
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Це питання знайшло відображення у відозві президента США Вудро Вільсона до 
конгресу США 8 січня 1918 р. Тринадцятий пункт цієї відозви передбачав: “Потрібно 
створити незалежну польську державу, яка повинна зайняти територію, на якій 
проживають люди, що не заперечують бути під Польщею, яким потрібно запевнити 
вільний і безпечний доступ до моря...”[7, с.293-294 ] . 

На Заході активну діяльність розгорнув Р. Дмовський (лідер ендеків), який мав 
зустрічі з урядовими особами Франції, Великобританії, Італії і пропагував ідею 
самостійної Польщі. За його ініціативою 15 серпня 1917 р. у Лозанні було створено 
Польський національний комітет (КНП), до складу якого ввійшли ендеки та 
реалісти. Саме цей Комітет, очолюваний Р. Дмовським, був визнаний країнами 
Антанти як представницький орган польського народу. Необхідно відзначити, що 
КНП доклав чимало зусиль, щоб переконати західних політиків, що незалежна 
Польща може стати форпостом на шляху німецької експансії на схід, оскільки Росія, 
ослаблена війною і революціями, не буде спроможна запобігти цьому. 

Першим органом майбутнього Королівства Польського була Тимчасова 
Державна Рада, створена в 1916 р. варшавським і люблінським генерал-
губернаторами. Рада складалася з 25 членів (15 – з представників окупованих 
німецьких територій, і 10 – з представників австрійських територій), але вже в серпні 
1917 р. Рада подала у відставку. 

Подобою верховної влади в Королівстві була Регентська рада, створена 
німецькою і австрійською владою у вересні 1917 р. Рада повинна була виконувати 
свої функції до моменту обрання короля. До складу Регентської ради увійшли 
представники аристократії і єпископату: князь Здіслав Любомирський, варшавський 
архієпископ Олександр Каковський, граф Юзеф Островський.  

Тимчасовий уряд Росії 28 березня 1917 р. утворив Ліквідаційну комісію в справах 
Королівства Польського, яку очолив близький до кадетів Олександр Лєдніцький. У 
Росії виникли десятки польських громадських організацій і товариств. Однак лише 
після краху центральних держав, під владою яких знаходилися польські землі, можна 
було приступити до створення незалежних державних органів. Діяльність у цьому 
напрямі розпочалася на території, яка належала Австрії. Польські депутати 
австрійського парламенту ухвалили рішення вважати себе з 15 жовтня 1918 р. 
громадянами польської держави. 28 жовтня 1918 р. політичні партії Галичини 
утворили Польську ліквідаційну комісію (ПЛК) – тимчасовий орган з законодавчими 
і виконавчими повноваженнями. Головним завданням цієї комісії було припинення 
державно-правових відносин, які пов’язували Галичину з Австрією[3, с.437 ]. 

Проте боротьба за державу тривала. У ніч з 6 на 7 листопада 1918 р. за 
ініціативою лівих партій за підтримкою загонів ПОВ (Польська організація воєнна), 
керованих Е. Ридз-Сміглим, у Любліні був створений Тимчасовий народний уряд 
Польської Республіки під керівництвом галицького соціаліста І. Дашинського. 7 
листопада уряд опублікував Маніфест, в якому оголосив про свою владу на всіх 
польських землях і про проведення радикальних соціальних реформ: передачу землі 
селянам; націоналізацію усіх галузей промисловості; демократизацію суспільного 
устрою; запровадження 8-годинного робочого дня. Проте влада цього уряду не 
поширилася за межі Люблінщини. 

У результаті революційних подій в Німеччині з Магдебурзької в’язниці був 
звільнений Юзеф Пілсудський, який 10 листопада 1918 р. повернувся до Варшави. 
Він користувався великим авторитетом серед широких мас польського суспільства, 
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відтак взяв у свої руки ініціативу створення центральних державних органів. Йому 
передала повноваження Регентська рада. На вимогу Пілсудського, Люблінський 
Тимчасовий народний уряд саморозпустився і передав йому владу. Розпочалося 
формування кордонів і устрою Польщі [7, с.299-300 ]. 

Найважливішим завданням було формування уряду і організація тимчасових 
державних органів. 14 листопада 1918 р. Ю. Пілсудський скерував до всіх держав і 
урядів відозву про утворення незалежної Польської держави, що “охоплює усі землі 
об’єднаної Польщі”[ 5, с.409 ]. Главою уряду був призначений І. Дашинський. 
Ю. Пілсудський оголосив, що уряд матиме тимчасовий характер і його основним 
завданням є проведення виборів у Законодавчий сейм. У зв’язку з тим, що 
І. Дашинському не вдалося сформувати уряд, цю місію взяв на себе і виконав Енджей 
Морачевський. 18 листопада 1918 р. Тимчасовий народний уряд Польської 
Республіки був затверджений Ю. Пілсудським. 22 листопада Уряд видав декрет про 
вищі органи влади, проголосив Польську Республіку, в якій до скликання 
Законодавчого сейму вся повнота влади належала Тимчасовому Начальнику 
Держави, що мав право давати розпорядження уряду. Ним став сам Ю. Пілсудський. 
У зазначеному він декреті постановив: “Обіймаю, як Тимчасовий Начальник 
Держави, найвищу владу Польської Республіки і буду нею керувати аж до часу 
скликання Законодавчого Сейму” [7, с.300 ]. Водночас Тимчасовий Начальник 
Держави обіймав пост Верховного головнокомандувача польських військ. 

28 листопада 1918 р. Ю. Пілсудський видав декрет про порядок проведення 
виборів до Законодавчого сейму. Згідно з положенням про вибори, вони 
проголошувалися загальними, безпосередніми, таємними, рівними і пропорційними. 
Право голосу набували всі громадяни Польщі, які досягли вік 21 року. Вперше 
виборчі права набули жінки. Вибори були призначені на 26 січня 1919 р. і повинні 
були охопити населення розділених свого часу польських земель. 

17 січня 1919 р. було сформовано новий уряд, в якому І. Падеревський став 
прем’єр-міністром і міністром закордонних справ. Тоді ж його представники увійшли 
до складу Польського національного комітету, який діяв у Парижі з 1917 р. і 
представляв польські інтереси на мировій конференції. 15 серпня 1919 р. Польський 
національний комітет був формально розпущений. 

26 січня 1919 р. відбулися вибори до Законодавчого сейму, які пройшли тільки на 
території Королівства і Західної Галичини. У виборах взяли участь до 80% виборців, 
які віддали перевагу ендекам, що виступили під назвою “Народно-національний 
союз”. Згодом до складу Законодавчого сейму були кооптовані посли від 
Великопольщі, Східної Галичини і Цєшинської Сілезії. 

Невдовзі загальнопольський характер створених у Варшаві державних органів 
набув місцевого визнання. Суттєвий вплив на хід цього процесу мав одноголосно 
прийнятий Законодавчим сеймом 20 лютого 1919 р. закон, який дістав назву Малої 
Конституції, або закон про вищі органи влади Польщі. Мала Конституція знову 
довірила Ю. Пілсудському пост Начальника Держави. Начальник Держави обирався 
сеймом і представляв її в зовнішніх відносинах, виконував рішення сейму і 
призначав уряд, погоджуючи з сеймом. Постанови Начальника Держави вважалися 
недійсними без підпису відповідного міністра. На чолі уряду залишився 
І. Падеревський. Отже, була узаконена існуюча структура центральних державних 
органів. Схвалення Малої Конституції відкривало шлях до міжнародного визнання 
Польщі. 
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Міжнародне визнання Польської держави відбувалося або via facti шляхом 
встановлення дипломатичних відносин, або з попереднім опублікуванням декларації, 
яка підтверджувала визнання відродженої держави. Особливе значення мало 
визнання Польської держави країнами–учасницями розділів (Німеччиною, Австро-
Угорщиною та Росією). Дипломатичні відносини з Австрією були встановлені вже 11 
листопада 1918 р., з Німеччиною – 21 листопада 1918 р. Радянська Росія 27 
листопада 1918 р., керуючись Декларацією прав народів Росії від 16 листопада 
1917 р., також запропонувала обмінятися дипломатичними представництвами. 

Союзні держави, учасниці мирової конференції в Парижі (яка розпочала свою 
роботу 18 січня 1919 р.) за участю делегацій 26 країн-учасниць воєнних дій на боці 
переможної Антанти, також визнали Польщу, допустивши її представників до участі 
в засіданнях. Офіційно Польща була визнана: США – 30 січня 1919 р., Францією – 23 
лютого 1919 р., Великобританією – 25 лютого 1919 р., Італією – 27 лютого 1919 р.[5, 
с.411]. 

Визнання Польщі великими державами й іншими країнами означало, що вона 
допускається до повноправної участі в міжнародному житті. Це підкреслювало факт 
відновлення державності, якої польський народ був позбавлений в кінці ХVIII ст. 

Разом з тим питання кордонів новоствореної держави залишалося відкритим. 
Західні і північні кордони Польщі були встановлені мирним договором з 
Німеччиною, підписаним 28 червня 1919 р. у Версалі. За ним, до Польщі відходили 
Східне Помор’я без Гданська, майже вся Великопольща. Натомість у Верхній Сілезії, 
Варамії і Мазурах передбачалося провести плебісцит. Гданськ проголошувався 
“вільним містом” під контролем комісара Ліги Націй. 

Південний кордон Польщі був встановлений безпосередньо після того, як 
Австрія в договорі 10 вересня 1919 р. (в Сен-Жермені) відмовилася на користь 
держав Антанти від будь-яких претензій на території, що належали австро-угорській 
монархії і які не увійшли в нові австрійські кордони. 

Встановлення кордонів між Польщею і Чехословаччиною викликало затяжні 
суперечки, які упродовж багатьох років впливали на атмосферу політичних 
взаємовідносин. Справами східного кордону Польщі на конференції займалася 
спеціальна Польська комісія під головуванням прихильного полякам Ж. Камбона. 26 
липня 1919 р. Верховна Рада конференції ухвалила лінію розмежування між 
Польщею і Литвою (так звана “лінія Фоша”), яка залишала Вільно за Польщею. 

Не менш складною була ситуація в Галичині і на Волині. 25 червня 1919 р. 
Верховна Рада Паризької конференції ухвалила рішення передати Східну Галичину 
під тимчасове управління Польщі за умови надання їй автономії і проведення 
плебісциту. 21 листопада 1919 р. Верховна Рада затвердила Статут для Східної 
Галичини. Вона оголошувалася підмандатною територією Ліги Націй, а Польща 
отримувала мандат на управління нею впродовж 25 років за умови запровадження 
автономії з окремим сеймом, судівництвом, військом. 2грудня Верховна Рада 
ухвалила ще одне рішення, яке встановлювало кордони етнічного розмежування між 
поляками, українцями та білорусами. Він проходив по лінії Буг–Пінськ–Німан. 
Ухвала забороняла полякам творити адміністрацію на схід від цієї лінії, проте 
польські керівники проігнорували нею. 

22 квітня 1920 р. було підписано Договір між Польщею і Україною (договір 
Пілсудського-Петлюри), у якому Польща визнавала Україну незалежною державою і 
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зобов’язувалася надати уряду УНР матеріальну та військову допомогу. 
Ю. Пілсудський форсував підписання договору з Директорією УНР, тому що 
завершував підготовку сил для наступу проти більшовиків, який розпочався 25 квітня 
1920 р. Питання кордонів на сході було відкладено до завершення польсько-
радянської війни. 18 березня 1921 р. в Ризі було підписано мирний договір між 
Польщею і трьома радянськими республіками – Росією, Україною та Білорусією. 

Усі територіальні вимоги Польщі були задоволені: за нею залишилися 
західноукраїнські землі по ріки Двіна і Березина та українські по ріки Збруч і 
Дністер. Польща визнала радянські республіки Україну та Білорусь. Обидві сторони 
зобов’язалися створити належні умови для вільного культурно-національного 
розвитку національних меншин. Росія зобов’язувалася сплатити Польщі 30 млн крб 
за участь у господарському житті царської Росії і повернути культурні цінності, 
вивезені з польських земель. Ризький договір був вигідний Польщі. Він означав 
збереження незалежності, піднесення гідності нації. Поразка більшовиків поклала 
край планам експорту комунізму до Західної Європи. 

Відповідно до одного з пунктів Версальського договору, не визначені договором 
кордони Польщі повинні бути затверджені великими державами. На виконання цього 
положення Рада послів великих держав 15 березня 1923 р. прийняла резолюцію, яка 
остаточно визнавала східні і північні кордони Польщі. 

Отже, завершилося формування території Польської держави, яке відбувалося за 
умов складних взаємин між провідними європейськими країнами. Народилася 
незалежна держава, про яку мріяли численні покоління поляків і з якою вони 
пов’язували надії на краще життя. За період від поділів Речі Посполитої до 
невпізнання змінилося обличчя Центрально-Східної Європи. Польща відроджувалася 
поряд з багатьма іншими державами регіону. Її устрій і кордони залежали від 
численних внутрішніх і зовнішніх чинників, серед яких не останню роль відіграла 
історична великодержавна традиція, що тягнулася від часів шляхетської Речі 
Посполитої і передбачала включення до її складу територій з переважанням 
непольського населення. Аналізуючи історичні факти, бачимо, що через цю традицію 
Польща змушена була пройти такий тернистий шлях випробувань у 1918-1921 рр. 

Польща сформувалася як держава з капіталістичним суспільним ладом. Місцеві і 
центральні органи нової держави, незважаючи на неоднорідний соціальний склад і 
різницю в політичній орієнтації, займали єдину позицію: зберегти в незалежній 
Польщі лад, заснований на принципах приватної власності на засоби виробництва. 

Конституція відродженої Польщі була прийнята 17 березня 1921 р. і 
запроваджувала пост президента. Вона складалася з 126 статей і визначала Польщу 
як Республіку (Річ Посполиту), в якій влада належить народу. Законодавча влада 
надавалася двопалатному парламенту (Національним зборам), який складався з 
сенату (верхня палата) і сейму (нижня палата). Порядок виборів до Сейму і Сенату 
визначався Конституцією і положенням про вибори. Активне виборче право було 
засноване на всезагальному, рівному, прямому, таємному і пропорційному 
голосуванні. У виборах до Сейму міг брати участь громадянин Польщі, який досяг 21 
року, а в Сенат – 30 років. Пасивним виборчим правом при виборах в Сейм були 
наділені всі громадяни, які досягли 25 років, а в Сенат – 40 років. Сейм складався із 
444 депутатів, Сенат – із 111 сенаторів. Строк повноважень Сейму і Сенату – п’ять 
років. Сейм міг бути розпущений до закінчення строку його повноважень 
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президентом за згодою 3/5 з числа членів Сенату. На випадок розпуску Сейму Сенат 
також розпускався [7, с.311]. 

Повноваження законодавчих органів ділилися на законодавчі, контрольні, 
елекційні і конституційні. 

Парламент мав право контролю виконавчої влади, йому підпорядковувалася 
Вища Палата (Ізба) Контролю Держави. Виконавча влада належала президенту та 
уряду. Президент обирався Національними зборами строком на сім років, не мав 
права законодавчої ініціативи, а всі його документи вимагали підпису прем’єра і 
відповідного міністра. Його функції зводилися до представницьких. 

Уряд був відповідальний перед сеймом, а його міністри могли бути відкликані за 
рішенням сейму. Судівництво ґрунтувалося на засадах незалежності від 
адміністрації. Вищою судовою інстанцією був Вищий адміністративний трибунал. 

Конституція гарантувала всі демократичні права і свободи, право приватної і 
колективної власності, соціальне забезпечення на випадок хвороби і безробіття. 
Національні меншини набули культурно-національні права. Римо-католицька церква 
визнавалася провідною серед інших рівноправних віровизнань. 

Прийняття Конституції Польщі 1921 р. завершило період відродження Польської 
державності. Безперечно, воно відбувалося за умов складних взаємин між 
провідними європейськими країнами, піднесення соціальних і національних рухів. 
Але, незважаючи на відмінне бачення майбутньої Польщі представниками різних 
польських політичних таборів, національно-державна ідея врешті стала об’єднавчим 
чинником. 
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Система здійснення правосуддя щодо неповнолітніх має різну історію 
становлення. В пропонованій статті зроблено спробу проаналізувати виникнення 
ювенальної юстиції у правових системах США, Англії, Франції, Німеччини та 
накреслено шляхи її створення в Україні. 

Ключові слова: ювенальна, юстиція, неповнолітній, правопорушник. 

Діти – це окрема, самостійна частина суспільства, якій притаманні особливі 
правила поведінки, своєрідні життєві стереотипи, що забезпечують її розвиток і 
становлення та перетворення в дорослу (основну) частину суспільства. 

Унаслідок свого становища і періодичності діти потребують особливого підходу 
та соціального захисту з позицій таких суспільних наук, як психологія, педагогіка, 
соціологія, право. 

Постає питання: чи можна говорити про правову і кримінологічну культуру 
суспільства, коли в Україні, як і у всьому світі, неповнолітні (особи до 18 років) 
визнаються не повністю зрілими, недостатньо розвиненими, такими, що потребують 
сторонньої опіки та піклування, і водночас для них передбачено у встановлених 
законом випадках кримінальну відповідальність (у тому числі позбавлення волі) з 14-
тирічного віку.  

У міжнародних стандартах у тій чи іншій формі висловлюється думка, що для 
того, щоб країна відповідала сучасним вимогам, необхідна певна система 
судочинства стосовно неповнолітніх. Зокрема, в п.3 ст. 40 Конвенції про права 
дитини (1989) закріплено: “...держави-учасники прагнуть сприяти у встановленні 
законів, процедур, органів і установ, що мають безпосереднє відношення до дітей , 
які, як вважається, порушили кримінальне законодавство, обвинувачуються або 
визнаються винними в його порушенні”1,с. 21. Ці Правила ООН рекомендують 
необхідність створення “системи правосуддя щодо неповнолітніх”.  

У сучасній світовій практиці боротьби із злочинністю неповнолітніх існує 
декілька правових систем здійснення правосуддя щодо неповнолітніх 
правопорушників і всі вони охоплюються поняттям “ювенальна юстиція”. 

Сутність поняття “ювенальна юстиція” пов’язана з її головним суб’єктом – судом 
у справах неповнолітніх , що визначає поняття юстиції як правосуддя. Лінгвістичне 
поєднання слів “юстиція” і “ювенальна” означає, що йдеться водночас і про загальне 
і специфічне поняття юстиції. Як частина загального, юстиція відображає його 
принципи та інститути, а як специфічного – відрізняє її від загальної, створивши 
ступінь її автономності 2, с.14. 

Аналіз історичного шляху “ювенальної юстиції” дасть можливість зрозуміти її 
сутність, основні завдання і принципи.  

Історичне минуле кримінальної відповідальності неповнолітніх правопорушників 
можна вважати жорстоким і несправедливим. В юриспруденції аж до середини ХІХ 
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ст. не існувало правового поняття “дитина” та не виділялись у окрему демографічну 
групу діти-правопорушники (злочинці). Загалом, якщо говорити про особливий 
правовий захист дітей і підлітків, то до нього людство йшло дуже повільно і свій 
шлях у цьому напрямі розпочало лише на початку ХХ ст. 

Перші спроби захистити неповнолітнього від несправедливо жорстокої кари 
виникли ще в римському праві, зокрема в Дигестах Юстиніана зазначалось, що 
захист осіб у віці до 25 років стосовно угод майнового характеру здійснюють їхні 
опікуни. Проте, якщо неповнолітній умисно вчинить злочин, тоді допомога йому не 
надавалась 3, с.90. 

Закон ХІІ таблиць, у якому вперше було сформульовано принцип “прощення 
покарання” щодо неповнолітніх, встановлював дві умови: 1) коли особа не розуміла 
характер злочинного діяння; 2) коли сам злочинний акт не був доведений до кінця 2, 
с. 30. 

Таких осіб ще називали “зменшеними дорослими”. 
У збірнику німецьких законів “Швабському зерцалі” ХІІ ст. та в кримінально-

судовому положенні короля Карла V, яке мало назву “Кароліна”, згадується про 
злочинців, які “по малолітству попередньо позбавлені розсудливості”. В такому 
випадку закон вимагав звернутися за порадою до “досвідчених людей”, тобто 
експертів. Отже, закон встановлював заборону на застосування смертної кари щодо 
осіб у віці до 14 років, однак у ньому містилися певні застереження, які допускали 
застосування смертної кари щодо неповнолітніх злочинців. Зокрема, у ст. СL – XIV 
“Кароліни” зазначалося, що, якщо злодій за віком наближається до 14 років вчинив 
крадіжку, яка визнавалася значною або була вчинена за обтяжуючих обставин 
(поєднана з насильством чи вчинена в третє), тоді застосовувався принцип – “злий 
умисел заміняє недостатній вік” і до неповнолітнього застосовувалось покарання у 
вигляді смертної кари 4, с. 114. 

Такий підхід часто застосовувався не тільки в Німеччині, але й в Англії, роблячи 
недієвим принцип “прощення покарання”, коли мова йшла про неповнолітніх. 

Друга половина ХІХ ст. характеризується першими спробами поліпшити долю 
дітей та підлітків, які опинилися в полі зору правосуддя. У США створено перший 
реформаторій для дітей, який забезпечував окреме утримання в тюрмах дорослих і 
неповнолітніх; введено режим пробації (виховний нагляд), який в результаті став 
одним з поширених методів поводження з неповнолітніми правопорушниками 5, 
с. 28 тощо. 

Однак це були окремі спроби, які кардинально ситуації не змінювали. 
Необхідний був особливий імпульс для створення спеціальної системи правосуддя 
для неповнолітніх, і ним став значний зріст злочинності неповнолітніх у Європі в 
кінці ХІХ ст. Засоби боротьби із злочинністю, які в цей час велися, не давали 
бажаних результатів, більше того – провокували нові злочини. Саме на цьому етапі, 2 
липня 1899 р. в Чикаго (штат Іллінойс, США)було створено перший спеціальний суд 
у справах неповнолітніх 5, с. 32. За прикладом США й інші країни створили 
національні суди для неповнолітніх. Однак при створенні спеціалізованих судів у 
різних країнах сформувався неоднаковий підхід щодо такого виду юрисдикції. 
Досить чітко окреслились два варіанти : 

1) автономний суд для неповнолітніх, що не пов’язаний із загальним судом ( 
США, Канада, Англія, Бельгія, Франція, Греція (варіант), Нідерланди, Росія, 



 
 138 

Польща, Венгрія, Єгипет, Японія (варіант), Австралія, Нова Зеландія 
(варіант), кантони французької Швейцарії); 

2) загальний суд, який набув функції розгляду справ щодо неповнолітніх 
(Німеччина, Австрія, Іспанія, Португалія, кантони німецької Швейцарії). 

Щоб зрозуміти різносторонній підхід до створення такої системи, доцільно 
проаналізувати національний досвід тих країн, де суди для неповнолітніх 
функціонували найефективніше. 

США. Правова система цієї країни закріпила три основні вимоги до ювенальної 
юстиції 5, с.40. Передусім – це спеціалізація судочинства, яка передбачала 
наявність автономних приміщень для розгляду і вирішення справ щодо 
неповнолітніх; спеціалізованого судді та ізоляцію неповнолітніх від дорослих у 
місцях попереднього затримання. Судовий процес був спрощеним і проходив у 
вигляді співбесіди судді із підсудним за “закритими дверима”. 

Важливою особливістю американського суду для неповнолітніх було те, що 
керівництво установами опікунського нагляду за неповнолітніми здійснював суддя ( 
до цього часу це була громадська посада). 

Це своєю чергою сформулювало поняття “делінквент” (“правопорушник”), яке в 
своїй основі об’єднало поняття “дитина-злочинець” та “дитина групи ризику”. 

Ще однією особливістю діяльності “дитячого” суду в США була широка 
співпраця суду із населенням судового округу. Існувала велика кількість благодійних 
організацій, жіночих клубів, товариств захисту дітей від жорстокого поводження. 
Особливістю цієї співпраці було передусім те, що суди для неповнолітніх 
використовували інформацію, зібрану цими товариствами, щодо умов життя дітей-
правопорушників, і навіть давали відповідні доручення вказаним організаціям, а 
жіночі клуби, своєю чергою, використовувались для організації нагляду за дітьми, які 
залишились на волі. 

Отже, у США була сформована така структура “ювенальної юстиції” : створення 
спеціальних законів щодо неповнолітніх – виділення місця для спеціальних суддів – 
виникнення посади опікуна – широке залучення громадськості. Враховуючи 
вищенаведене, характерними для цієї структури були такі принципи: 

 індивідуальний підхід до дитини; 
 спеціальна процедура судового розгляду справ про обвинувачення 

неповнолітніх; 
 наголос на допомогу неповнолітнім, а не їх покарання; 
 реалізація обраних заходів для неповнолітнього державним опікуном і 

громадськістю; 
 обговорення з опікунами і батьками призначення виховних та лікувальних 

заходів. 
Англія. Система судів у справах неповнолітніх у цій країні була створена в 

1909 р. на основі закону “Хартія дітей”. Однак ще до того, у 1905 р. був створений 
перший суд в Бірмінгемі, який започатковував такі правила: 

 засідання суду проводили за годину до відкриття загальних судів; 
 розподіляли неповнолітніх підсудних на категорії залежно від ступеня 

тяжкості вчиненого ним злочину; 
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 обов’язкова присутність батьків та інших близьких людей в судовому 
засіданні; 

 окремо розглядали справи щодо кожного неповнолітнього підсудного (навіть 
у випадку співучасті); 

 створювали при суді корпусу чиновників пробації, у функції яких входило 
вивчення особистостей і влаштування дітей-правопорушників; 

 здійснювався судом контроль за виконанням опікунського нагляду за цими 
дітьми 6, с.28. 

Враховуючи консерватизм судочинства Англії, дані правила були на цей час 
досить революційними, але в судову практику впроваджувались вони з постійними 
змінами. 

Франція. Ювенальна юстиція в цій країні з’явилася набагато пізніше, ніж в 
інших європейських країнах і потребувала немалих зусиль 6, с. 94. У Франції у всі 
часи значне місце посідав суд присяжних, і тому тільки в цій країні з самого початку 
було передбачено, крім створення одноособового судді, ще й трибуналу у справах 
неповнолітніх, а згодом і створення суду присяжних у справах неповнолітніх. 

Під юрисдикцію “дитячих” судів підпадали неповнолітні у віці від 12 до 18 років, 
до яких застосовувався “принцип розуміння”, окрім того, вводилось “друге досьє”, 
головне призначення якого полягало в акумуляції соціально-психологічної 
характеристики самого неповнолітнього і його діяння. Попри це, допускалась 
можливість розгляду справи щодо неповнолітнього в загальному суді за таких умов: 

 неповнолітній діяв з розумінням; 
 здійснив тяжкий злочин, передбачений законом; 
 здійснив його у співучасті з дорослим злочинцем, де організатором був 

дорослий. 
Лише наявність цих трьох умов у сукупності була підставою для розгляду справи 

в загальному суді. 
Водночас із створенням спеціальних судів у Франції формуються спеціальні 

опікунські ради, які займають неповнолітніми, що не підпадали під юрисдикцію 
суду, тобто дітьми у віці до 12 років. Саме ці ради згодом стали базою для створення 
сімейних судів. 

Німеччина. На відміну від США, Англії і Франції німецький суд для 
неповнолітніх не був автономним 6, с.118. У складі загального суду одному із 
членів на рік надавались подвійні повноваження. Перше – розгляд усіх справ щодо 
неповнолітніх у віці від 12 до 18 років, підсудних дільничним і шеффенським судам. 
Цей суддя вів попереднє слідство і називався слідчим суддею. Друге – це опікунське 
провадження щодо малолітніх, функції яких брали на себе члени спілок піклування 
дітьми. За дорученням суду вони надавали інформацію про умови життя 
неповнолітніх підсудних, а за рішенням суду брали на себе обов’язок піклування 
підлітками, що залишились на волі. Іншими словами, суддя поєднував у своїх руках 
каральні та опікунські функції. 

Крім того, гласність у німецькому суді не була обмежена, але його засідання 
проходили в спеціальному приміщенні, окремо від інших відділень загального суду. 

Україна. В 1917 р. у таких містах України, як Київ, Харків, Одеса, які тоді 
входили до складу Росії, були створені спеціальні суди для неповнолітніх. Функції 
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судді такого суду виконував мировий суддя, до компетенції якого входили як справи 
про злочини неповнолітніх, так і дорослих підмовників. Суддя цього суду здійснював 
судовий нагляд за роботою установ, що брали на себе турботу про малолітніх 
правопорушників. 

Основними характерними особливостями такого суду було: 

 одноособовий розгляд справи мировим суддею, що обирався із населення 
певного судового округу; 

 спеціальна професійна підготовка судді (знання дитячої психології, при 
цьому перевага надавалась лікарям і педагогам); 

 широка предметна підсудність; 
 відсутність формальної судової процедури (у тому числі формального 

обвинувального висновку); 
 спрощений судовий розгляд, який полягав у бесіді судді із підлітком за 

участю його піклувальника; 
 застосування опікунського нагляду як засобу впливу; 
 оскарження рішень суду в особливий відділ з’їзду мирових суддів 7, с.147. 
Таке вивчення зародження ювенальної юстиції у правових системах деяких країн 

дає можливість дійти висновку, що з моменту її становлення не було створено єдиної 
моделі спеціального судочинства щодо неповнолітніх. Від самого початку 
виникнення ювенальна юстиція видозмінювалась залежно від національного 
законодавства кожної країни. 

Серед науковців та практиків сьогодні досить жваво обговорюється необхідність 
створення системи правосуддя для неповнолітніх в Україні. Крім того, на 
державному рівні розроблено проект “Формування системи ювенальної юстиції в 
українському судочинстві” та на початку лютого 2004 р. у Верховному Суді України 
відбулася робоча зустріч координаційної групи з цього питання. У більшості судів 
України сьогодні вже запроваджено спеціалізацію з розгляду справ щодо 
неповнолітніх. Суддів орієнтують на те, щоб вони вивчали не лише правову тематику 
стосовно цієї вікової категорії, а й вікову психологію та педагогіку 8. 

Побутує думка, що Україні не варто перебирати досвід США – країни, яка 
відсвяткувала 100-літній ювілей судів у справах неповнолітніх їхньою ліквідацією. 
Проте не можна стверджувати, що досвід діяльності судів у справах неповнолітніх є 
лише негативним. Залишається актуальною мета ювенальної юстиції – максимально 
забезпечити “поблажливу” неформальну процедуру судового розгляду, що враховує 
індивідуальні і вікові особливості дитини, та реалізувати гнучку систему 
кримінально-правових заходів впливу на неповнолітнього. 

Як свідчить історичний досвід США 7, с.38, домінування одного із завдань, у 
даному випадку – реабілітаційного, призводить до розчарування суспільства в цій 
системі, яка не тільки залишає поза увагою традиційні завдання правосуддя, але й не 
забезпечує захист суспільства від протиправної поведінки молоді. 

У сучасних умовах при створенні в Україні ювенальної юстиції важливо 
акцентувати увагу не лише на призначенні покарання неповнолітньому 
правопорушнику, але й його соціальній реабілітації в суспільстві та профілактиці 
вчинення нових правопорушень “дітьми групи ризику”. 
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The realization system of justice concerning minors has a various history of becoming. 
In given article is made the attempt to analyse occurrence juvenile justices in legal systems 
of USA, UK, France, Germany and are offered the ways of its creation to Ukraine. 
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Стаття присвячена аналізу правовідносин України і Російської Федерації щодо 
правового статусу острова Тузла та Керченської протоки. Висловлюється точка зору, 
що стан взаємовідносин між сторонами кваліфікується як міжнародна ситуація. 

Ключові слова: міжнародна ситуація, міжнародний спір, правонаступництво, 
територіальні претензії. 

Питання території в міжнародних відносинах традиційно ,були предметом 
суперечностей між державами. Як показують вже не останні події у відносинах 
України і Російської Федерації, не втратили вони актуальності і сьогодні. Оскільки ці 
суперечності не вичерпали себе повністю, важливо своєчасно дати правову оцінку 
стосунків між державами і, відповідно, зробити спробу змоделювати подальші кроки 
сторін щодо мирного врегулювання. 

Передусім необхідно розкрити питання про кваліфікацію суперечностей між 
державами відповідно до міжнародного права. Всі суперечності міжнародне право 
поділяє на: міжнародну ситуацію, міжнародний спір та міжнародний конфлікт. 
Названі категорії відповідають певним стадіям взаємовідносин між сторонами 
залежно від їхнього розуміння обсягу порушених прав та інтересів, позиції щодо 
предмета суперечностей та інтенсивності недружньої поведінки.  

Початковою стадією виступає міжнародна ситуація. Правова природа цього 
явища свідчить, що між сторонами існує винятково непорозуміння з того чи іншого 
об’єкта міжнародного права: поведінка однієї із сторін відхиляється від усталених 
стандартів, є нетрадиційною, не характерною і протилежна сторона допускає що 
статися місце ущемлення чи будь-яке інше посягання на її інтереси. Істотною 
умовою міжнародної ситуації є те, що жодна із сторін не переконана в наявності 
факту посягання на її права та інтереси. Як наслідок, сторона, на права та інтереси 
якої може бути здійснене посягання, намагається з’ясувати всі обставини ситуації та 
вжити заходів для забезпечення захисту суверенних прав та інтересів. 

Міжнародний спір на відміну від міжнародної ситуації має іншу правову 
природу. Процесуально міжнародний спір є наступною стадією міждержавних 
суперечностей: сторони вже переконані у наявності факту посягання на суверенні 
права та інтереси. Якщо, в міжнародній ситуації сторони намагаються лише 
встановити факт посягання, то у випадку виникнення міжнародного спору – 
захистити порушені права. Саме це робить міжнародний спір суттєвішим для 
міжнародних відносин, оскільки бажання виправити ситуацію з боку потерпілої 
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держави може суттєво вплинути на мир і міжнародну безпеку. Міжнародне право 
допускає лише мирні засоби врегулювання міжнародних спорів.  

На особливу увагу заслуговує питання встановлення меж міжнародного спору і 
міжнародного конфлікту. Це передусім зумовлено тим, що в науці міжнародного 
права немає єдиних підходів до кваліфікації міжнародного конфлікту. Дослідники 
схиляються до класифікації двох категорій: міжнародний конфлікт як складова 
врегулювання міжнародних спорів пов’язана із недружніми актами обмежувального 
або примусового характеру, з одного боку і міжнародний конфлікт із застосуванням 
або погрозою силою – з іншою. В рамках нашого дослідження міжнародний конфлікт 
асоціюватиметься із застосуванням і погрозою силою і не складатиме предмет 
аналізу. 

Зважаючи на сказане, зробимо спробу визначити, до якої категорії міжнародних 
суперечностей слід віднести стосунки між Україною і Російською Федерацією. 
Будівництво гідротехнічних споруд у власних територіальних водах є суверенним 
правом прибережної держави. Така поведінка Російської Федерації поки що не 
містить посягань на права та інтереси Української держави. Предметом 
стурбованості української сторони можуть виступати лише наслідки, які 
безпосередньо залежатимуть від будівництва і спричинять негативний вплив на 
існуючий стан острова, протоки, навколишнього середовища. Фактично, між 
сторонами поки що існує міжнародна ситуація, хоча російська сторона намагається 
перевести суперечності в міжнародний спір. Ці намагання простежуються в заявах 
про статус та приналежність острова Тузла. 

Оскільки міжнародна ситуація взаємопов’язана з іншими явищами міжнародного 
права, необхідність правового аналізу цих взаємин є очевидною. По-перше, слід 
відмежувати питання, пов’язані з островом Тузла від інших суміжних. Для цього 
треба з’ясувати, який об’єкт міжнародного права зачіпає ця проблема. Серед об’єктів, 
які можуть стосуватися предмета суперечностей назвемо такі: територія, 
правонаступництво, державні кордони, поділ протоки, внутрішнього моря. 

Територія, правонаступництво і державні кордони складають єдиний блок 
правовідносин, які можуть викликати ускладнення стосунків між сторонами. Після 
розпаду Радянського Союзу союзні республіки УРСР і РРФСР стали 
правонаступниками державної території в межа кордонів тогочасного 
адміністративного поділу. Міжнародна практика знає випадки, коли саме такі 
кордони приймаються за основу, якщо сторони спеціально не домовляться про інше. 
Тому правонаступництво України у питаннях державних кордонів є незаперечним і 
правомірним. З іншого боку, з моменту проголошення незалежності Україна існуючі 
державні кордони вважала правомірними та своїми і, відповідно, додержувалась 
поведінки, яка це підтверджувала; зокрема державні кордони охоронялися 
прикордонними військами, за здійснення мирного проходу української частини 
Керченської протоки стягувалися збори. Більше того, Верховна Рада України на 
поведінку російської сторони 23 жовтня 2003 р. прийняла Постанову “Про усунення 
загрози територіальній цілісності України, що виникла внаслідок будівництва 
Російською Федерацією дамби в Керченській протоці” [1]. У документі поведінка 
Росії названа недружнім актом, а проведення навчань прикордонних військ України 
підтвердили намір нашої держави захищати цю територію і не допустити приєднання 
до Російської Федерації. Тому навіть за відсутності міжнародного договору про 
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делімітацію кордону в Керченській протоці, сумнівів у тому, що спірну територію 
Україна вправі вважати своєю, немає.  

Водночас, зауважимо, що Російська Федерація офіційних претензій щодо 
територіальних питань не висувала і поки що не висуває. Висловлювання щодо 
острова Тузла як частини коси, яка з’єднує острів з російською територією, не мають 
офіційного характеру, оскільки здійснені особами, які не можуть виступати від імені 
держави, та з поведінки Російської Федерації не випливає, що вона висуває Україні 
територіальні претензії. З наведеного можна зробити висновок, що між сторонами не 
існує суперечностей з територіальних питань та питань проходження державних 
кордонів, а російська сторона визнає і поки що не оспорює належність острова та 
поділ протоки. 

Питання делімітації Азовського моря теж не є предметом суперечностей. 
Проходження кордонів морем і проходженням кордонів протокою не пов’язані між 
собою, оскільки це окремі об’єкти міжнародного права. Намагання російської 
сторони вирішувати ці питання одним блоком треба розглядати як елемент тактики в 
майбутніх переговорах про поділ Азовського моря: поступки Російської Федерації в 
питаннях делімітації дна і поверхні моря можуть натякати на узгодженість з боку 
України у питаннях поділу протоки. Це одна, проте, звичайно, не єдина загроза 
інтересам нашої держави.  

Реальнішою загрозою є саме будівництво дамби російською стороною. Як уже 
зазначалось, будівництво гідротехнічних споруд у власних територіальних водах є 
правомірним. Незважаючи на це, відповідна поведінка не є абсолютною і 
обмежується забороною посягати на інтереси суміжної території. Міжнародному 
праву відомі випадки, коли реалізація суверенних прав спричинила шкоду сусідній 
державі. Прикладом можуть бути спори між США та Канадою (відмова від доктрини 
Хармона), а також міжнародний спір між Єгиптом та Суданом щодо використання 
вод ріки Ніл. У процесі розв’язання цих спорів було визнано принцип спільності 
інтересів прибережних держав. Цей принцип повною мірою стосується будівництва в 
протоці між о. Тузла та пів-островом Таманським. За твердженнями прем’єра 
Кримської автономії С. Куні цина, будівництво дамби спричинить руйнування 
о.Тузла морськими течіями [2]. Це, відповідно приведе до втрати Україною території 
або до додаткових асигнувань на укріплення та збереження острова.  

Варто наголосити, що збереження острова є визначальним не лише з позиції 
державної території, але й задля збереження існуючого стану речей, найперше – 
державних кордонів. Сьогодні Україна має комерційні інтереси, пов’язані з мирним 
проходом її територіальними водами. Найменші зміни можуть суттєво вплинути на 
статті доходів держбюджету, тому збереження існуючого стану речей – сфера 
національних інтересів держави, і це у будь-якому випадку треба брати до уваги. 
Якщо будівництво дамби призведе до зміни течій в протоці і, як наслідок – 
руйнування острова, Україна вправі претендувати на компенсацію з боку Російської 
Федерації в розмірі видатків, спрямованих на укріплення острова. Відтак виникають 
певні проблеми: руйнування, як видається, матимуть постійний характер. Своєю 
чергою компенсації за браком згоди російської сторони одержати можна лише за 
посередництва міжнародних судових інстанцій.  

Врегулювання міжнародних спорів – процес тривалий і затратний. Більше того, 
зважаючи на традиційно дружні і добросусідські стосунки двох держав, сама 



 
 145 

ініціатива звернення в судові інстанції може не знайти підтримки певних політичних 
сил у суспільства. 

Альтернативний шлях запропонував Міністр транспорту України Г. Кирпа: 
будівництво каналу в Керченській протоці. На жаль, крім технічних параметрів 
споруди, він не окреслив жодних питань правового характеру, а саме: хто 
здійснюватиме будівництво і на чиїй території. Від з’ясування цих питань 
залежатиме частка прибутків від здійснення проходу суден.  

Видається, Україна має сприятливі не лише географічні умови для будівництва 
каналу у власних територіальних водах. З одного боку, дещо затратний проект 
допоможе врегулювати всі інші питання: зберегти дружні відносини з російською 
стороною і залишити за Україною виключне право на використання каналу. Тому 
видається дещо незрозумілою і упередженою позиція Президента України Л. Кучми, 
який в грудні 2003 р. на зустрічі з Президентом Росії висловив міркування з приводу 
спільного використання двома країнами каналу в Керченській протоці. Існують 
побоювання, що російська сторона може витлумачити це як офіційну пропозицію і 
претендувати на участь у проекті будівництва і, відповідно, – спільного 
використання споруди. 

Будівництво каналу в Керченській протоці – одна із проблем, яка не виплила ще 
на поверхню. Тому українській стороні необхідно комплексно проаналізувати 
ситуацію. Будь-яка господарська діяльність у власних територіальних водах і 
передусім така, як будівництво каналу, повинна здійснюватися лише після всебічного 
правового аналізу, насамперед міжнародно-правових аспектів. 

–––––––––––––––––––– 
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ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНСТИТУЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ  

ВІД 2 КВІТНЯ 1997 РОКУ 

К. Екгардт© 

Вища школа адміністрації і самоврядування в Перемишлі, 
вул.Набережна імені Святого Отця Івана-Павла ІІ, 2,  

37-700, м.Перемишль, Польська Республіка. 

У статті з позицій сьогодення розглянуто процедуру підготовки та прийняття чинної 
Конституції Польської Республіки (02.04.1997), а також дано загальну характеристику 
Конституції Польської Республіки як нормативного акта та політичного документа. 

Ключові слова: Конституції Польщі, порядок прийняття конституції, структура 
конституції.  

Конституція Польської Республіки від 2 квітня 1997р. була прийнята після 
багаторічної підготовчої роботи і жвавих конституційних дискусій. Думка про 
необхідність підготовки нової конституції виникла в Польщі вже у другій половині 
80-х років [1, с.247-288], проте головні зміни були започатковані під час “круглого 
столу” у 1989р., учасники якого прийшли, зокрема, до згоди, що “це є початком 
шляху до парламентарної демократії. Завданням парламенту, обраного під час 
тодішніх виборів, було визначено створення нової, демократичної конституції і нової 
демократичної виборчої системи” [2, с.187]. Незважаючи на цю декларацію, вісім 
років потому парламент закінчив процес ухвалення нового основного закону. Так 
Польща, яка першою у Центрально-Східній Європі повернула собі суверенність, 
останньою у регіоні прийняла цілісну демократичну конституцію. 

Причин для цього було декілька. На початку трансформації серед політичної 
еліти перемогла теза, що парламент, вибраний під час не зовсім вільних виборів, не 
повинен приймати нового основного закону. Справді, Сейм Х скликання (1989–1991) 
був обраний унаслідок політичної угоди, яка полягла на вступному поділі мандатів 
між керівниками і тогочасною опозицією у відношенні 65% до 35% і 
“неконфронтаційному” голосуванні в межах окремих груп мандатів. Хоч обидві 
палати парламенту для опрацювання майбутньої конституції створили дві окремі 
конституційні комісії, але проекти, підготовлені ними, не стали предметом 
формальної законотворчої ініціативи. Не допомогла навіть приваблива перспектива 
ухвалення основного закону, який закріплює внесені зміни, 3 травня 1991р., тобто у 
200-ту річницю ухвалення першої польської і другої у світі Конституції від 3 травня 
1791р. [3, с.25-26]. З погляду сьогодення здається, що тоді можна було осягнути 
конституційний компроміс, адже депутати, обрані за списком комуністичної партії і 
так званих союзницьких партій, були готові на далекосяжні поступки. Однак так не 
сталося. Тут певну роль відіграв і конфлікт між палатами парламенту, тому що “тоді 
не було жодної засади, яка б могла узгодити між собою два різні проекти обох палат, 
не було судді, який був би арбітром між двома палатами”[4, с.93]. Багато 
представників доктрини і політиків вважають, що тоді не використано дуже вигідної 
для прийняття конституції ситуації. Проте цей період не був втраченим – крім 
парламентарних проектів тоді було підготовлено і багато зрілих проектів конституції 
чи розлогих конституційних тез, авторами яких були політичні партії і приватні 
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особи [5]. Ці проекти згодом часто з’являлися на маргінесі основного виру творення 
конституції.  

Після виборів 27 жовтня 1991р. процес прийняття основного закону було 
відновлено, проте тепер вже він йшов іншим шляхом. Почали від визначення самої 
процедури підготовки конституційних проектів. 23 квітня 1992р. було прийнято 
конституційний закон про порядок підготовки та ухвалення Конституції Польської 
Республіки [6]. Відповідно до останнього конституцію повинні були ухвалити обидві 
палати парламенту, з’єднані у Народне Зібрання (Згромадження) більшістю 2/3 
голосів, а після цього її повинен був прийняти народ шляхом загальнодержавного 
референдуму. Право пропонувати проект конституції здобула Конституційна 
Комісія, яка складалася з 46 депутатів та 10 сенаторів, група із щонайменше 56 
членів Народного Зібрання (Згромадження), а також Президент Польської 
Республіки. У 1994р. після внесення змін до конституційного закону про порядок 
підготовки та ухвалення Конституції таке право також могла здобути група 
громадян, пропозиції якої щодо проекту Конституції підтримали своїми підписами 
щонайменше 500 000 осіб, наділених чинним виборчим правом до Сейму. Проекти 
можна було вносити протягом 6 місяців від дня створення Конституційної Комісії 
(цей термін не стосувався самої Конституційної Комісії). Комісію було створено 30 
жовтня 1992р., отже, термін подачі проектів закінчувався 30 квітня 1993р. Протягом 
цього часу до неї надійшло сім проектів, які відповідали законотворчим вимогам [7], 
і чотири, в яких не було виконано умови підтримки 56 підписами членів Народного 
Згромадження. Проекти були надані політичними партіями, а один проект подав 
Президент Польської Республіки. На жаль, незабаром праця над проектом 
конституції знову була припинена, тому, що вибраний у 1991р. парламент, який ще 
не добув навіть половини своєї каденції, був розпущений. Хоча і так шансів на 
швидке прийняття конституції було небагато, бо парламент був надто роздробленим 
(у Сеймі було представлено 29 партій). 

Черговий етап розпочався після виборів 19 вересня 1993р. Було створено нову 
Конституційну Комісію Народного Згромадження, а 22 квітня 1994р., після внесених 
у закон про спосіб приготування і ухвалення Конституції змін, до розгляду були 
допущені проекти, подані у попередній каденції. Остаточно Конституційна Комісія 
опрацьовувала сім проектів. Із тих, які були внесені у 1993р., залишились тільки три, 
тому що інші три, два партійні і президентський, замінили новими, а один 
відкликано. Останнім на розгляд комісії надійшов внесений 5 вересня 1994р. 
громадський проект, який підтримали підписами 959270 виборців [8, с.13]. Однак 
темп опрацювання конституції у подальшому був дуже повільним. Головною 
причиною такого стану речей, мабуть, був важкий період правового протистояння 
президента Валенси з парламентом, в якому домінували ліві сили. Тільки вибір на 
посаду президента Олександра Кваснєвського і недалекий кінець каденції 
спричинили, що у 1996р. діяльність, спрямована на ухвалення конституції, 
активізувалася. 

Законом було передбачено принцип двох читань проекту нової конституції, а у 
випадку внесення Президентом Польської Республіки до тексту конституції, 
схваленої у другому читанні, змін – трьох читань. 

Перше читання відбулося на засіданні Народного Згромадження 21– 23 вересня 
1994р. і закінчилося передачею усіх семи проектів до Конституційної Комісії, яка 
повинна була підготувати єдиний проект. Складність цього завдання полягала у 
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надто великій кількості розбіжностей щодо регулювання основних питань у 
проектах, які повинні були лягти в основу остаточного варіанту. Допомогти у 
вирішенні цього завдання повинні були дебати у Сеймі, які відбулися 21 жовтня 
1994р. На жаль, вони не викликали зацікавлення, на яке заслуговували, “більш того, 
вони не створили відповідних підстав для формулювання хоча б вступних відповідей 
у питаннях, запропонованих як окремі конституційні дилеми” [8, с.26]. Зокрема, 
йшлося про поділ та систему рівноваг влади, структуру парламенту, сутність та зміст 
самоврядування, способи регулювання стосунків між державою та Церквою, зміст 
соціальних прав, систему джерел права, а також відношення міжнародного права до 
внутрішнього. 

Отже, Комісія повинна була розв’язувати ці дилеми самостійно. Було створено 
шість підкомісій (редакційна, загальних питань і вступних положень, основ 
політичного та суспільно-економічного устрою, питань системи джерел права, 
органів законодавчої і виконавчої влади, місцевого самоврядування, інститутів 
захисту прав людини та органів юстиції, а також прав і обов’язків громадян), які 
приготували відповідні частини основного закону. У грудні 1994р. група постійних 
експертів Комісії, яка складалася з відомих представників науки конституційного 
права, зібрали та систематизували ці пропозиції. Відтак виник цілісний проект 
конституції у варіативному вигляді від 20 січня 1995 року. 

Наступним етапом діяльності Конституційної Комісії було детальне, остаточне 
обговорення окремих положень, яке тривало аж до 19 червня 1996р. У цей день 
опрацювання проекту конституції було закінчене, але створений в такий спосіб 
проект не зовсім відповідав змісту майбутньої конституції, “тому що не містив 
преамбули і багатьох інших положень, які були внесені до тексту основного закону 
на наступних етапах опрацювання конституції” [3, с.26]. Також виявилося, що 
необхідно зробити остаточне редагування. Група експертів, а згодом і редакційна 
підкомісія запропонували низку змін, які стосувалися не тільки редакції положень, 
але і їх розміщення в тексті майбутньої конституції, уніфікацію термінів і понять, а 
також деякі зміни, що стосувалися основного змісту конституції. 

Від половини вересня до початку грудня 1996р. Конституційна Комісія повторно 
розглянула статтю за статтею весь проект. Тоді ж до нього було додано преамбулу. 
Коли здавалося, що робота Конституційної Комісії наближається до кінця, виникла 
нова політична криза. Два парламентські угруповання подали додаткові пропозиції 
щодо змін проекту, висунувши умову, що вони проголосують за конституцію тільки 
у тому випадку, коли ці пропозиції будуть прийняті. Після відповідних узгоджень та 
консультацій було досягнуто компромісу, який дав можливість Комісії 16 січня 
прийняти звіт, який містив цілісний текст разом із пропозиціями меншості. 

У лютому 1997р. Постійна Рада Єпископату Польщі передала Президентові та 
Маршалкам Сейму і Сенату заяву, яка стосувалася вимог єпископів польської 
католицької церкви щодо завершення роботи над конституцією. 

24-28 лютого 1997р. відбулася перша частина другого читання проекту 
конституції. Під час обговорення було внесено близько 500 поправок. Проект знову 
був переданий у Конституційну Комісію для приготування додаткового звіту. Цей 
звіт Народне Згромадження розглянуло 21 березня 1997р., прийнявши близько 1/3 
поправок і відкинувши решту. У кінцевому голосуванні пропозиції про прийняття 
проекту Конституції в цілому взяло участь 497 депутатів і сенаторів, за пропозицію 
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голосувало 461, проти – 31, 5 утрималися від голосування, причому необхідна 
більшість 2/3 голосів становила 332 члени Народного Згромадження. 

Відповідно до приписів, передбачених конституційним законом від 23 квітня 
1992р., схвалену у другому читанні Конституцію Маршалок сейму як Голова 
Народного Згромадження передав Президентові ПР. 

Президент, користуючись наданим йому правом, запропонував 41 поправку до 
нового основного закону. Конституційна Комісія на своєму останньому засіданні 
схвалила більшість з них. 

2 квітня Народне Згромадження прийняло 31 зміну із запропонованих 
Президентом, 8 відкинуло, 2 Президент зняв сам. 

У голосуванні пропозиції про прийняття Конституції ПР в цілому разом із 
прийнятими змінами, внесеними Президентом, взяло участь 497 депутатів і 
сенаторів. За прийняття Конституції голосувало 451 член Народного Згромадження, 
40 було проти, 6 утрималися від голосування. 

Президент розпорядився про проведення референдуму, призначивши його на 
неділю 25 травня 1997р. 

5 травня офіційно було розпочато процедуру референдуму. Канцелярія 
Президента розіслала текст Конституції в усі домашні господарства й усім, хто 
готувався до екзамену на атестат зрілості. Необхідність публічного обговорення 
нової Конституції було викликане радше ідеологічними, аніж формальними 
причинами. Тим більше, що деякі політичні середовища трактували референдум як 
своєрідний тест перед парламентськими виборами, які повинні були відбутися 
восени. 

У референдумі взяли участь 42,86% усіх, хто мав право голосувати, за прийняття 
Конституції проголосували 52,70%, проти – 45,90% [9]. 

15 липня Верховний Суд прийняв постанову, згідно з якою референдум вважався 
дійсним. 16 липня Президент ПР підписав Конституцію. Того ж самого дня вийшов 
Збірник Законів, у якому було опубліковано її текст. Три місяці по тому, 17 жовтня 
1997р., Конституція Польської Республіки почала діяти і до сьогодні до неї не було 
внесено жодних змін. 

Конституція Польської Республіки від 2 квітня 1997р. є відносно об’ємною 
конституцією. Складається із 243 статей, об’єднаних у 13 розділів, яким передує 
преамбула. Частина розділів (ІІ, ІV, VІІІ, ІХ) містить підрозділи, які мають окремі 
заголовки. Систематика Конституції відображає погляди законодавця і, зокрема, ту 
роль, яку виконуватимуть певні інституції та правові важелі. 

Преамбула, що містить формулювання, які виражають аксіологію Конституції, 

 вказує, що суб’єктом, який встановлює Конституцію, є народ; 
 посилається на польські народно-визвольні та демократичні традиції і 

виражає вдячність усім тим, хто у минулому боровся за свободу країни; 
 називає загальнолюдські цінності, на які спиралися її творці, зокрема – 

правду, справедливість, добро і красу, чесність, ретельність, волю, 
солідарність, людську гідність; 

 звертається як до Бога, так і до інших джерел цінностей, які визнають 
суттєвими невіруючі особи; 
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 наводить найважливіші засади суспільного життя – демократію, повага до 
громадянських прав, співпраця між гілками влади, суспільний діалог і 
державна допомога. 

Розділ І містить основні (загальні) принципи та засади і регулює такі поняття як 
інтегральність держави, гімн, герб, державна мова. 

Розділ ІІ визначає статус окремої особи у державі. Містить широкий перелік прав 
і свобод людини і громадянина. Охоплює аж 57 статей, поділених на кілька частин – 
загальні засади, особисті свободи і права, політичні свободи і права, економічні 
свободи і права, соціальні і культурні, засоби захисту прав та свобод. 

Розділ ІІІ вперше в історії польських конституцій цілісно і стисло регулює 
питання, які стосуються джерел права. 

Розділ ІV присвячений виборам, організації і діяльності двопалатного 
парламенту, а також статусу депутатів та сенаторів. 

Розділ V визначає засади виборів, функції та статус Президента Польської 
Республіки.  

Розділ VІ визначає роль, завдання, організацію і відповідальність Ради Міністрів 
і адміністрації уряду. 

Розділ VІІ містить приписи, які регулюють статус територіального 
самоврядування. 

Розділ VІІІ присвячений судовій владі, судам як органам правосуддя, а також 
Трибуналові Стану і Конституційному Трибуналу. 

Розділ ІХ, який має заголовок “Органи державного контролю і захисту права”, 
містить приписи, що стосуються трьох органів – Верховної Контрольної Палати, 
Уповноваженого у справах прав громадян і Крайової Ради Радіомовлення і 
Телебачення. 

Розділ Х – окремий розділ, який стосується публічних фінансів, вперше 
вміщений у польській Конституції; це свідчить про ту вагу, яку приділяє цій 
проблематиці законодавець. 

Розділ ХІ – Надзвичайні стани, регулює спосіб функціонування держави у 
ситуації загрози. 

Розділ ХІІ містить приписи, які визначають умови зміни Конституції. 
Розділ ХІІІ – законоположення (приписи?) тимчасові (перехідні) і остаточні (?), 

розв’язує питання, пов’язані із впровадженням Конституції у життя. 
Основні риси Конституції Республіки від 2 квітня 1997р. можна визначити так [1, 

c.112-114]: 

 характер конституції більш юридичний, ніж ідеологічний, і тому вона 
придатна для безпосереднього застосування; 

 конституція спирається на різноманітні цінності, що є наслідком політичного 
компромісу, втіленого її творцями; 

 є конституцією продовження, тому що основні (засадничі) рішення 
становлять модифіковану і удосконалену версію тих, які були прийняті на 
початку трансформації у 1989р., а також тому, що ґрунтується на добрих 
традиціях польського конституціоналізму міжвоєнного періоду; 
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 це сучасна конституція, яка відповідає сучасним тенденціям світового 
конституціоналізму і становить добру підставу інтеграції з Європейським 
Союзом; 

 це конституція незламна, і це, можливо, спричинить її довговічність. 
Проф. Вацлав Комарницький, якого вважають найвизначнішим 

конституціоналістом міжвоєнного періоду, писав у 1992р. з приводу конституційної 
практики у контексті конституції від 21 березня 1921р.: “Вона (конституційна 
практика – К.Е.) вирішить, яких рис набудуть конституційні інституції у житті, 
якими стануть у своїй дії, створить традицію, яка виділить добрі сторони березневої 
конституції, натомість послабить негативні, врешті підготує основу для поступового 
удосконалення конституції на шляху її змін і періодичних ревізій” [10, с.584-585]. 

Понад шестирічне існування Конституції від 2 квітня 1997р. Дало змогу вивчити 
конституційну практику і оцінити всебічні конституційні рішення. Видається, що 
прийшов час робити висновки особливо в контексті вступу у Європейський Союз, 
доказом чого є політичні програми деяких політичних партій, які містять пропозиції 
щодо зміни основного закону. Однак з іншого боку слід пам’ятати, що стабільність 
конституції є цінністю сама по собі, і її не варто нищити поспішними змінами. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті досліджуються теоретичні та порівняльно-правові аспекти територіальної 
організації зарубіжних держав. З метою успішного провадження порівняльного аналізу 
в роботі використовуються два основні критерії – функціональної тотожності та 
однойменності. Згідно з першим критерієм, увагу приділяли лише тим адміністративно-
територіальним одиницям, які утворювались з метою розв’язання проблем 
регіонального рівня. Згідно з другим – сформувався вужчий та чіткіше виражений 
предмет наукового дослідження (у Європі області як адміністративно–територіальні 
одиниці утворені в Болгарії, Білорусії, Греції, Іспанії, Італії, Норвегії, Португалії, Росії, 
Чехії та Шотландії). 

Ключові слова: область, регіон, обласний поділ. 

Область – вища ланка в системі адміністративно-територіального поділу 
України. Її функціональне призначення полягає в тому, щоб якомога оптимальніше 
врегулювати суспільні публічні відносини на регіональному рівні. Правовий статус 
області є надзвичайно складним явищем. З метою глибшого усвідомлення його 
сутності звернемо увагу на зовнішні та внутрішні форми прояву. 

До зовнішніх форм належить розуміння статусу області у вузькому розумінні. 
Сюди віднесемо такі елементи: правовий порядок встановлення їхньої кількості; 
процедури їхнього утворення та ліквідації, зміни їхніх меж та назви. Ці елементи є 
необхідними для формалізації області як територіального утворення, що входить у 
систему адміністративно-територіального поділу держави. Як правило, це 
конституційно-правове регулювання. Воно є базовим у подальшому визначенні 
правового статусу територіального утворення, оскільки формується на основі 
пріоритетів національної політики. 

До внутрішніх форм прояву відносимо повноваження, форми та методи 
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування регіонального 
рівня. У комплексі вони визначають правовий статус області у широкому розумінні. 
Відтак, правовий статус області зумовлюється наявністю не лише конституційно-
правових норм, але й адміністративно-правових, фінансово-правових, цивільно-
правових та інших норм. 

Частина 2 ст. 133 Конституції України встановила вичерпний перелік областей, 
що входять у систему адміністративно-територіального поділу України. Результатом 
такого правового регулювання стало те, що зміна системи обласного поділу 
відповідно потребує зміни положень чинної Конституції України. [11] 

Як видається, дебати про реформування територіального устрою України, які 
були розпочаті з часу проголошення Декларації про державний суверенітет України, 
ще довго залишатимуться в площині винятково політико-наукових дискусій. 
Підтримуючи дебати щодо удосконалення правового регулювання обласного поділу 
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в Україні, важливо пам’ятати і про конституційно-правові надбання зарубіжних 
держав у царині регіоналістики. 

Конституційне право України містить не так багато правових норм, що 
характеризують сутність “регіону”. В Україні, конституційне поняття “регіон” є 
новелою. Проте, наперед зазначимо, що в низці європейських держав воно є широко 
вживаним. Перші регіони в Європі було сформовано ще в часи стародавнього Риму. 
На той час regio означав квартал. У часи імперії його статус змінився і він вже 
означав більшу територіальну одиницю – округ. У межах regiones діяли цензи, 
стягувались податки. З часом, поділ на regiones ліг в основу всієї системи 
територіального управління Римською імперією. Проте на кінець ІІІ ст. його замінила 
нова територіальна одиниця – провінція, якою управляли коректори, консули і 
президи [18, С. 457]. 

З метою глибшого усвідомлення конституційно-правової природи області в 
Україні застосуємо функціональний критерій. Завдяки цьому критерію дослідження 
здійснюватимуться крізь призму тотожності функціональної значущості області як 
територіального утворення регіонального рівня. 

Законодавча техніка багатьох європейських держав дотримується традиції не 
визначати систему адміністративно-територіальних одиниць. 

Відповідні положення, здебільшого згадуються у структурних підрозділах, 
предметом регулювання яких є інститут місцевого самоврядування. Такий підхід 
спостерігаємо в Конституції Естонії від 28.06.1992 р. (Глава чотирнадцята “Місцеве 
самоврядування”) [10, с.36-37.]; Конституції Латвії від 15.02.1922 р. з поправками від 
21.03.1993 р. та 27.01.1994 р. (Частина І. “Загальні положення”) [10, с.40]; 
Конституції Литви від 25.10.1992 р. (ст. 11 Глави 1. “Литовська держава” та Глава 
Х. “Місцеве самоврядування та управління”) [10, с.78-79]; Конституції Білорусії від 
15.02.1994 р. (ст. 9 Розділу 1 “Основи конституційного ладу”) [10, с.90]; Конституції 
Болгарії від 12.07.1991 р. (Глава сьома. “Місцеве самоврядування та місцева 
адміністрація”) [10, с.148-150]; Конституції Македонії від 17.11.1991 р. (“V. Місцеве 
самоврядування”) [10, с.90]; Конституції Молдови від 29.06.1994 р. (Глава VIII. 
Публічне управління) [10, с.220-221]; Конституції Польщі від 17.10.1992 р. (Глава 5. 
“Місцеве самоврядування”) [10, с.249-250]; Конституції Словенії від 23.12.1991 р. 
(Частина 1. “Вступ” та Частина V. “Самоврядування”) [10, с.266-268, 297-299]; 
Конституції Угорщини (Глава IX “Місцеве самоврядування”) [10, с.228-229]; 
Конституції Хорватії від 22.12.1990 р. (VI. “Організація місцевого самоврядування та 
управління”) [10, с.400-401]; Конституції Словаччини 01.09.1992 р. (Частина 
четверта. “Органи місцевого самоврядування”) [10, с.462-463]; Конституції Чехії 
(Розділ сьомий. “Місцеве самоврядування”) [10, с.507-508]; Конституції Швеції 
(Форма правління. Прийнята у 27.02.1974 р. ( Глава 1. “Основи державного ладу”) 
[9, с.701-702] та Конституції Французької Республіки 04.10.1958 р. (Розділ ХІІ. “Про 
місцеві колективи”) [9, с.680]. Певна специфіка, зумовлена конституційно-правовими 
традиціями, спостерігається у Конституціях Ірландії та Королівства Данії. 

Винятком тут є хіба що конституційно-правова практика України, Бельгії, 
Франції. У главі IX “Територіальний устрій” Конституції України 1996 р. знаходимо 
вичерпний перелік областей, які утворені на сьогодні у державі. Встановлення такого 
переліку на рівні конституційного закону ускладнює юридичну процедуру утворення 
нових та ліквідації вже існуючих областей і забезпечує особливу стабільність 
сучасної системи обласного поділу. Усе це вказує на особливу політико-правову 
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природу області та на її провідну роль у процесі забезпечення єдності державної 
території. Можна зробити висновок, що в абз. 2 ст. 133 Конституції України 1996 р. 
встановлено гарантією унітарної форми державного устрою Української держави. До 
того ж, будучи закріпленою у Розділі 1 “Загальні засади” Конституції України 1996 р. 
(абз. 2 ст. 2), форма державного устрою фактично піднесена в ранг одного з 
основних принципів конституційного ладу України. 

Конституції унітарних держав Європейського Союзу, які були прийняті відносно 
недавно, у своїх положеннях містять окремі структурні частини, де визначається не 
лише система адміністративно-територіального поділу, а й конституційно-правовий 
статус окремих територіальних утворень. Зокрема, до таких актів слід віднести 
Конституцію Греції від 11.06.1975 р. (ст. 105 Глави третьої “Статус Святої гори 
Афон”) [9, с.286-287]; Конституцію Іспанії від 29.12.1978 р. (Розділ восьмий “Про 
територіальний устрій держави”) [9, с.401-409]; Конституцію Королівства 
Нідерланди від 17.02.1983 р. (Глава VII “Провінції, муніципалітети, органи водного 
контролю та інші державні органи”) [9, с.496-498]; Конституцію Португальської 
Республіки 02.04.1976 р. (Розділ VII “Автономні області” та Розділ VIII 
“Організація місцевої влади”) [9, с.581-589]; Конституцію Франції (Розділ ХІІ “Про 
місцеві колективи”) [9, с.680]. Винятками є Конституція Великого Герцоґства 
Люксембург 17.10.1868 р. (Глава ІХ “Про комуни”) [9, с.467] та Конституція 
Італійської Республіки 22.12.1947 р. (Глава V “Області, провінції і комуни”) 
[9, с.442-446]. 

Перелік складових територіальних частин знаходимо у положеннях 
федеративних держав, учасниць країн Європейського Союзу: Конституція 
Австрійської Республіки. Федеративний конституційний закон від 10.11.1920 р. (п. 2 
ст. 2); Конституція Бельгії від 07.02.1831 р. (ст.: 2,3,4 і 5); Основний Закон 
Федеративної Республіки Німеччини від 23.05.1949 р. (Преамбула). У Конституціях 
нових держав Східної Європи винятками є тільки Конституція України з її Розділом 
ІХ “Територіальний устрій України” та Глава 3 “Федеральний устрій” у 
Конституції Російської Федерації. Певна специфіка простежується у Конституції 
Молдови, яка, визначаючи систему адміністративно-територіального поділу, не 
закріплює поіменний перелік найбільших територіальних утворень (ст. 110 
“Адміністративно-територіальний устрій”) [10, с.221]. Як правило, наявність 
окремих або спеціалізованих підрозділів у конституціях європейських держав 
свідчить лише про намагання їхніх законодавців подолати негативну дію 
відцентрових тенденцій. 

У деяких конституційних актах східноєвропейських держав присутні банкетні 
норми. У таких державах система адміністративно-територіального поділу 
встановлюється окремим законом про адміністративно-територіальний поділ. 
Подібне виявлено у Конституціях Естонії (ч. 2 ст. 1), Литви (ст. 11) та Македонії 
(ст. 116). 

Зауважимо, що Конституція Словацької Республіки не повністю визначає 
структурні елементи системи адміністративно-територіальних одиниць. Пункт 
перший ст. 64 зазначає, що основною одиницею місцевого самоврядування є 
муніципалітет. А пункт третій цієї ж статті зауважує, що “одиниці самоврядування 
вищих рівнів та їх органів визначаються законом”. Не всі одиниці перелічує і 
Конституція Болгарії. Вона допускає утворення інших адміністративно-
територіальних одиниць згідно з законом (п. 2 ст. 135). 
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Проте у деяких Конституціях знаходимо статті, у яких досить чітко визначається 
коло суб’єктів адміністративно-територіального поділу. Зокрема, такими актами є 
Конституції Білорусії (абз. 3 ст. 9), Молдови (ст. 110), Угорщини (ст. 41), Хорватії 
(ст. 129), Росії (ст. 77) та України (абз. 1 ст. 133). 

Конституційні акти, у яких називаються структурні одиниці адміністративно-
територіального поділу, також умовно можна виділити у дві великі групи. До першої 
групи відносимо ті, які визначають загальну структуру адміністративно-
територіального поділу; до другої – ті, які додатково поіменно перелічують усі 
територіальні одиниці регіонального рівня (ст.: 3 та 4 Конституції Бельгії; абз. 2 
ст. 133 Конституції України.; ст. 65 Конституції Російської Федерації; ст. 3 
Конституції Латвійської Республіки). 

Застосовуючи критерій однойменності, формується більш вузький та чітко 
визначений спектр дослідження, оскільки до уваги беруть лише ті територіальні 
одиниці, назва яких – область. 

Узагальнюючи конституційно-правовий статус регіональних адміністративно-
територіальних одиниць, зауважимо, що вони покликані забезпечити виконання 
функції проміжної ланки в системі територіальної організації держави між 
політичним центром у державі та населенням. Це свого роду “буфер” між інтересами 
різних рівнів, реалізація яких забезпечується через відповідні органи публічної 
влади. Захист загальнодержавних інтересів здійснюється через регіональні органи 
державної влади, місцевих – через регіональні представницькі органи. 

Як правило, конституційні акти багатьох держав прямо не вказують на факт 
існування регіону або регіональної політики. Винятком хіба що є Конституції Бельгії, 
Болгарії, України та Франції. Стаття 142 Конституції Болгарії прямо вказує, що 
“область є адміністративно-територіальною одиницею, призначеною для проведення 
регіональної політики, для здійснення державного управління на місцях і для 
забезпечення відповідності між національними та місцевими інтересами” [10, с.149]. 

Завдання адміністративно-територіальної одиниці регіонального рівня – 
забезпечення поєднання інтересів держави та місцевого населення, а це, відповідно, 
вимагає особливих моделей організації публічної влади. 

Подвійна природа системи владних органів територіальної одиниці 
регіонального рівня чітко простежується у положеннях Конституції Литви: ст. 119 
вказує, що “Право на самоврядування гарантується державним територіально-
адміністративним одиницям, передбаченим законом”, а абз. 1 ст. 123 “Управління в 
адміністративних одиницях вищого рівня у передбаченому законом порядку 
організовується Урядом”. Як видно, положення ст. 119 та абз. 1 ст. 123 Конституції 
Литовської Республіки від 25.10.1992 р. вказує на можливість існування суб’єктів 
конституційно-правових відносин з різною правовою природою, які або входять до 
системи державного управління або залишаються поза її межами [10, с.78-79]. 

Додамо і те, що сам термін “державна територіально-адміністративна одиниця” 
(абз. 1 ст. 123) лише підтверджує наше уявлення про “штучність” адміністративно-
територіальних одиниць регіонального рівня. 

Подібність у назві ще не дає остаточної впевненості про тотожність 
конституційно-правової природи згаданих адміністративно-територіальних одиниць. 
Вивчаючи сучасний досвід зарубіжних держав, зауважимо, що область не є 
винятково українським конституційно-правовим явищем. Утворення з подібною 
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назвою входять до системи адміністративно-територіального поділу Білорусії, 
Болгарії, Греції, Іспанії, Італії, Норвегії, Португалії, Росії, Чехії та Шотландії.  

Певна специфіка спостерігається при термінологічному перекладі поняття 
область. “Краткий словарь шести славянских языковь” , де церковно-словянський 
термін область трактується як “провинцја, нахија, bолејаm, крајина” – (болг.); 
“област” – (серб.); “krаjіna, provincie” – (чеськ.); “provincia” – (пол.); “la province” – 
(фр.) та “das Gebiet, diе Prоvinz” – (нім.) [13, с.420-421]. Як бачимо, тодішня область 
мала, по суті, зовсім інший конституційно-правовий зміст не лише в Україні, а й у 
Болгарії, Сербії, Чехії, Польщі, Франції та Німеччині. 

Адміністративно-територіальні одиниці регіонального рівня конституції нових 
держав Східної Європи називають повітами в Естонії (ст. 155 Конституції) 
[10, с.36]; округами в Угорщині [10, с.328] або провінціями у Хорватії [10, с.401]. У 
Словенії вводиться поняття укрупнені органи місцевого самоврядування [10, с.298]. 
На відміну від згаданих, Конституції Литви, Македонії та Словаччини взагалі не 
вказують назви адміністративно-територіальних одиниць регіонального рівня. 

Функціональна уніфікованість області не забезпечує повністю однакового 
конституційно-правового регулювання статусу області у кожній державі зокрема. 
Правова природа обласних органів, як і самої області, корегується власне 
національним баченням концепції державної влади та публічної влади територіальної 
громади. Наприклад, Конституція Чеської Республіки навіть вдається до певного 
ототожнення правової природи області та землі. У положеннях ст. 99 читаємо: 
“вищими одиницями місцевого самоврядування є землі або області” [10, с.507]. 

На сьогодні теорія конституційного права визначає чотири основні форми 
державного устрою: унітарну централізовану, унітарну децентралізовану, 
федеративну централізовану та федеративну децентралізовану держави [8, с.32-33]. 
Виходячи із запропонованої класифікації, доходимо висновку, що на перших порах 
становлення української державності було взято курс на формування саме унітарної 
децентралізованої держави. Особливу увагу почали приділяти розвитку автономії 
при збереженні унітарної держави та запровадженню спеціального конституційно-
правового статусу для окремих областей України. 

Досвід зарубіжних держав показує, що донедавна в світі було 13 держав, у яких 
досить успішно функціонували відповідні адміністративні автономії. Ними були: 
Великобританія, Данія, Індія, Індонезія, Іспанія, Італія, Португалія, Судан, Фінляндія, 
Шрі-Ланка, Габон та Франція. Усі названі держави, крім Індії, мають унітарну форму 
правління. Адміністративна автономія була і в Бельгії до того часу, коли було 
прийнято рішення про запровадження у цій державі федерації. 

Як правило, діючі автономії – це територіальні одиниці з домінуючою однією 
народністю або національністю. У Габоні – це автономний район Гамба; у Данії – 
Фарерські острови, Гренландія; у Фінляндії Алонські острови; в Іспанії – Країна 
Басків, Каталонія, Андалусія, Галісія та Вісторичні області; в Індії – гірські округи, 
автономні штати в Ассам; в Італії – Сицилія, Сардинія, Долина Аости та інші 
адміністративні області; в Індонезії – Західний Іріан; у Великобританії – Північна 
Ірландія, острів Мен та інші малі острови; у Франції – о. Корсика та ін. 

Українській дійсності ближчим виявилась автономія, закріплена у 
конституційних актах Італії або ж Іспанії. Ці держави мають не лише спільні з 
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Україною тенденції конституційно-правового розвитку, але є яскравим прикладом 
поєднання функціонального критерію з критерієм однойменності. 

Особливістю італійської моделі стало те, що статус області надали лише тим 
районам, які традиційно іменувались так в офіційній статистиці. Конституція Італії 
від 27.12.1947 р. пішла шляхом встановлення в імперативному порядку переліку 
областей (ст. 131). Одночасно законодавець закріпив право муніципалітетів, що 
представляють інтереси не менше 1/3 зацікавленого населення, вносити пропозиції 
щодо змін у цьому переліку областей (ст. 132). Іншою особливістю італійської 
моделі стало те, що, згідно з Конституцією, такі територіальні одиниці, як область, 
поділяються на дві групи. П’ятнадцять областей Італії мають загальний статус. Їхній 
устрій регулюється конституційними нормами, які обов’язкові для всіх областей цієї 
категорії. П’ять областей, з урахуванням їхньої специфіки, набули особливих форм і 
умов автономії (Трентіно-Альто-Адідже – прикордонний район заселений 
національними меншинами; Фріулі-Венеція-Джулія – прикордонний район з етнічно-
лінгвістичною меншиною; Долина Аости – прикордонний район з етнічно-
лінгвістичною меншиною; Сицилія – острів; Сардинія – острів). Ці області набули 
загальної назви як області із спеціальним статусом. 

На відміну від Італії, в Іспанії Основний закон не закріплює перелік областей, що 
утворюються. На думку іспанського законодавця, ініціатива при формуванні таких 
територіальних одиниць повинна виходити “знизу”, тобто від населення. Але 
Конституція Іспанської республіки 1979 року, як і Конституція 1931 року, 
закріплювала особливу процедуру клопотання зацікавленого населення перед 
парламентом про надання автономного статусу. І хоча в Іспанії традиційно вимоги 
про надання автономії висували баски та каталонці, практично всі історично утворені 
області намагались здобути автономію. В основі цих устремлінь були здебільшого 
причини економічного характеру. 

Подібну “технологію” встановлення меж адміністративно-територіальних 
одиниць знаходимо у конституційних положеннях Словенії. Відповідно до ст. 139 її 
Конституції, муніципалітет у Словенії представляє один або кілька населених 
пунктів, жителі яких мають спільні потреби та інтереси. Муніципалітет формується 
на підставі прийняття законодавчого акту лише після того, як населення відповідного 
округу виявить свою волю на референдумі на підтримку утворення муніципалітету. 
Ще цікавіше поставлено питання у Хорватії – територія громади, району та міста 
визначається законом за бажанням громадян. 

Зауважимо, що в сучасних системах адміністративно-територіального поділу 
зарубіжних держав область посідає особливе становище. У дволанкових системах 
адміністративно-територіального поділу формуються відносини на рівні – “область 
 община (громада)”; у три ланкових – “область  район  община (громада)”. 
Вивчаючи специфіку чотири ланкової системи, В. Чіркін наводить приклад Франції. 
Згідно з поданою ним класифікацією, французька модель передбачає відносини на 
рівні “регіон  область  район  община” [16, с.310]. Проте з цим положенням 
можна не погодитись. Справа в тому, що саме французька модель адміністративно-
територіального поділу область не передбачає. На це вказують не лише положення 
Конституції Франції, але й наукові дослідження французьких державознавців. Ще 
перша Конституція Франції (03.09.1791 р.) проголошувала: “Королівство – єдине і 
неподільне: його територія поділена на 83 департаменти, кожний департамент – на 
округи (дистрикти), кожний округ – на кантони ”. Уже в дещо зміненій формі ці 
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положення викладаються у ст. 72 чинної Конституції Франції (04.10.1958 р.). 
Зокрема, там вказується, що “місцевими колективами Республіки є комуни, 
департаменти, заморські території. Інші місцеві колективи створюються законом”. На 
сьогодні адміністративна організація Франції передбачає таку структуру: “район  
департамент  округ  кантон  комуна” [3, с.15]. 

На окрему увагу заслуговують такі адміністративно-територіальні одиниці у 
Франції як регіони. Іноді їх ще називають районами. Як окремі адміністративно-
територіальні одиниці вони були утворені додатково і на сьогодні їх статус 
визначається Законом Франції 1982 року “Про права і обов’язки комун, 
департаментів і регіонів”. 

Формуючи конституційну модель статусу області, для українського законодавця 
виявився прийнятний конституційно-правовий статус французького регіону, хоча 
здебільшого правова природа області наближалась за своєю суттю до природи 
департаменту. Такий різнобій виходив через брак чітко вироблених напрямів 
регіональної політики в Україні. Феномен французького регіону на сьогодні 
привернув до себе широку увагу не лише своїм конституційним статусом, а тими 
принципами, які закладались у його суть. 

Вивчаючи досвід Бельгії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції, Ж. Зіллер навіть 
вводить поняття регіональна громада [4, с.124]. “Колективна дієздатність” забезпечує 
жителям області участь у державотворчому процесі через збір підписів з метою 
проведення всеукраїнського референдуму. А традиційна політична орієнтація 
населення окремих областей забезпечує перемогу тим чи іншим політичним силам на 
виборах до загально-національних представницьких органів. 

Політико-правовий резонанс, породжений таким конституційно-правовим 
явищем як регіон, знайшов своє відображення не лише у конституційних актах 
окремих європейських держав, а й на рівні міжнародних організацій. На окрему увагу 
заслуговує практика діяльності держав – членів Ради Європи. Одним з напрямів 
діяльності цієї організації є “співробітництво між прикордонними територіальними 
общинами або властями в таких галузях, як регіональний, міський та сільський 
розвиток, охорона довкілля, поліпшення діяльності підприємств громадського 
користування і комунального обслуговування, а також допомога у надзвичайних 
ситуаціях” [2]. 

Сучасна регіональна політика Ради Європи розкрила нове бачення регіону вже в 
контексті європейського масштабу. Відтепер це не лише структурна одиниця 
національної системи територіального устрою, але й транснаціональна територія, яка 
виходить поза межі однієї держави.  

Налагоджується функціонування “єврорегіонів” і в Україні на прикордонних з 
Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною територіях. Мова йде про 
утворення “Карпатського євро-регіону”, який був започаткований декількома 
прикордонними регіонами. Засновниками Карпатського єврорегіону стали 
територіальні одиниці: у Польщі – Кросненське та Перемишльське воєводства; у 
Словаччині – округи Бардіїв, Гуменне, Міхаловце, Свидник, Требішов і Вранов, 
об’єднані в “Асоціацію Карпатський регіон”; в Угорщині – області Сатмар-Берег, 
Гайду-Бігар, Боршод-Обоуй-Земплен та Гевеш, в Україні – Закарпатська область 
[7, с.2]. 
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З метою захисту інтересів “єврорегіонів”, Маастрихтським договором 
передбачено Комітет Регіонів. Цей орган функціонує в межах ЄС і складається з 
представників регіональних та місцевих органів. Унаслідок наданих йому 
повноважень цей комітет надає консультації та пропозиції щодо соціально-
економічного розвитку єврорегіонів [1, с.623-633]. Окрім Комітету Регіонів, досить 
відомою є діяльність у галузі міжнародного співробітництва регіонів таких органів, 
як Збори регіонів Європи та Ради регіонів та общин Європи. 

Ідея європейської регіоналізації може виступити своєрідним запереченням 
заперечень. Адже в одному випадку, регіон можна розглядати, як адміністративно-
територіальну одиницю в межах однієї національної території, в іншому – як 
утворення, складовими якого можуть виступати частини декількох національних 
територій. І хоча дана ідея грунтується на принципі непорушності національних 
кордонів, подальше зростання політико-правової ролі єврорегіонів може в 
майбутньому поставити під сумнів факт “територіальної цілісності національної 
держави”. Звичайно, ідея “Європи регіонів”, будучи новим напрямом зовнішньої 
політики європейських держав проходить свою апробацію і, як показує практика, 
приносить свої перші позитивні результати. 

Отже, вивчаючи особливості конституційно-правового регулювання 
територіальних утворень регіонального рівня у державах Європи доходимо висновку, 
що області, здебільшого, виступають у статусі адміністративно-територіальної 
одиниці. За винятком Російської Федерації, їм не притаманний статус суб’єкта 
федерації. Області є структурною одиницею як у дво- так і три-ланкових системах 
адміністративно-територіального поділу. 

Як правило, конституційні акти європейських держав не врегульовують питання 
чисельності та найменування утворених областей. Український законодавець вдався 
до такого специфічного конституційно-правового регулювання цього питання 
винятково з політичних міркувань – зберегти в Україні унітарну форму державного 
устрою та забезпечити ефективну діяльність центральних органів державної влади. 

Формування областей на правах автономії проходить у межах поєднання 
принципів політичної децентралізації та автономії територіальних колективів у 
межах єдиної держави. Як справедливо зауважив В.М.Шаповал, утворення 
Автономної Республіки Крим у межах унітарної держави Україна замість звичайної 
адміністративно-територіальної одиниці – Кримської області – є нетиповим для 
практики постсоціалістичних країн [17, с.99]. Автономні області діють на базі 
власних статутів. В Італії допускається навіть невідповідність положень статуту 
області із спеціальною автономією главі V Основного закону за умови відповідності 
іншим положенням Конституції. Області із спеціальним статусом вправі приймати 
власні обласні закони. 

Поштовхом до формування нового конституційно-правового статусу області в 
Україні став Закон УРСР від 7.12.1990 р. “Про місцеві Ради народних депутатів 
Української РСР та місцеве самоврядування”. Відповідно до цього акта, обласні 
представницькі органи набули право законодавчої ініціативи (п. 9 ст. 37). Здобувши 
додатковий засіб впливу на законотворчу діяльність парламенту, обласні 
представницькі органи почали політично самоутверджуватись [6]. Ця ідея була 
запозичена від Іспанії, де сімнадцять автономних областей (comunidades autnomas) 
мають право вносити “законодавчі пропозиції” (ч. 2 ст. 121). Проте, на відміну від 
обласних рад в Україні того періоду, іспанські обласні представницькі органи досить 
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опосередковано можуть впливати на законотворчу діяльність парламенту. Відповідно 
до п. 2 ст. 87 Конституції Іспанії Асамблеї Регіональних автономних утворень 
можуть лише клопотати перед Урядом про прийняття законопроекту або ж про 
передачу в Президію Кортесів (парламенту) законодавчих пропозицій. Практика 
показала, що обласні ради в Україні цим правом майже не користувались. Та й 
відміна права законодавчої ініціативи можна пояснити тим, що обласні ради почали 
формуватись як політичні опоненти Верховної Ради України. 

Узагальнюючи процес розвитку суспільних відносин у галузі адміністративно-
територіального поділу, зокрема обласного устрою, можна виділити низку чітко 
сформованих тенденцій. 

По-перше, область – територіальне утворення, яке покликане сприяти 
забезпеченню регіональних завдань та функцій у державі. В Українській державі 
поряд з областю такі ж завдання та функції, проте вже у дещо вужчому об’ємі, 
покликані виконувати райони. Проте, на відміну від району, область посідає вище 
становище в системі адміністративно-територіального поділу. Її конституційно-
правовий статус додатково врегульовується окремими положеннями Конституції 
України 1998 р. Таке конституційно-правове регулювання системи обласного поділу 
в Україні забезпечує стабільність системи територіального устрою Української 
держави в цілому та виступає додатковим гарантом непорушності окремих засад 
конституційного ладу.  

По-друге, територіальні одиниці із такою назвою є елементами системи 
адміністративно-територіального поділу багатьох європейських держав. Проте 
однаковість назви територіального утворення, ще не означає тотожності 
конституційно-правового статусу. Відповідно до положень конституцій 
європейських держав, область, як правило, наділяється статусом адміністративно-
територіальної одиниці. Проте, в окремих державах, ці територіальні утворення 
набувають додаткового об’єму повноважень, що дає всі підстави говорити про їхній 
особливий конституційно-правовий статус. Беручи це до уваги, можна погодитись з 
думкою про те, що за формою державного устрою окрім унітарної та федеративної 
держави можна виділити такий вид як регіональна держава [15, с.166]. 

По-третє, подальший розвиток обласного устрою та окремих областей зокрема 
зумовлений пріоритетними напрямами регіональної політики в Україні. Цей процес 
виходить поза межі внутрішньої державної політики і його треба розглядати в 
контексті загальноєвропейського процесу транскордонного співробітництва, 
направленого на формування нових територіальних утворень під назвою єврорегіон. 
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COMPARATIV LEGAL STATUS OF OBLAST 

I. Zajats  

In the articles are investigated(studied) idealized and rather – legal aspect of territorial 
organization of the foreign states. With the purpose of successful realization of the 
comparative analysis in activity two main(basic) yardsticks – functional identity and title will 
be used. The attention agreed to the maiden yardstick is given only to those administrative 
and territorial units, which one were reshaped with the purpose of the solution of problems of 
a regional level. Agrees second it is possible to stipulate narrower subject of scientific 
research, for in Europe of area as the administrative and territorial units are derivated in 
Bulgaria, Byelorussia, Greece, Spain, Italy, Norway, Portugal, Russia, Czechia and 
Scotland. 

Key words: oblast, region, oblast’s structure 
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ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН  
У ПОГЛЯДАХ С.ДНІСТРЯНСЬКОГО 

А. Савчак© 

Львівський юридичний інститут МВС України 
вул.Городоцька, 26, 79000 Львів, Україна 

У статті розглянуті погляди Станіслава Дністрянського на правове положення 
національних меншин у ЗУНР відповідно до його конституційних проектів “Устрій 
Галицької держави” (1918) та “Конституції Західно-Української Народної Республіки” 
(1920). 

Ключові слава: національні меншини, національно-культурна автономія, права 
національних меншин. 

Питання правового становища національних меншин посідає і завжди буде 
посідати одне з чільних місць у внутрішній політиці будь-якої демократичної 
держави, особливо коли йдеться про багатонаціональну країну. Таке місце воно 
посідає тепер і в Україні. Значну увагу питанню правового статусу національних 
менших приділено у вітчизняній політико-правовій думці на початку XX ст., 
особливо в роки національно-визвольної боротьби та творення національних 
українських держав УНР-ЗУНР. Серед науковців, які займалися цією проблематикою 
в той час, чільне місце посідає відомий вчений та громадсько-політичний діяч 
поч.ХХ ст. – Станіслав Северинович Дністрянський (1870-1935). Висвітленню 
політико-правових поглядів С.С. Дністрянського загалом тією чи іншою мірою були 
присвячені окремі праці Т. Андрусяка, В. Возного, О. Коваля, В. Мельника, 
О. Мироненка, М. Мушинки, К. Вислобокова, П. Стецюка, Б. Усенка. Однак 
спеціальних праць, які висвітлюють безпосередньо погляди С. Дністрянського на 
проблему статусу національних меншин не було. 

Погляди С. Дністрянського на новітню європейську державу, якою він бачив і 
Україну, державу правову та конституційну тісно пов’язані з правовим становищем 
національних меншин в ній. Розглядаючи ЗУНР як державу національну, тобто 
державу, утворену нацією (народом) внаслідок реалізації свого невід'ємного права на 
самовизначення в межах власної національної (етнографічної) території, як державу, 
в якій ця нація (народ) має всю повноту влади, має гарантовані законом найширші 
права розвитку своєї культури, мови, вчений разом з цим дбав про забезпечення 
розвитку національної самобутності громадян держави – представників інших 
національностей (національних меншин). Національним меншинам, за переконанням 
ученого, треба надати якнайширшу національно-культурну автономію та реально 
включити їх у механізм здійснення державної влади на різних адміністративних 
рівнях. 

Передусім розглянемо проект тимчасових основних законів “Устрій Галицької 
Держави” 1918 року та Проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки 
1920 року. Аналіз цих проектів дає можливість виявити позицію автора щодо цієї 
проблеми, притім позицію не стільки наукову, як передусім практичну, оскільки саме 
ці акти в майбутньому мали б стати основою для розробки спеціальних законів та 
постанов з цих питань. 
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Як у Проекті тимчасових основних законів “Устрій Галицької Держави” 1918 
року, так і в Проекті Конституції Західно-Української Народної Республіки 1920 
року, С. Дністрянський передбачає спеціальні права для національних меншин: “... 
кожний народ, що постійно проживає в державі, є самостійний суб’єкт права і має 
самостійні національні права в школі, установах та в суспільному житті”[2, с166]. 

З наведених положень випливає, що національним меншинам, на думку автора, 
потрібно: 

 забезпечити реальну участь представників національних меншин в 
організації і здійсненні державної влади (всіх трьох гілок);  

 створити та забезпечити збереження з боку держави національно-культурної 
автономії всіх національних меншин ЗУНР [5, с.166]  

Стосовно національно-культурної автономії, то вчений передбачав, що “народні 
та середні школи треба зорганізувати зокрема для всіх 3 головних народностей, з тим 
щоб їх матірна мова має бути викладовою мовою сих шкіл. Національні меншості 
можуть добровільно вибрати собі одну із тих шкіл, причім на виключається окремих 
народних та середніх шкіл для національних меншостей. Внутрішньою урядовою 
мовою державних урядів має бути українська мова; у зовнішньому урядуванні 
матимуть українська, польська та жидівська мова рівні права. Урядові розправи та 
списування протоколів слідує вести в одній із згаданих мов відповідно до народності 
особи, що бере участь у розправі. Так само закони, розпорядки та урядові прилюдні 
оповістки треба виготовляти в усіх трьох мовах” [1, с.336]. “Кожний урядник та 
службовик держави мусить володіти бодай двома мовами головних державних 
народностей” [4, с.160]. 

Положення подібного змісту містились і в Проекті Конституції ЗУНР, де 
передбачено, про кожного громадянина має право “на збереження і плекання своєї 
національності та мови” (§14). Проектом також передбачено, що кожен громадянин 
не тільки має право на використання своєї рідної мови в установах і судах, але він 
може вимагати, щоб зовнішня ділова і судова мови були рідною мовою того чи 
іншого громадянина, при цьому службовці і судді повинні володіти національними 
мовами громадян (§129). Як бачимо, автор не лише закріпив право представників 
національних меншин користуватися їхньою рідною мовою, але й обов’язок 
представників держави (службовців та суддів) володіти мовами національних 
меншин. Одним з таких шляхів гарантування цього права є передбачена можливість 
створення спеціальних національних органів та призначення суддів, які володіють 
мовами національних меншин певної території [2, с.185].  

Щодо забезпечення реальної участі представників національних меншин в 
організації і здійсненні державної влади (всіх трьох гілок), то Проект Конституції 
ЗУНР 1920 року містить низку положень, які стосуються вільного розвитку 
національних меншин в ЗУНР. Для вирішення багатьох питань, що стосуються 
гарантованої присутності представників національних меншин в органах влади, 
С .Дністрянський пропонував виходити з встановлення так званого „національного 
ключа” (пропорційного складу населення ЗУНР за національною належністю): 
"Національне нормативне співвідношення 4:1:1 ґрунтується на пропорційному 
співвідношенні українського населення (4) з польським населенням (1), з одного 
боку, і з іншими національностями (1), з другого боку. Його слід дотримуватись у 
виборчій системі, в національних куріях і секціях і, по можливості, також при 
визначенні частки представників інших національностей в Уряді"[2, с.184]. 
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С. Дністрянський передбачав не лише участь “інших народів” у створенні і 
організації народної волі, але й у виконанні цієї волі. Відтак проект гарантує 
можливість участі представників національних меншин як в організації діяльності 
законодавчого органу держави – парламенту (Народної Палати), так і виконавчих та 
судових органів. Зокрема, при створені в парламенті будь-якої комісії до неї 
“надсилаються” представники з кожної національної курії. Таких національних курій 
в Народній Палаті є три: перша курія об'єднує всіх українців, друга – всіх поляків, 
третя – всі інші національності Народної Палати. Кожна національна курія висилає в 
комісії своїх представників. На кожні чотири представника першої (української) курії 
припадає по одному представнику другої (польської) і третьої курій (§71). Крім того, 
Національні курії Народної Палати мають право упродовж десяти днів після 
затвердження закону, який порушує національні права окремих народів, висунути 
протест і апелювати або до Державного Судового Трибуналу або до загального 
Народного Збору для прийняття рішення (§73) .  

Система органів державної виконавчої влади та судова система також мали бути 
побудовані за принципом гарантованої участі в діяльності її органів громадян ЗУНР 
– представників різних національностей. Саме на цьому принципі наголошує §128 
проекту: "Внутрішнє управління ... і правосуддя повинні по можливості 
організовуватися так, щоб громадяни всіх національностей могли отримати 
можливість при вирішенні важливих правових або управлінських питань знайти свої 
національні органи або суди".  

Щодо побудови органів державної виконавчої та судової влади, то автор Проекту 
передбачав участь представників національних меншин як у вищих органах 
виконавчої влади, так і в судових органах.  

§102 Проекту передбачає обов'язкову наявність серед членів Прибічної 
(Президентської) Ради представників національних меншин: Рада має складатися із 
шістьох членів, з яких четверо належать до української, один до польської і один до 
іншої національності. “Три члени ради делегуються трьома національними куріями 
Народної Палати і утворюють комітет національних справ"(§102), при цьому 
"службовців Ради призначає Президент Республіки.., зокрема службовців 
національного відділу через представлення їх членами національних курій” (§103).  

Положення подібного змісту були закріплені та стосуються верховного 
центрального органу держави – Державної Ради, а також участі представників 
національних меншин в дорадчих колегіях міністерств Державної Ради. 

Автор надав можливість впливу представників національних меншин на 
формування органу, що здійснює верховне правосуддя в державі – Державного 
Судового Трибуналу. §83 містить положення, відповідно до якого Загальнонародні 
Збори щорічно обирають за пропозицією національних курій Народної палати тих 
членів Державного Судового Трибуналу, які підлягають обранню.  

До головних повноважень Державного Судового Трибуналу, згідно з §124, 
належать перевірка законів та інших нормативних актів на їх конституційність, 
прийняття рішень по протестах національних курій парламенту в справах про 
порушення прав національних меншин та про порушення будь-яких інших прав, 
гарантованих конституцією держави, розв'язання конфліктів між представницькими 
органами на місцях та установами стосовно меж їхньої компетенції, розгляд справ 
щодо ствердження або заперечення фактів невиконання обов'язків парламентаріями 
держави, прийняття рішень стосовно політичних звинувачень, які висуває Народна 
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Палата. У випадку наявності суперечності між положеннями нормативних актів (у 
т.ч. і закони) та положеннями Конституції ЗУНР чи інших законів Державний 
Судовий Трибунал має право скасувати ці нормативні акти. Свої засідання 
Державний Судовий Трибунал повинен проводити відкрито. Державний Судовий 
Трибунал ухвалює рішення стосовно протестів національних курій Народної Палати 
проти прийняття законів, які видаються такими, що порушують національні права 
окремих національних груп (національних меншин) чи будь-які інші, проголошені 
Конституцією права і свободи. Державний Судовий Трибунал ухвалює рішення 
стосовно протестів національних курій Народної Палати проти прийняття таких 
нормативних актів органів виконавчої влади, які можуть порушити права 
національних меншин, а також стосовно всіх порушень прав, які гарантуються 
Конституцією. 

Важливо також зауважити, що положення §42 проекту Конституції ЗУНР ставить 
питання про належність до тої чи іншої національної меншини громадян ЗУНР 
винятково як їхнє право, а не обов'язок : “Належність до народу ґрунтується на 
походженні та культурі. Асиміляція припустима. Належність до народу набувається 
або від батьків, або через особливу заяву після досягнення повноліття". 

Отже, загалом понад 20 параграфів Проекту (зі 130) тією чи іншою мірою 
присвячені правовому положенню національних меншин у ЗУНР. 

Підсумовуючи вищевикладене, згадаємо вислів ученого, в його Інавгураційній 
промові “Нова держава”: кожна держава має на своїй території національні меншини. 
Український народ, з одного боку, має забезпечити національним меншинам повну 
свободу в їхніх національних правах, а з іншого, –з усіх питань, які стосуються 
загалом держави, національні меншини повинні підкорятися волі українського 
народу. 

–––––––––––––––––––– 
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В статті дано визначення компетенції провідними радянськими і сучасними 
вченими. Аналізуються складові елементи, що становлять зміст компетенції 
(сукупність повноважень на вчинення дій для вирішення визначеного кола справ), та 
фактори, які її зумовлюють (завдання, функції, предмет відання). 

Ключові слова: компетенція, повноваження, права, обов’язки, завдання, функції, 
предмет відання. 

Слово „компетенція” походить від латинського competentia, competere – 
(досягати, відповідати, прагнути), і означає: 1) коло повноважень якої-небудь 
організації, установи або посадової особи; 2) коло питань, в яких особа має певні 
повноваження, знання, досвід [1, с.345]. 

Якщо говорити про компетенцію органу виконавчої влади, то це передусім 
встановлені норми права, обов’язки і правомочності, його можливості щодо 
конкретної діяльності. Компетенція органу, яка встановлюється в передбачених 
правових формах (наприклад, у Положенні Про Міністерство юстиції), містить 
конкретні повноваження щодо певної діяльності. Орган послуговується винятково 
тими повноваженнями, які випливають з окресленої правом компетенції і нерозривно 
з нею пов’язані. Він не може вийти за її межі, входити у сферу компетенції іншого 
органу або діяти у сфері, в якій його компетенція не передбачена. Компетенція 
виражає юридичні можливості, якими орган володіє для здійснення своєї діяльності.  

У зв’язку з цим важливим для з’ясування є питання змісту компетенції та 
елементів, які входять до нього. В науковій літературі висловлюються різні думки і 
неоднозначні підходи до цього питання. 

У статті Г. Шульце читаємо, що до компетенції органів державного управління 
відносяться такі елементи: 

1) сфера завдань органу (цілі і зміст діяльності); 
2) права та обов’язки (повноваження стосовно здійснення цих завдань); 
3) територіальна, предметна та особиста відповідальність ( обсяг об’єктів і 

справ, коло адресатів, на які поширюється керівництво) [2, с.14-15].  
Можна констатувати, що автор вважає компетенцію державного органу, 

комплекс його завдань та повноважень по здійсненню державної влади.  
Відомий російський вчений Б.М. Лазарєв, характеризуючи компетенцію з позиції 

її змісту, до її складу відносив: 
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1) обов’язок (перед державою) і право (стосовно об’єктів управління) 
виконувати певні управлінські завдання і функції стосовно цих об’єктів; 

2) право здійснювати передбачені законом форми управлінської діяльності 
(видання актів управління, ведення офіційних переговорів, укладення 
адміністративних договорів та ін.) [3, с.102]. 

Звідси випливає, що компетенцією органу є встановлена нормативно-правовим 
актом система прав і обов’язків, необхідна для виконання покладених на нього 
завдань, для здійснення конкретних управлінських функцій у певній сфері. 

Ще інакше розглядає компетенцію І.Л. Бачило, тлумачачи її в широкому і 
вузькому розумінні. На її думку, в широкому значенні компетенція складається з 
багатьох елементів і визначається комплексом норм. Уявлення про компетенцію 
вказує: 

1) яке місце посідає орган у системі управління; 
2) які завдання на нього покладаються; 
3) яка територія, сфера суспільних відносин або які об’єкти підлягають 

управлінню, які з цих об’єктів є безпосередньо підконтрольні, підвідомчі; 
4) що може і зобов’язаний орган робити в межах своєї сфери (коло його 

діяльності); 
5) якими юридичними правами і обов’язками ( повноваженнями ) володіє орган 

при здійсненні свого кола діяльності; 
6) за що і як саме відповідає суб’єкт управління [4, с.52-54]. 
У вузькому розумінні компетенція – це власне права та обов’язки (повноваження 

органу). 
У більш пізніх працях російські вчені в компетенцію включають, як і раніше, 

владні повноваження і підвідомчість, а також завдання, функції, тобто напрями 
діяльності, обов’язки і права, відповідальність, форми і методи діяльності та 
структуру органу [5, с.77, с.80]. 

Сучасні вітчизняні вчені вважають, що компетенція – це певне коло повноважень 
(прав і обов’язків), закріплене в нормативно-правових актах певного виду, які 
характеризують як компетенційні [6, с.59]. 

В польському адміністративному праві компетенція органу адміністрації – 
передусім встановлені правом обов’язки і повноваження, а також його місце в 
системі організації адміністрації, обов’язок або можливість певних дій. Компетенція 
органу, яка закріплена в передбачених правових формах стисло визначає 
повноваження щодо певної діяльності. Орган користується лише тими 
повноваженнями, які пов’язані з окресленою правом компетенцією. Вона поєднує в 
собі завдання і обов’язки органу з його конкретними повноваженнями [7, с.57]. 

З такою думкою головно можна погодитися, підкресливши, що компетенція 
об’єднує коло справ або види діяльності, якими повинен займатися орган. Для 
вирішення цього кола справ він наділяється певними обов’язками і правами 
(повноваження). Однак не можна цілком погодитися з тим, що компетенція поєднує в 
собі завдання. Очевидно, говорячи про суть та структуру компетенції, треба 
розмежовувати елементи компетенції та фактори, які її зумовлюють, а також 
впливають на визначення її обсягу. Основою компетенції, її ядром є системи 
повноважень органу, тобто юридично закріплені можливості органу виконавчої 
влади вирішувати індивідуальні справи. Це конкретні права і обов’язки, виконуючи 
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які органи виконавчої влади діють від імені держави, здійснюють її завдання і 
функції. 

Серед них можна виділити два види прав і обов’язків: 
1) конкретні права і обов’язки, виконання яких становить зміст санкціонованої 

державою діяльності органу (наприклад, право будь-якого міністерства 
створювати в структурі свого апарату комісії, робочі групи тощо для 
забезпечення виконання державних програм і проектів); 

2) право та обов’язок здійснювати визначені законодавством управлінські 
функції відповідно до покладених на орган завдань стосовно закріплених за 
ним об’єктів управління. Отже, орган має право на реалізацію своєї 
компетенції стосовно конкретних об’єктів та обов’язок займатись 
відповідною державною діяльністю. 

Ці два види прав і обов’язків тісно пов’язані між собою і дещо переплітаються. 
Окремі повноваження органів виконавчої влади є подібними або навіть однаковими. 
Зокрема, кожен орган виконавчої влади вправі видавати нормативні акти, однак 
реалізує це право, займаючись різними видами діяльності та в різних сферах. Отже, 
орган уповноважений здійснювати конкретні права та обов’язки у чітко визначеній 
сфері суспільного життя, стосовно закріплених за ним об’єктів, відповідно до 
властивих тільки йому завдань і функцій. 

Повноваження служать мірою належної поведінки, їх самостійності у виконанні 
завдань і функцій, виразом конкретного виду рішень та інших управлінських дій [8, 
с.214]. 

Завдання органу в загальному можна охарактеризувати як наперед визначений 
державою для виконання обсяг роботи, справ, які необхідно вирішити. 

Завдання в загальних рисах визначають компетенцію органу виконавчої влади, 
вони забезпечують досягнення соціальних цілей, на що повинна бути спрямована 
діяльність органу у межах його компетенції. 

За своїм змістом завдання є об’єктивними і зумовлюються матеріальними 
обставинами суспільної діяльності. Вся діяльність органів виконавчої влади 
спрямована на максимальне задоволення публічних інтересів, які мають важливе 
суспільне значення, а це приводить до різноманітності завдань, які відрізняються 
більшою стабільністю, ніж повноваження. 

Функції, як слушно визначив В. Авер’янов, є складовими змісту діяльності 
органів виконавчої влади, які відображають її внутрішню природу, тобто суть, і 
закріплені в нормативно-правових актах. Вони не є елементом компетенції, а 
відображаються в ній шляхом закріплення певних прав і обов’язків. І, як результат, у 
функціях реалізується державно-владний характер управлінського впливу, а сам він 
набуває організаційно-правової форми [9, с.60, 65]. 

З такого розуміння функцій органу випливає, що ступінь задоволення органом 
виконавчої влади об’єктивно зумовлених потреб об’єкта пов’язаний із суб’єктивно 
встановленими правами та обов’язками, а критерієм розмежування окремих функцій 
виступає характер юридично закріплених за органом завдань. Отже, завдання 
безпосередньо формують зміст кожної функції. 

Відтак компетенція в поєднанні із завданнями і функціями та місцем органу в 
ієрархічній структурі виконавчої влади, що зумовлює характер взаємозв’язків з 
іншими органами, визначається як правовий статус органу виконавчої влади. Ці 
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елементи правового статусу тісно взаємопов’язані між собою, часто переплітаються і 
взаємо зумовлюють один одного, але не є тотожними і не поглинаються поняттям 
компетенції, як це стверджували вчені, які досліджували проблему компетенції 
органів тоталітарної держави. На нашу думку, завдання і функції не є складовими 
елементами компетенції. Вони лише зумовлюють її, визначають характер. 
Складовими ж змісту компетенції найперше можна вважати право і обов’язок 
здійснювати вказані в законодавстві функції стосовно визначених об’єктів. Однак 
зміст компетенції не можна зводити лише до сукупності прав та обов’язків і 
ототожнювати з повноваженнями. Безперечно, вони є основою компетенції. Власне, 
сукупність повноважень, які стосуються певного кола справ, стосовно яких орган має 
право і встановлений законом обов’язок діяти можна вважати компетенцією. Іншими 
словами, поняття компетенції охоплює як визначене коло справ, якими орган має 
займатись, так і дії, які повинен вчиняти для вирішення цих справ. 

Слід, однак, відрізняти компетенцію від предмета відання. Предмет відання 
вказує, на які об’єкти повинен справляти вплив орган, це юридична компетентність у 
дорученій сфері суспільного життя, це частина середовища, на яке орган виконавчої 
влади здійснює вплив. Також предметом відання державного органу називають коло 
діяльності органу в його юридичному відображенні в законодавстві [10, с.23]. 

Власне, в компетенцію входять не самі підвідомчі органу об’єкти, а лише право і 
обов’язок здійснювати певні управлінські функції стосовно цих об’єктів.  

В процесі діяльності органу його предмет відання може змінюватися, 
розширюватися або звужуватись. Однак приписи щодо предмета відання не є 
достатньою підставою для вчинення органом виконавчої влади владних дій. Для 
цього ще потрібні спеціальні уповноважуючи на владні дії і приписи, які випливають 
з компетенції. А такі компетенційні приписи, як правило, містяться в законодавчих 
актах, які встановлюють правовий статус органів виконавчої влади або здійснюють 
регулювання в окремих сферах діяльності органу виконавчої влади. 

До предмета відання органу виконавчої влади доцільно також включати 
просторовий аспект сфери діяльності органу, оскільки об’єкти управління не можуть 
існувати поза простором. Цей зв’язок можна бачити в тому, що органу надається 
право здійснювати управління в якійсь конкретній сфері і на певній території відразу. 
Надання повноважень щодо управління певними об’єктами без одночасного 
зазначення просторових меж вказувало б на неповну визначеність компетенції 
органу. Отже, територіальний аспект є важливим чинником, який зумовлює 
компетенцію органу і відіграє важливу роль при її розмежуванні між органами 
виконавчої влади. 

Компетенція вказує на те, який орган виконавчої влади є уповноважений на 
виконання тих чи інших адміністративних справ, а також окреслює дії, які повинен 
вчиняти орган для їхнього вирішення. Чітке визначення компетенції має дуже 
важливе значення і першою чергою для самої виконавчої влади, оскільки, 
окреслюючи межі самостійності і відповідальності органу, запобігає компетенційним 
спорам, а також для громадян, які хочуть і повинні знати, який орган має обов’язок 
вирішити ту чи іншу справу, Дотримання компетенції є незаперечним обов’язком 
органу. Треба зазначити, що лише компетентний орган має висококваліфікований 
персонал і відповідні повноваження для справедливого вирішення певної категорії 
справ. Повноваження на видання владного рішення обов’язково повинно бути 
передбачено в законі або у виданому на його підставі нормативному акті. Орган 
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виконавчої влади не може відмовитись від своєї компетенції, перебрати на себе 
компетенцію іншого органу, переносити свою компетенцію в процесі діяльності на 
інші органи, розширювати її або звужувати. Компетенція вирізняє один орган від 
іншого, вказує на його місце в державному апараті, а в кінцевому підсумку 
позначається на ефекті впливу на суспільні процеси. 
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Питання адміністративної відповідальності посадових осіб неодноразово 
досліджувалися у юридичній літературі. Проте прийняття нового законодавства про 
адміністративну відповідальність і практика його застосування породили низку 
проблем, які потребують розв’язання з урахуванням вимог нашого сьогодення. 
Залишається актуальною тема статусу спеціального суб’єкта адміністративної 
відповідальності, зокрема статус посадових осіб державних органів. Це й визначило 
предмет дослідження статті.  

Ключові слова: посадові особи; службова деліктоздатність; спеціальний суб’єкт 
адміністративної відповідальності; дисциплінарна відповідальність, .  

Проблему статусу посадових осіб державних органів як спеціального суб’єкта 
адміністративної відповідальності слід розглядати в межах інституту 
адміністративної відповідальності, а частково – і державної служби. Окремі аспекти 
проблематики знайшли висвітлення у працях вітчизняних науковців, зокрема 
А.А. Горницького, Л.В. Коваля, В.В. Цвєткова, О.І. Щербака та деяких інших. Проте 
проведення реформування національного адміністративного права в цілому та його 
інститутів зокрема поставило на порядок денний потребу комплексного дослідження 
цієї теми. 

Оскільки відповідальність завжди виступає наслідком протиправної діяльності 
особи, то і відповідальність посадових осіб не є винятком. В адміністративному 
законодавстві посадову особу вперше було визнано спеціальним суб’єктом 
адміністративної відповідальності Основами законодавства Союзу РСР і союзних 
республік про адміністративні правопорушення (1980). Визначаючи особливості 
адміністративної відповідальності посадових осіб, Основи законодавства 
послуговувалися поняттям “посадової особи”, яке містив чинний на той час 
Кримінальний кодекс. Сьогодні законодавство про адміністративну відповідальність 
змінилося, але проблема тлумачення поняття посадової особи як спеціального 
суб’єкта адміністративної відповідальності не знайшла остаточного врегулювання.  

Разом з тим виникла ще одна проблема, породжена використанням новим 
Кримінальний кодексом України (від 5 квітня 2001 р.), – поняття “службова особа”. 
Законодавство про адміністративну відповідальність продовжує використовувати 
поняття посадової особи, проте тлумачить його у ширшому розумінні ніж це 
визначено у ст.2 Закону України “Про державну службу”. Така ситуація вимагає 
законодавчого врегулювання щодо єдиного підходу у визначенні поняття посадової 
особи як спеціального суб’єкта юридичної відповідальності. Ця проблема набуває 
особливої гостроти у випадку відповідальності за корупцію, яка виявляється у різних 
формах, а отже, наслідком можуть бути різні види юридичної відповідальності [1, 
с.7].  
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На окрему увага заслуговують посадові особи державних органів. 
Посадові особи державних органів, виконуючи організаційно-розпорядчі та 

консультативно-дорадчі функції, відіграють основну роль у створенні і забезпеченні 
механізму реалізації прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. З метою 
попередження проявів зловживання наданою їм владою та їх усунення законодавцем 
були закріплені підвищені вимоги до службової поведінки посадових осіб і 
встановлені підвищені санкції за правопорушення, які пов’язані з виконанням 
службових завдань. Спостерігається залежність ступеня юридичної відповідальності 
від обсягу державно-владних повноважень, якими наділена посадова особа. Отже, 
досліджуючи проблеми юридичної відповідальності посадових осіб державних 
органів, доцільно з’ясувати зміст службової деліктоздатності як складового елементу 
службової правосуб’єктності цих осіб.  

Вперше поняття “службова деліктоздатність” було вжито В.Г. Чмутовим при 
характеристиці посадової особи як спеціального суб’єкта юридичної відповідальності 
[2, с.64]. У юридичній літературі службову деліктоздатність визначають як здатність 
суб’єкта нести юридичну відповідальність за порушення адміністративно-правових 
норм [3, с.97]. Службова деліктоздатність зумовлена характером організаційно-
службового положення посадової особи у відповідному державному органі. Крім 
загальних ознак деліктоздатності, якими є вік особи та її здатність усвідомлювати 
протиправний характер вчинюваних дій, зміст службової деліктоздатності 
виявляється у певному зв’язок між формально визначеною службовою поведінкою 
особи та протиправними наслідками її службової діяльності.  

Службова деліктоздатність посадових осіб чітко окреслена часовими межами, які 
збігаються з межами державно-службових відносин. Специфіка службової 
деліктоздатності посадової особи зумовлює визнання її спеціальним суб’єктом усіх 
видів юридичної відповідальності.  

Найчастіше посадові особи державних органів є суб’єктами адміністративної 
відповідальності. У юридичній літературі виділяють низку специфічних ознак, які 
характерні для адміністративної відповідальності посадових осіб державних органів:  

 відповідальність настає за порушення посадовими особами як своїх 
адміністративно-правових, так і трудових обов’язків (доцільно вести мову 
про службові обов’язки) ; 

 в її основі лежить специфічно складний об’єкт правопорушень – 
правопорушення службові, трудові правопорушення і відносини у сфері 
зовнішнього управління, які можуть трансформуватися в адміністративно-
деліктні правовідносини, у сфері яких посадова особа підлягає 
адміністративній відповідальності, що і пояснює право відповідних вищих 
органів піддати винного дисциплінарному стягненнню, а адміністративних 
органів – заходам адміністративного впливу; 

 характерною особливістю складу адміністративного проступку є те, що вони 
утворюються не стільки з протиправного недотримання посадою особою 
відповідних правил, скільки з нерозпорядливості, неналежного рівня 
керівництва щодо впровадження цих правил у життя, неухильного 
дотримання їх іншими, зокрема підлеглими особами. Це суттєво впливає на 
форму вини посадових осіб, яка, як правило, виявляється в формі 
необережності; 
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 при цій відповідальності посадових осіб характерною особливістю є 
своєрідний обсяг відповідальності посадових осіб, до них, як правило 
застосовують попередження або адміністративний штраф [4, с.72; 5, с.66-72]. 

Ці ознаки дають можливість визначити особливості статусу посадової особи як 
спеціального суб’єкта адміністративної відповідальності. Проте вони потребують 
подальшого дослідження і уточнення. 

Посадові особи своїми протиправними діями посягають на об’єкти двох видів – 
основний і додатковий. Основним об’єктом є ті суспільні відносини, які перелічені в 
ст.9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП): 
державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян на 
встановлений порядок управління. Разом з тим адміністративні проступки посадових 
осіб є засобом порушення ними службових обов’язків, тобто пов’язані з 
недотриманням службової дисципліни. Тому службова дисципліна виступає 
додатковим об’єктом посягання. Відповідно до ст.14 КпАП, посадові особи несуть 
адміністративну відповідальність за адміністративні правопорушення, пов’язані з 
недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, 
державного і громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, 
забезпечення виконання яких входить до їхніх службових обов'язків. Відтак за 
вчинення окремих діянь може наставати адміністративна відповідальність, яка 
фактично є поєднанням елементів адміністративної та дисциплінарної 
відповідальності. Зокрема, це передбачено в Законі України “Про боротьбу з 
корупцією”.  

Згідно із ст.15 КУпАП, за вчинення адміністративного правопорушення посадова 
особа може нести дисциплінарну відповідальність. Зокрема законодавець виділяє дві 
групи суб’єктів такої відповідальності: 1) військовослужбовців, призваних на 
військові збори військовозобов’язаних і осіб рядового та начальницького складу 
органів внутрішніх справ; 2) посадових осіб, на яких поширюється дія 
дисциплінарних статутів та спеціальних положень про дисципліну. У випадках, 
прямо передбачених цими статутами, за вчинення адміністративних правопорушень 
посадові особи несуть дисциплінарну відповідальність, а в інших випадках – 
адміністративну відповідальність на загальних підставах.  

Виняток з цього правила становлять: порушення правил, норм і стандартів, що 
стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, правил полювання, рибальства та 
охорони рибних запасів, митних правил, вчинення корупційних діянь та інших 
правопорушень, пов'язаних з корупцією, неправомірне використання державного 
майна, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, щодо 
подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора, 
ухилення від виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про 
державну таємницю. Але й у цьому випадку вирішення питання про вид 
відповідальності, який буде застосовано до винної особи, належить органу (посадовій 
особі), що розглядає справу про вчинення правопорушення, оскільки, відповідно до 
ч.3 згаданої статті, такий орган може передати матеріали про правопорушення 
відповідним органам для вирішення питання про притягнення правопорушника до 
дисциплінарної відповідальності.  

За своїм змістом це положення певною мірою порушує єдність та логічність 
системи законодавства України про адміністративну відповідальність. Тому можна 
цілком погодитися з висловленою науковцями думкою про те, що передбачена ст.15 
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КУпАП процедура відповідальності окремих категорій службовців ускладнює 
діяльність органів стосовно накладення адміністративних стягнень, оскільки, 
вирішуючи питання про їхню підвідомчість, вони повинні керуватися не тільки 
законодавством про адміністративні правопорушення, але й відповідними 
дисциплінарними статутами [6, с.610].  

Важливо зауважити, що проект Кодексу України про адміністративні проступки 
не містить положення, передбаченого ч.3 ст.15. Водночас, згідно з проектом Кодексу, 
коло суб’єктів, які несуть дисциплінарну відповідальність за адміністративні 
правопорушення, розширено за рахунок осіб рядового і начальницьких складів 
податкової міліції Державної податкової служби [7, с.20]. Такий підхід усуває 
недоліки ст.15 чинного Кодексу і прогалини у правовому регулюванні 
адміністративної відповідальності окремих категорій посадових осіб державних 
органів.  

Продовженням вирішення зазначеної проблеми має стати і кодифікація 
законодавства про дисциплінарну відповідальність, на чому наголошувалось у 
юридичній літературі [8, с.291].  

Характеризуючи ознаки адміністративної відповідальності посадових осіб 
державних органів, не можна погодитися з твердження про те, що правопорушення 
вчиняються з необережності [4, с.72; 5, с.66-72]. Навпаки, переважна більшість 
статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, суб’єктом яких є 
посадові особи державних органів, визначає обов’язковою ознакою суб’єктивної 
сторони прямий умисел у діях цих осіб.  

Наприклад, відповідно до ст. 166-3 “Дискримінація підприємців органами влади і 
управління” КУпАП, адміністративна відповідальність настає лише за умови 
наявності прямого умислу в діях відповідних посадових осіб.  

Враховуючи той факт, що саме посадові особи державних органів повинні 
забезпечувати належний порядок управління, тому і більш високі вимоги ставляться 
до їхньої службової поведінки. Зокрема, ст. 184-1 “Неправомірне використання 
державного майна” КУпАП визначає особливості адміністративної відповідальності 
за використання в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, 
наданих у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв’язку, техніки 
або іншого державного майна, якщо це завдало державі шкоди на суму, що не 
перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При вирішення 
питання про адміністративну відповідальність за цей вид правопорушення 
обов’язково враховується мотив – використання державного майна в особистих чи 
інших неслужбових цілях. Наявність корисливого мотиву в діях посадової особи 
свідчить, що проступок вчиняється тільки з прямим умислом.  

Згідно зі ст. 212-2 КУпАП “Порушення законодавства про державну таємницю” 
адміністративна відповідальність настає за такі дії: 

1) недодержання встановленого законодавством порядку передачі державної 
таємниці іншій державі чи міжнародній організації; 

2) засекречування інформації: 
 про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту; 
 про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, 

які сталися або можуть статися та загрожують безпеці громадян; 
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 про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, 
одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про 
соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти та культури 
населення; 

 про факти порушень прав і свобод людини і громадянина; 
 про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та їх посадових осіб; 
 іншої інформації, яка відповідно до законів та міжнародних договорів, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути 
засекречена; 

3) безпідставне засекречування інформації; 
4) надання грифа секретності матеріальним носіям конфіденційної або іншої 

таємної інформації, яка не становить державної таємниці, що становить 
державну таємницю, а також безпідставне скасування чи зниження грифа 
секретності матеріальних носіїв секретної інформації; 

5) порушення встановленого законодавством порядку надання допуску до 
державної таємниці; 

6) невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та 
незабезпечення контролю за охороною державної таємниці; 

7) провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, без отримання в 
установленому порядку спеціального дозволу на провадження такої 
діяльності, а також розміщення державних замовлень на виконання робіт, 
доведення мобілізаційних завдань, пов’язаних з державною таємницею, в 
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях, яким не надано спеціального 
дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею; 

8) недодержання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці під час 
здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій, 
груп, окремих іноземців та осіб без громадянства і проведення роботи з ними; 

9) невиконання норм і вимог технічного захисту секретної інформації, внаслідок 
чого виникає реальна загроза порушення цілісності цієї інформації або 
прострочення її технічними каналами. 

Спеціальним суб’єктом цього проступку є посадова особа державних органів. 
Відповідно до чинного законодавства, при заміщенні посади особа знайомиться з 
колом своїх службових повноважень і попереджується про відповідальність за 
порушення законодавства про державну таємницю. Відповідно порушення таких 
вимог характеризується виключно умисною виною посадової особи.  

Лише з прямим умислом вчиняються корупційні правопорушення. Це випливає із 
самого поняття “корупції”, яке містить ст. 1 Закону України “Про боротьбу з 
корупцією”. Відповідно до Закону, “під корупцією розуміється діяльність осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне 
використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, 
пільг або інших переваг”. Крім цього, деякі склади корупційних правопорушень 
характеризуються наявністю мети і мотиву вчинення протиправного діяння.  

Отже, проведений аналіз окремих видів правопорушень, дає підставу 
стверджувати, що суб’єктивна сторона адміністративних правопорушень, суб’єктом 
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яких є посадові особи державних органів, виражена, як правило, у формі прямого 
умислу. А в переважній більшості складів корупційних правопорушень обов’язковим 
елементом є мета і мотив.  

До особливостей адміністративної відповідальності посадових осіб, що 
обіймають посади в державних органах, раніше відносили так звану 
“адміністративну недоторканність”. Поняття “адміністративна гарантія” вперше 
з’явилась у Франції в епоху революції 1789 р. Значне поширення інститут 
адміністративної гарантії мав у Російській імперії в кінці ХІХ ст., хоча така система 
адміністративних гарантій була засуджена наукою адміністративного права, зокрема, 
в особі вченого-адміністративіста А.І. Єлістратова [5, с.611]. Різновидом такої 
гарантії є недоторканність суддів, які є посадовими особами судової влади. 

Сьогодні чинне законодавство не дотримується чіткої позиції щодо питання 
недоторканності суддів. Відповідно до ст. 126 Конституції України і ч.2 ст.13 Закону 
України “Про статус суддів”, суддя не може бути без згоди Верховної Ради України 
затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом. 
Частиною третьою цієї ж статті Закону передбачено недоторканність суддів, що 
полягає в обмеженні застосування адміністративно-процесуальних заходів у зв’язку з 
притягненням до адміністративної відповідальності. Зокрема, “суддя не може бути 
підданий приводу чи примусово доставлений у будь-який державний орган в порядку 
провадження у справах про адміністративні правопорушення”.  

Водночас потребує уточнення положення згаданої статті про те, що “суддя, 
затриманий за підозрою у вчиненні адміністративного правопорушення, стягнення за 
яке накладається у судовому порядку, повинен бути негайно звільнений після 
з’ясування його особи”. У такій інтерпретації воно може розцінюватися двояко: як 
недоторканність щодо застосування заходів забезпечення провадження в справах про 
адміністративні правопорушення або як недоторканність щодо застосування 
адміністративних стягнень, які накладаються у судовому порядку.  

Чинний Кодекс про адміністративні правопорушення жодним чином не регулює 
цю ситуацію. У юридичній літературі висловлюється думка про доцільність 
поширення недоторканності суддів і на обмеження застосування адміністративних 
стягнень [6, с.610, 611].  

Для остаточного вирішення цієї проблеми у Кодексі про адміністративні 
проступки слід закріпити положення щодо особливостей адміністративної 
відповідальності суддів. 

Серед посадових осіб державних органів слід виділити ще одну категорію – 
посадових осіб Верховної Ради України. Згідно з ч.3 ст.80 Конституції України 
народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України 
притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. У процесі 
реалізації законодавства виникла проблема тлумачення недоторканності народного 
депутата щодо застосування заходів адміністративної відповідальності. Відповідно 
до Рішення Конституційного Суду України від 26 червня 2003 р., “затримання як 
адміністративно-процесуальний захід… та арешт як адміністративне стягнення за 
вчинення правопорушення можуть бути застосовані до народного депутата лише за 
згодою Верховної Ради України” [9]. Стосовно інших видів адміністративної 
відповідальності, то законодавством не передбачені обмеження щодо їхнього 
застосування, а тому ці особи мають нести відповідальність на загальних підставах.  
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З метою усунення неоднозначності у визначенні поняття посадової особи як 
спеціального суб’єкта адміністративної відповідальності, доцільним є закріпити у 
Кодексі України про адміністративні проступки поняття “посадова особа”. При 
цьому не можна безапеляційно використовувати визначення, яке містить 
законодавство про державну службу, оскільки воно виходить з вузького розуміння 
посадової особи державних органів і стосується тільки виконавчих органів влади.  

Відтак назріла проблема визначення посадової особи державних органів як 
суб’єкта юридичної відповідальності у цілому. Використання цього поняття потребує 
узгодженого підходу в адміністративному і кримінальному законодавстві. Питання 
співвідношення понять “службова особа” і “посадова особа” вже неодноразово 
порушувалось у юридичній літературі [10, с.98; 11, с.287-289], але й досі залишається 
не вирішеним. 

На підставі теоретичних розробок і аналізу законодавчих актів пропонуємо 
виділити такі ознаки, які характеризують посадову особу державних органів як 
спеціальний суб’єкт адміністративної відповідальності: 

1. При застосуванні заходів відповідальності посадових осіб треба точно 
визначити об’єкт правопорушення, яким можуть виступати як адміністративно-
правові, так і службові відносини. Посадові правопорушення негативно виявляються 
і за межами посади, внаслідок чого такі дії підривають службову дисципліну та 
довіру громадян до державних органів. Це й зумовлює підвищений ступінь 
юридичної відповідальності. 

2. Найчастіше до посадових осіб застосовують адміністративні стягнення у формі 
попередження або адміністративного штрафу. Проте в окремих випадках за вчинення 
адміністративного правопорушення настає дисциплінарна відповідальність, що 
передбачено ст.15 чинного Кодексу про адміністративні правопорушення.  

3. За вчинення корупційного діяння та правопорушень, які пов’язані з корупцією, 
на підставі Закону України “Про боротьбу з корупцією” до посадових осіб державних 
органів, застосовується адміністративна відповідальність, яка поєднує 
адміністративні і дисциплінарні стягнення. 

4. Накладення адміністративних стягнень обмежено не тільки строками, 
передбаченими у ст.38 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(КпАП) і у ч. 5 ст. 12 Закону України “Про боротьбу з корупцією”, але й терміном 
перебування особи на посаді у певному державному органі, оскільки припинення 
державно-службових відносин є підставою припинення службової деліктоздатності 
посадової особи.  

5. При застосуванні заходів адміністративної відповідальності щодо посадових 
осіб, які наділені гарантіями недоторканності, слід дотримуватися спеціальної 
процедури, яка передбачена відповідним законодавством.  

6. Підвищений ступінь адміністративної відповідальності посадових осіб 
державних органів забезпечує відповідний рівень їхнього особистого ставлення до 
виконання державно-службових повноважень, а відтак сприяє утвердженню довіри 
до державної влади з боку громадян.  
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У статті розглядаються елементи адміністративного позову порівняно із 
елементами скарги до суду; обґрунтовується можливість запровадження 
Адміністративним процесуальним кодексом як позовного провадження, так і 
провадження по скаргах і по заявах адміністративних органів. 

Ключові слова: адміністративний позов, скарга до суду, заява адміністративного 
органу до суду. 

Однією з найважливіших характеристик правової держави є її здатність нести 
відповідальність за свої рішення і дії перед суспільством і громадянином. Серед 
форм забезпечення такої відповідальності називається судовий контроль. 
Традиційним елементом судової системи, що забезпечує контроль над 
адміністративними актами і діями, є підсистема адміністративних судів. В 
українській юридичній науці перед прийняттям Адміністративного процесуального 
кодексу треба розв'язати питання про форму ініціювання судової діяльності у справі 
перегляду адміністративного акта. Від відповіді на це питання залежить, залишиться 
звична для наших судових систем форма звернення до суду по справах, що 
виникають з адміністративних правовідносин – скарга, – або вона буде замінена на 
адміністративний позов. 

У сучасній науковій літературі умовно можна виділити два напрями (підходи) до 
дослідження природи адміністративного позову. Перший напрям виходить з 
ототожнення скарги як форми звернення до органів держави й органи місцевого 
самоврядування зі зверненням до суду (скаргою, адміністративним позовом). Зок-
рема, Н Янюк., предмет судової скарги, адміністративного позову виводить з поняття 
скарги, закріпленого у Законі України «Про звернення громадян» [31, с.53]. За такого 
підходу, по-перше, не показано співвідношення скарги, що подається в порядку 
провадження у справах, що виникають із адміністративних правовідносин (далі – 
провадження “Б”) і адміністративного позову. По-друге, поняття судової скарги 
помилково ототожнюється зі скаргою, що подається на підставі ст.40 Конституції 
України і Закону України «Про звернення громадян» від 2.10.1996 року. Зазначені 
стаття Конституції України і Закон регламентують реалізацію суб'єктивного 
матеріального конституційного права громадянина на участь у державному 
управлінні. Тобто скарга як форма участі в державному управлінні нічого спільного 
не має зі скаргою як формою ініціювання відновлення прав у цивільному 
процесуальному порядку. А тим більше скарга як форма реалізації матеріального 
політичного права не збігається за змістом з позовом як формою реалізації 
процесуального повноваження по захисту матеріального права. У тому ж Законі 
України «Про звернення громадян» недвозначно вказано, що його дія не 
поширюється на відносини, що урегульовані, зокрема, цивільним процесуальним 
законодавством.  
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Другий підхід до дослідження адміністративного позову ґрунтується на теорії 
цивільного позову [15, с.23-25]. У цілому не заперечуючи проти нього, висловимо 
деякі думки у зв'язку з твердженням Ю.А. Попової. По-перше, автор указує, що 
предметом захисту за допомогою адміністративного позову можуть бути цивільні, 
земельні, пенсійні, податкові, фінансові, виборчі й інші приватні і публічні права, 
свободи, охоронювані законом інтереси громадян [21, с.31]. Така позиція не 
розкриває відмінності адміністративного і цивільного позовів – виходить, що 
цивільні (приватні) права можна захищати і цивільним, і адміністративним позовом. 
Подібні, на наш погляд, помилкові погляди трапляються і в українській літературі. 
Зокрема, Й. Картузова та А. Осадчий. стверджують, що порядок розгляду 
адміністративно-правових спорів, викладений у підрозділі «Б» розділу ІІІ Цивільного 
процесуального кодексу України, слід визнати адміністративно-процесуальним [17, 
с.83]. При цьому в авторів немає відповіді на запитання, яка різниця між цивільним 
позовним провадженням і адміністративним позовним провадженням.  

По-друге, особливу увага треба приділити питанню про можливість захисту за 
допомогою адміністративного позову законних публічних інтересів громадян і 
юридичних осіб. Адже традиційно вважається, що правом на адміністративний позов 
володіє лише носій суб'єктивного публічного права[18, с.121]. 

Сучасних судових засобів відновлення в українській правовій системі 
недостатньо для захисту суб'єктивних публічних прав громадян. На це вказує 
юридична практика правотворчості і правозастосування. 

Спершу розглянемо природу провадження «Б». Як відзначає П. Трубників, 
справи, що виникають з адміністративних правовідносин, ініціюються в суді 
внаслідок порушення прав і свобод громадян, тобто в зв'язку із спором про право, 
хоча і таким, який не є матеріально-правовим [26, с.6]. З цього випливає, що в суді 
спор виникає з приводу адміністративних процесуальних прав громадян, якими вони 
наділяються при розгляді їхньої адміністративної справи в органах виконавчої влади, 
в органах місцевого самоврядування. Порушуючи процесуальні права громадян, 
зазначені органи перешкоджають у набутті чи реалізації суб'єктивних матеріальних 
приватних і публічних прав. Такі матеріальні права саме і виникають (визнаються) на 
підставі адміністративного акта органа управління. 

Саме неналежне виконання обов'язків у процесі застосування закону до 
конкретного громадянина є предметом спору, що розглядається у провадженні «Б». 
На думку М. Масленникова, такий спір не має матеріально-правового характеру, 
тому що для його вирішення не потрібно доказів, доказування, оцінки доказів [20, 
с.24]. На цю рису провадження «Б» звернув також увагу В.В. Скитович. Він зазначає, 
що суд, розглядаючи скаргу на адміністративний акт, передусім установлює, 
відповідність цього акта закону, тобто вирішує питання не факту, а права. Отже, на 
нашу думку, у провадженні «Б» суд не встановлює обставини адміністративної 
справи заново замість адміністративного органа, а лише перевіряє правильність 
юридичної кваліфікації обставин, установлених таким органом. 

Зазначена теоретична позиція підтверджується практикою Верховного суду 
України. Зокрема, на касаційний розгляд судової колегії по цивільних справах 
Верховного суду України надійшла справа про оскарження наказу Міністра юстиції 
України про анулювання свідоцтва на право заняття нотаріальною діяльністю. 
Колегія установила, що, розглядаючи скаргу, суд першої інстанції не перевірив і в 
рішенні не визначив, чи дійсно були порушення закону, що послужили підставою для 
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наказу Міністра юстиції [27]. Відтак, суд у провадженні “Б” повинен перевірити 
наявність доказів по адміністративній справі, розглянутій органом управління, а 
також правильність юридичної кваліфікації обставин, установлених на підставі таких 
фактичних даних. 

Водночас суд у провадженні “Б” не уповноважений на повторне встановлення 
обставин адміністративної справи. У ході президентських виборов у 1999 р. кілька 
претендентів у кандидати в Президенти України звернулися зі скаргою в суд у 
порядку провадження «Б». Підставою скарги було те, що Центральна виборча комісія 
України їм відмовлена в реєстрації як кандидатів, оскільки не була виконана вимога 
зібрати у свою підтримку підписів не менше як 1 млн громадян України. Суд 
відмовився досліджувати в судовому засіданні підписні листи, перевірити їх і 
перерахувати підписи, посилаючись на те, що ці дії є винятковою компетенцією 
Центральної виборчої комісії України [22].  

Отже, можливості суду стосовно відновлення суб'єктивного права, зокрема 
конституційного права бути обраним, досить обмежені. Причому в судовій практиці 
України непоодинокі приклади недостатності повноважень суду при розгляді спорів, 
що виникають в процесі реалізації громадянами їхніх суб'єктивних публічних прав. 

Розглянемо, приміром, справу з практики Ленінського районного суду міста 
Чернівці. Громадянка С. звернулася в суд зі скаргою на відмову районного відділення 
соціального захисту населення виплатити допомогу. Відмова органа управління 
ґрунтувалася на тому, що відсутні підзаконні нормативні акти, які повинні визначити 
механізм реалізації Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям». Крім того, Верховна Рада України в законі про 
державний бюджет на відповідний рік не передбачила фінансування витрат за цим 
Законом, до того ж парламент не визначив розмір прожиткового мінімуму на 2000 
рік. У результаті цього скарга громадянки С. не була задоволена[23]. 

Ще один приклад необхідності переходу від провадження «Б» до позовного 
провадження міститься в справі по скарзі громадянина Б.. Суть справи полягала в 
тому, що майстерня з виробництва кутих виробів була розміщена в безпосередній 
близькості від житлового будинку скаржника. Громадянин Б. скаржився на 
неправомірні дії державного органа і вимагав припинити роботу деяких корпусів 
майстерні і перенести їх на належну відстань від його будинку. У цьому випадку 
громадянин має суб'єктивне матеріальне публічне право на одержання послуги з боку 
держави. Закріплено це право в ст. 18 Закону України «Про планування і забудову 
територій» від 20.04.00 р. Вона проголошує, що при «здійсненні планування і 
забудови територій на місцевому рівні врахування приватних інтересів полягає в 
забезпеченні ... безпечного функціонування об'єктів нерухомості». Унаслідок 
розпорядження громадянин має право вимагати від органів архітектурно-
будівельного нагляду застосувати відповідні примусові заходи. Такі заходи повинні 
бути спрямовані на забезпечення виконання власником майстерні правил забудови. 
Однак суд не застосував цю норму. Замість цього він констатував, що скаржник 
порушує питання, яке жодним чином не стосується судочинства, є виробничим, 
технічним, не відноситься до компетенції суду [24]. Таке рішення суду закономірне, 
і, загалом виправдане. Суд не вправі захищати суб'єктивні публічні права в 
цивільному позовному порядку, тому що це суперечить пункту 1 ст. 24 Цивільного 
процесуального кодексу України. Суду підвідомчі тільки спори, що виникають з 
приватних (цивільних, сімейних, трудових та ін.) правовідносин. 
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Перший із наведених прикладів указує на істотну рису адміністративно-
правового спору, описану І. Зайцевим та М. Масленніковим. Автори зазначають, що 
учасники такого спору, громадяни і владні структури, не можуть самостійно усунути 
юридичний конфлікт. Причиною цього може бути те, що спірна ситуація нечітко чи 
неповно урегульована законом [15, с.24; 20, с.24]. Це дає підстави стверджувати, що 
спір може і повинен, згідно з Конституцією України (ст. 8 – про можливість захисту 
конституційних прав безпосередньо на підставі Конституції), перерости в 
конституційний спір. Коли адміністративний орган при розгляді справи виконує усі 
вимоги, пропоновані до нього нечітким, неповним законом, скарга є неефективним 
засобом відновлення конституційних прав. Більш ефективним засобом ініціювання 
судового захисту буде позов до держави як носія обов'язків, що кореспондують 
конституційним правам громадянина. 

Недоліки провадження «Б» усуваються на сьогодні зовсім несподіваним 
способом. Законодавець при відсутності адміністративно-позовного провадження в 
тематичних законах, що регулюють окремі сфери державного управління, передбачає 
право громадян на адміністративний позов. Закон України «Про фермерське 
господарство» від 19.06.03 р. містить таке положення: «У випадку відмови органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування у наданні земельної ділянки для 
ведення фермерського господарства питання вирішується судом. Рішення суду про 
задоволення позову є підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), видачі документа, що підтверджує право власності чи право укладення 
договору оренди». Отже, суд уповноважений на захист матеріального публічного 
права на послугу з боку держави – безоплатну передачу їм земельних ділянок із 
земель державної власності для ведення фермерського господарства, закріпленого 
ст. 121 Земельного кодексу України від 25.10.01 р. 

Наведені аргументи переконують у необхідності впровадження 
Адміністративним процесуальним кодексом адміністративно-позовного 
провадження. Формою ініціювання судової діяльності в порядку такого провадження 
традиційно вважається адміністративний позов. На підставі наукової літератури і 
нормативно-правового матеріалу вважаємо за можливе виділити окремі риси такого 
позову. Показовим буде виділення таких рис, порівнюючи з рисами скарги по 
справах провадження «Б». 

Традиційно до елементів позову відносять предмет, підстави і зміст.  
Предмет позову в науці цивільного процесуального права визначають як 

матеріально-правову вимогу позивача до відповідача, щодо якого суд повинен 
винести рішення [29, с. 188]. В адміністративно-судовому позовному провадженні в 
якості предмета позову виступатиме вимога громадянина, юридичної особи про 
належне виконання державою, органом держави, органом місцевого самоврядування 
обов'язків, що становлять зміст публічних правовідносин. Приміром, приміром, 
Закон України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» від 5.06.03 
р.. Пункт 1 ст. 5 Закону передбачає: держава забезпечує можливість придбання чи 
набуття іншим законним способом машин, робіт, послуг по технічному сервісу в 
обсягах, що забезпечують потреби покупців с.-г. машин для організації виробництва 
с.-г. продукції. Виходячи з цього правового положення, покупець в адміністративно-
позовному провадженні набуває права звернутися до адміністративного суду з 
вимогою зобов'язати центральний орган з питань технічного регулювання і 
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споживчій політиці, приміром, надати інформацію про вітчизняних виробників 
певного виду с.-г. техніки. 

Своєю чергою предметом скарги є вимога належного розгляду і рішення 
адміністративної справи, від якого залежить виникнення (підтвердження) приватних 
чи публічних суб'єктивних матеріальних прав, безперешкодна реалізація законних 
інтересів. Як приклад, наведемо ст. 47 Закону України «Про землевпорядження» від 
22.05.03 р.. Проекти землевпорядження щодо організації і встановлення меж 
території природно-заповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного призначення 
розробляються з метою створення місць для масового відпочинку і туризму. Органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування з метою врахування суспільних 
інтересів інформують у разі потреби населення про заходи, передбачених 
землевпорядженням. На підставі цієї норми громадянин (їхня група) може вимагати 
від зазначених органів надання інформації про проект землевпорядження і взяти до 
уваги їхні міркування з приводу його змісту і визнання недійсним проект 
землеустрою, затвердженого без урахування суспільної думки.Отже, у скарзі 
громадянин не може вимагати від суб'єкта оскарження виконання матеріально-
правових обов'язків, оскільки їх стосовно громадянина не існує. Вимоги громадянина 
стосуються лише форми адміністративного акта чи процедури його прийняття. 
Аналогічний підхід існує в Республіці Болгарія. Скарга в суд не може містити вимогу 
щодо змісту документа [13, с.182]. 

Разом з тим запровадження адміністративно-позовного порядку не означає 
необхідність відмовитися від провадження по скаргах. У деяких випадках за 
громадянином визнається лише публічний інтерес. А позов є атрибутом 
суб'єктивного права. Унаслідок громадянин має можливість подати тільки скаргу. 
Приміром, проект землевпорядження щодо встановлення і зміни меж 
адміністративно-територіальних утворень розробляється з урахуванням інтересів 
власників земельних ділянок, землекористувачів [3]. У своїй скарзі зацікавлена особа 
може вимагати визнати проект землеустрою (його частина) незаконним і вимагати 
врахування його думки (інтересів) під час розробки нового проекту (його частини). 

Провадження по скаргах варто залишити ще з такої причини. Реалізація прав і 
свобод громадян, переважно приватних, може ущемлятися діями суб'єктів права, що 
не наділені владними повноваженнями. Перебуваючи громадянами в приватних 
відносинах, такі суб'єкти права виконують обов'язки, покладені на них державою. 
Наприклад, суб’єкти, що мають статус податкового агента по податку з доходів 
фізичних осіб, зобов'язані вчасно утримувати і перераховувати до бюджету податок з 
доходу [4]. Вимоги стосовно дій такого агента можуть бути предметом тільки скарги. 
Податковий агент не несе жодних публічних обов'язків перед фізичною особою – 
платником податку. Повертати зайво перераховані суми з бюджету він не вправі. Але 
виконання його фінансово-правового обов'язку в принципі могло б бути оскаржене 
до адміністративного суду. 

І останнє зауваження щодо предмета позову: воно стосується суб'єктів, 
уповноважених на подачу позову. На нашу думку, правом на внесення позову 
повинен володіти тільки громадянин (юридична особа). Формою звернення 
адміністративного органа до суду повинна бути заява. Справа в тому, що змістом 
правового статусу адміністративних органів є повноваження. Тобто елемент 
диспозитивності відсутній у разі звернення таких органів до суду. До того ж 
звернення таких органів не завжди об’єктивізують у суді юридичний спір. Такий спір 
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відсутній до винесення судового рішення, тому що правовідносини, що здатні стати 
предметом спору, тільки і виникають на підставі такого рішення. Як приклад, 
наведемо відносини адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі.  

Справедливість таких міркувань підтверджується позиціями Д.Н Бахраха, 
А.Б Зеленцова, Д.Н Бахрах., зокрема, стверджує, що можливими результатами 
юридичного процесу можуть бути вирішення спору, покарання винного [12, с.7]. 
А.Б. Зеленцов також підрозділяє адміністративно-правовий конфлікт на два 
різновиди – адміністративне правопорушення й адміністративно-правовий спір [16, 
с.70-75]. 

Отже, в Адміністративно-процесуальному кодексі можливе третє провадження – 
провадження за заявами адміністративних органів з вимогами до громадян і 
юридичних осіб. Прикладами таких вимог за чинним законодавством є вимоги 
органів держави, місцевого самоврядування про обмеження права громадян на 
проведення мітингів і демонстрацій, вимога органів держави про заборону діяльності 
об'єднання громадян. 

Другий елемент позову в цивільному процесі називається підстава позову. Під 
нею розуміють обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги [29, с. 189]. 
Відповідно підставою адміністративного позову є юридичний факт (факти), що 
породжують, змінюють конкретні публічні правовідносини між громадянином 
(юридичною особою) і державою. Прикладом такого юридичного факту може 
послужити обставина за ст. 9 Закону України «Про фермерське господарство» від 
19.06.03 р. Фермерським господарствам у трудонедостатніх населених пунктах 
надається допомога за рахунок державного і місцевого бюджетів. Обставина 
трудонедостатності населеного пункту уповноважує громадянина – фермера 
вимагати через суд від Українського державного фонду підтримки фермерських 
господарств виплати належних сум з державного бюджету.  

На відміну від позову підставою скарги є обставини неналежного виконання 
адміністративним органом обов'язків з розгляду адміністративної справи. Ще Е.И. 
Елістратов відзначав, що підставою для позову є суперечності адміністративного 
акта духу і меті закону, а не порушення форми акта чи процедури його прийняття 
[14, с.174]. 

Відтак, в адміністративно-позовному провадженні громадянин матиме 
можливість вимагати визнання наявності обставини, у встановленні яких йому було 
відмовлено адміністративним органом або визнати неіснуючими обставин, що 
вважаються адміністративним органом установленими. Приміром, у позовному 
порядку громадянин може заперечувати наявність обставин, що обмежують його в 
здійсненні підприємницької діяльності [2].  

Питання про підставу позову тісно зв'язане із судовим контролем над 
дискреційними актами адміністративних органів. Юридичні факти, що служать 
підставою виникнення обов'язку таких органів, нерідко відносно визначені, їхній 
обсяг досить широкий. Це дає можливість адміністративним органам самим 
вирішувати з урахуванням визначених критеріїв час і обсяг виконання своїх 
обов'язків перед громадянином. У теорії адміністративного судочинства в зв'язку з 
цим установилося принципове правило: адміністративні суди повинні мати право 
розглядати і вирішувати питання про межі свого контролю над дискреційними 
адміністративними актами [19, с.494; 11, с.346-347]. 
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Такий підхід цілком логічний. Суддя є «вищим експертом» з питань права. Саме 
право наділяє повноваженнями адміністративні органи; воно визначає умови і 
критерії виконання дискреційних повноважень. Отже, у межах правових приписів 
суддя уповноважений контролювати використання адміністративного розсуду. 

На тісний зв'язок законності і доцільності в державному управлінні вказував В.Д 
Чечот. Під такою правовою доцільністю він розумів коло обставин, що повинні бути 
залучені для правильного вирішення справи (відповідають цілям застосовуваної 
норми), і достатнє мотивування співвідношення таких обставин з цілями юридичної 
норми [30, с.135]. 

Виходячи з викладеного, можна припустити, що адміністративні органи з 
змістом своєї діяльності керуються не тільки правовими законами, але і 
закономірностями розвитку тих відносин, що піддаються регулювальному впливові. 
Органи виконавчої влади повинні враховувати, приміром, фінансові, економічні, 
соціальні, зовнішньополітичні закономірності при регулюванні фінансових ринків 
країни. Подібні закономірності знаходяться поза межами розгляду оцінки з боку 
суду.Отже, можна стверджувати про існування юридичного і неюридичного 
критеріїв прийняття дискреційних управлінських актів. 

Третім елементом позову є його зміст. Він визначається як вимога позивача до 
суду про захист порушеного чи оспорюваного права [29, с.190]. Питань про зміст 
скарги не виникає – це відновлення суб'єктивних прав і свобод громадян, що були 
порушені чи обмежені неправомірним актом чи дією. Суд не бере на себе ухвалення 
рішення по суті питання, а лише скасовує рішення і зобов'язує орган, посадову особу 
у встановленому законом порядку задовольнити вимогам громадянина, забезпечити 
реалізацію суб'єктивних прав, свобод, інтересів громадян [28, с. 111]. 

Питання про зміст адміністративного позову складніше. На відміну від 
цивільного права [1], в адміністративному (публічному) праві немає переліку 
способів захисту суб'єктивних публічних прав. Такий перелік є підставою для 
складання переліку повноважень суду з вирішення адміністративної справи, а перелік 
таких повноважень визначить зміст вимог, які позивач міг би адресувати 
адміністративному суду. 

При встановленні способів судового захисту суб'єктивних публічних прав певну 
наукову цінність мають судові накази англосаксонської правової сім’ї: сертіоарі, 
мандамус, прохібішн та ін. Але більшу цінність дасть систематизоване вивчення 
правових норм, що передбачають суб'єктивні публічні права. Вивчення законів 
України, прийнятих у другому і третьому кварталах 2003 року, дає таку картину 
можливих способів судового захисту. 

По-перше, до компетенції адміністративного суду можна віднести право 
покладати на адміністративний орган (державу) обов'язок здійснити виплати з 
державного бюджету.Зокрема, якщо державне казначейство і податковий орган не 
здійснять чи відмовляться здійснити податкове відшкодування, то платник податків 
має право оскаржити ці дії (бездіяльність) до суду (господарського суду) шляхом 
подання скарги (позовної заяви). При запровадженні адміністративно-позовного 
порядку платник податків зможе не просто вимагати через суд від податкового 
органа здійснити розрахунок суми, що підлягає виплаті і здійснити відповідно до 
такого розрахунку виплату [5], а висуватиме вимогу здійснити виплату з 
держбюджету безпосередньо на підставі рішення суду.  
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Іншим способом захисту може бути назване покладання на орган (державу) 
обов'язку зробити певні дії на користь громадянина. Змістом таких дій передусім 
можуть бути соціальні послуги. Приміром, державними і комунальними соціальними 
службами безоплатні послуги надаються громадянам, що не здатні до 
самообслуговування в зв'язку з похилим віком, інвалідністю. Ці особи мають право 
на одержання інформаційних, соціально-економічних, медичних, педагогічних, 
психологічних, соціально-побутових послуг [6]. Різновидом змісту дій на користь 
позивача можуть бути управлінські послуги. Наприклад, імпортери, експортери, 
відтворювачі примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп'ютерних програм, баз даних мають право на одержання контрольних марок [7]. 

Як третій різновид змісту дій на користь позивача можуть бути названі 
організаційні дії. Такий спосіб захисту застосовують для гарантування суб'єктивних 
політичних прав. Зокрема, у такий спосіб може захищатися право на участь у 
державному управлінні. Громадські організації мають право запитувати й 
одержувати від органів військового управління, правоохоронних органів інформацію, 
що не становить державну таємницю; знайомитися з умовами служби, життя і побуту 
військовослужбовців [8]. Очевидно, суд повинен мати можливість зобов'язати 
військову частину у визначені день, час і місці організувати зустріч представників 
громадської організації з військовослужбовцями частини. 

І, нарешті, третій можливий спосіб захисту суб'єктивних публічних прав. Він 
може бути спрямований на захист прав на невтручання. Громадяни вправі 
захищатися від неправомірного використання контррозвідувальними органами 
наданих їм повноважень. Зокрема, громадянам варто надати право вимагати в 
адміністративному суді припинення збирання документів і відомостей, що 
характеризують їхній спосіб життя [9]. 

Разом з тим, треба визнати, що в юридичній літературі є усталеною думка про те, 
що суд не повинен підміняти адміністративний орган, не повинен вирішувати справу 
по суті і приймати рішення замість адміністративного органа. Менш категоричні 
позиції авторів стосуються компетенції квазісудових органів адміністративної 
юстиції [25, с. 11-20]. Віднесення їх поза рамки судової влади дає їм можливість 
контролювати сутність і зміст управлінських актів. Проте постає запитання: якщо 
принципи і процедури правосуддя використовуються квазісудовими органами, то 
чому елементи адміністрування, тобто матеріально-правові повноваження 
квазісудових органів, не можуть бути передані судам загальної юрисдикції, зокрема 
адміністративним? Адже застосовуються специфічні норми публічного права. 

Як уже зазначалося, адміністративний позов, ймовірно, не єдина форма 
ініціювання адміністративно-судової діяльності. У деяких випадках за громадянами і 
юридичними особами зберігається можливість звернення до адміністративного суду 
зі скаргою, а за адміністративними органами може бути визнане право звертатися з 
заявами. 

У першому випадку з метою економії процесуальної діяльності 
адміністративного суду громадянин може повноцінно відновити порушене органом 
право, інтерес за допомогою скарги. Приміром, громадянин може оскаржити відмову 
державного органа зареєструвати його як підприємця. Підставою скарги стануть 
очевидні процесуальні порушення реєстратора, а змістом – вимога належним чином 
розглянути заяву громадянина. У той же час громадянину можна дати можливість 
звернутися в адміністративний суд з позовом по даній адміністративній справі. 
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Предметом такого позову може стати вимога визнати відсутність обставин, 
обмежуючих його право на заняття підприємницькою діяльністю, і визнати за ним 
статус підприємця. 

В окремих випадках у громадянина може бути тільки право на подачу скарги. До 
них, очевидно, можна віднести оскарження громадянином дій посадових осіб чи 
інших суб'єктів права, що виконують обов'язки, покладені на них державою 
(нотаріуси при здійсненні нотаріальних дій, лікарі при видачі медичних довідок, 
посадові особи виконавчих органів Пенсійного фонду як самокерованої 
некомерційної організації [10]та ін.). До подібних випадків також можна віднести 
звернення громадянина чи юридичної особи до адміністративного суду з вимогою 
про відновлення публічних законних інтересів. 

Отже, поряд з позовним провадженням АПК можливе розміщення провадження 
по скаргах. Причому для доступності громадянам судового захисту доцільно 
закріпити правило, згідно з яким на суддю покладатиметься обов'язок на підставі 
предмета, змісту і підстави звернення визначати порядок його розгляду – позовний 
або провадження по скаргах.  

Розглянемо питання про заяви адміністративних органів до адміністративного 
суду. Такий орган може звертатися з вимогою про примусову реалізацію 
громадянином (юридичною особою) обов'язків, а також з вимогою покласти на 
громадян, юридичних осіб правообмеження. На нашу думку, форма таких вимог не 
може бути позовною. А Каверін, А. Корнелюк звертали увагу на те, що право органів 
державного управління здійснювати владні дії безспірне [32, с.18]. Тобто їхні 
рішення і дії за загальним правилом не потребують судової санкції, затвердження. 
Однак у деяких випадках для забезпечення більших гарантій для об'єктів управління 
акти адміністративних органів набувають примусову силу на підставі рішення суду. 
Виникає питання: чи набувають такі адміністративні справи в суді спірний характер, 
чи потрібна позовна форма при їхньому розгляді? 

Відповідаючи на це запитання, необхідно враховувати такі обставини. 
Громадянин, юридична особа не зобов'язані захищатися, вступати в юридичне 
змагання з адміністративним органом, тягар доведення лежить на адміністративному 
органі. Відтак дія принципу змагальності буде обмежено – громадянин, юридична 
особа не зобов'язані подавати суду доказу на підтвердження своєї позиції і не 
зобов'язані доводити переконливість таких фактичних даних. Диспозитивність також 
обмежена в тому плані, що адміністративний орган зобов'язаний ініціювати судове 
провадження і брати в ньому участь. У той же час у суду повинні бути можливості 
позовного провадження при дослідженні предмета доказування – обставин, що є 
підставою для покладання на громадян, юридичних осіб обов'язків, правообмежень. 
Хоча, можливо, він і не завжди їх використовуватиме, перевіряючи лише 
правильність процедурних дій адміністративного органу зі збору доказів і ухваленню 
рішення в справі.  

Отже, попередньо можна припустити, що для розгляду спору про 
адміністративний акт стосовно покладання обов'язку (правообмеження) для суду 
доцільно розробити провадження по заявах адміністративних органів. А розгляд по 
суті спорів про обов'язки (правообмеження) громадян доцільно здійснювати в 
позовному порядку. 
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Стаття висвітлює проблеми адміністративної відповідальності в галузі 
ветеринарної медицини, розкрито правовий зміст такої відповідальності. Наведено 
пропозиції щодо врегулювання діючого законодавства у цій сфері, усунення прогалин 
та недоліків.  

Ключові слова: ветеринарна медицина, правопорушення, адміністративна 
відповідальність. 

“Медицина оберігає людину, а ветеринарна медицина – людство”. З цими 
словами відомого вченого С.С.Євсєєнка не можна не погодитись. Згадаймо події, 
коли у Великобританії, Франції, Іспанії, Португалії та ряду інших європейських країн 
збитки, спричинені захворюванням великої рогатої худоби на енцефалопатію, більш 
відому як “коров’ячий сказ” (повільно прогресуюча інфекційна хвороба, яка 
супроводжується дистрофічним ураженням нервової системи і характеризується 
тривалим інкубаційним періодом, поступовим порушенням координації рухів, 
поведінки, чутливості та стопроцентною смертністю хворих тварин [1, с.12]) 
становили декілька мільярдів доларів. Неважко собі уявити, які були б наслідки, якби 
м’ясо цих тварин потрапило в їжу людей. 

На державному та місцевому рівнях вживають усіх заходів, щоб не допустити 
виникнення подібних захворювань в Україні: прийняті відповідні нормативні 
документи (наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України №584 від 30 травня 
1996 р. “Про заходи запобігання виникненню небезпечних захворювань тварин”, 
Указ Президента України від 22 березня 2001 р. №192/2001 “Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні”), спеціалісти 
ветеринарної медицини проводять профілактичні, оздоровчі, діагностичні, лікувальні 
та інші заходи, спрямовані на “захист населення від хвороб, спільних для тварин і 
людей” (одне з основних завдань ветеринарної медицини, закріплене в ст.3 Закону 
України “Про ветеринарну медицину” від 25 червня 1992 р., із змінами та 
доповненнями). Недопущення експансії неякісних імпортних продуктів та 
продовольчих товарів, які може випускати в необхідних обсягах і належної якості 
національний агропромисловий комплекс, є одним із ключових завдань у сфері 
економічної та екологічної безпеки нашої держави (Послання Президента України до 
Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії 
економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”). 

До таких заходів належить, зокрема, притягнення осіб, винних у вчинені 
правопорушень у галузі ветеринарної медицини, до адміністративної 
відповідальності.  
                                                           
© Годяк А., 2005 



 
 191 

Проблемам адміністративної відповідальності в цій галузі приділено мало уваги в 
сучасній правовій літературі. Зокрема в одному з параграфів навчального посібника 
“Правове регулювання ветеринарної справи в Україні” М.П. Синьківського йдеться 
про “Юридичну відповідальність за порушення норм ветеринарного права” [2, с.117-
128], однак не порушуються проблеми такої відповідальності. Отже ця проблема 
потребує належного вивчення. Завданням пропонованої статті є: 

 аналіз законодавства, яке регулює адміністративну відповідальність за 
вчинення правопорушень у галузі ветеринарної медицини; 

 розроблення та висвітлення шляхів удосконалення такого законодавства.  
Адміністративна відповідальність, як один із видів юридичної відповідальності – 

це специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає 
в застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого 
законом стягнення до суб’єкта правопорушення [3, с.289], метою якої є виховання 
особи, що вчинила адміністративне правопорушення, в дусі дотримання законів, 
поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як 
самим порушником, так і іншими особами [4, с.45]. 

Характерною рисою механізму адміністративної відповідальності є його 
попереджувальна спрямованість щодо правопорушень у певній сфері, в даному 
випадку – в галузі ветеринарної медицини. 

Цей вид юридичної відповідальності урегульований нормами адміністративного 
права, в яких наведено повний перелік адміністративних проступків, 
адміністративних стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати. До 
адміністративної відповідальності притягуються порушники загальнообов’язкових 
правил (норм), встановлених повноважними суб’єктами [5, с.158]. 

Адміністративна відповідальність має особливий процесуальний порядок 
застосування, характер санкцій, правозастосовчі органи. ЇЇ застосування не пов’язане 
з відношенням по службі чи роботі (що характерне для дисциплінарної 
відповідальності), а також з наявністю шкоди (одна з умов цивільно-правової 
відповідальності). 

Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень угалузі 
ветеринарної медицини передбачена ст.107 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП) “Порушення правил щодо карантину тварин та 
інших ветеринарно-санітарних вимог”, яка встановлює відповідальність за 
“порушення правил щодо карантину тварин, інших ветеринарно-санітарних вимог, 
передбачених Законом України “Про ветеринарну медицину”, іншими актами 
законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з 
епізоотіями”. Вчинення такого адміністративного правопорушення (проступку) тягне 
за собою накладення штрафу на громадян від 0,5 до одного неоподаткованого 
мінімуму доходів громадян, на посадових осіб – у розмірі від трьох до шести 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Диспозиція даної статті є бланкетною, що у кожному конкретному випадку 
вимагає встановлення того, які саме ветеринарні правила порушені та в яких 
нормативних актах вони закріплені. 

Під ветеринарними правилами треба розуміти вимоги, які регулюють діяльність 
фізичних і юридичних осіб у галузі ветеринарної медицини і містяться в низці 
нормативних актів. Такі правила встановлені для боротьби з епізоотіями (поширення 
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заразних захворювань тварин за відносно короткий проміжок часу на значній 
території, що характеризується безперервністю епізоотичного процесу [6]), 
заразними та масовими незаразними захворюваннями тварин, проведення 
протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших 
заходів, зокрема карантинних [7, с.669].  

Вони можуть бути порушені як шляхом учинення певної дії, так і шляхом 
бездіяльності (непред’явлення тварин для проведення ветеринарного огляду, 
недотримання вимог правового режиму карантину тварин тощо). Протиправне діяння 
є основною та обов’язковою ознакою об’єктивної сторони, відсутність якого 
унеможливлює склад адміністративного правопорушення. Всі інші ознаки мають 
факультативний характер. 

У деяких випадках наявність таких факультативних ознак як шкідливі наслідки 
та причинний зв’язок між діянням та наслідками є обов’язковою ознакою 
протиправного діяння. Залежно від цього, в теорії адміністративного права 
розрізняють правопорушення з матеріальним складом (наприклад, дрібне 
розкрадання, пошкодження телефонів-автоматів) та правопорушення з формальним 
складом [5, с.164], коли діяння є склад проступку незалежно від настання шкідливих 
наслідків (цей склад формулюється в диспозиціях статей особливої частини КУпАП 
лише вказівкою на протиправну дію чи бездіяльність). До останнього належить склад 
правопорушення, передбаченого статтею 107 КУпАП. 

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КУпАП, адміністративна відповідальність за 
правопорушення, передбачені цим кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм 
характером не тягнуть за собою, відповідно до чинного законодавства, кримінальної 
відповідальності.  

Ознакою, яка розмежовує адміністративне правопорушення, встановлене ст. 107 
КУпАП від злочину, передбаченого ст. 251 “Порушення ветеринарних правил” 
Кримінального кодексу України – “порушення ветеринарних правил, яке спричинило 
поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки” є настання тяжких наслідків, до яких 
належить епізоотія, масове отруєння людей або захворювання на відповідну хворобу 
хоча б однієї людини, масове захворювання або падіж худоби за відсутності ознак 
епізоотії, що завдало істотної шкоди тваринному світові, великі матеріальні втрати, 
пов’язані із запровадженням карантинних заходів, зниженням якості або втратою 
продукції і сировини тваринного походження [7, с.669]. Тому, вирішуючи питання 
про притягнення до адміністративної відповідальності, в даному випадку треба 
обов’язково з’ясувати, чи були такі наслідки, чи ні, і вже виходячи з цього, приймати 
відповідне рішення.  

Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення полягає в психічному 
ставленні особи до вчиненого правопорушення. Вона характеризується виною (у 
формі умислу або необережності – відповідно ст. 10 та 11 КУпАП), мотивом та 
метою вчинення правопорушення.) 

Вина – основна ознака суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення; 
мотив і мета є факультативними ознаками і можуть бути різними, залежно від 
внутрішнього спонукання та результату, якого прагне досягти особа, вчиняючи таке 
правопорушення. 

Суб’єктами адміністративного правопорушення є фізичні осудні особи, які на 
момент його вчинення досягли 16-річного віку. 
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При визначенні суб’єкта адміністративного правопорушення, встановленого 
статтею 107 КУпАП , слід звернути увагу на те, що ця стаття передбачає одночасно 
дві санкції – одна стосується громадян (штраф у розмірі від 0,5 до одного 
неоподаткованого мінімуму доходів громадян), інша – посадових осіб (штраф у 
розмірі від трьох до шести неоподаткованих мінімумів доходів громадян). Відомий 
приклад, коли стаття містить одночасно два склади: простий та кваліфікований. 
Ознака спеціального суб’єкта (в нашому випадку – посадова особа) виступає як така, 
що кваліфікує. Це один із прийомів юридичної техніки, які забезпечують чіткий за 
змістом і економічний за формою виклад правових норм [3, с.281]. 

Отже, суб’єктами правопорушення, передбаченого статтею 107 КУпАП, можуть 
бути громадяни – власники тварин, водії транспортних засобів, працівники та 
посадові особи тваринницьких ферм, птахофабрик, м’ясокомбінатів та інших 
підприємств, діяльність яких пов’язана з виробництвом, переробкою, зберіганням та 
реалізацією продуктів і сировини тваринного походження, а також працівники 
ветеринарної медицини. 

Справи про вчинення правопорушення, передбаченого статтею 107 КУпАП, 
розглядаються органами державної ветеринарної служби, які шляхом видання 
спеціальних індивідуальних актів управління, що мають примусовий характер – 
постанов, накладають адміністративні стягнення на правопорушників. 

Строк розгляду справи вказаний в статті 277 КУпАП та становить 15 днів з 
моменту одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, 
протоколу про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи. 

Від імені органів державної ветеринарної служби розглядають справи про 
адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення: 

1) головний державний інспектор ветеринарної медицини України та його 
заступники – штраф на громадян до одного неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян, на посадових осіб – до шести неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян; 

2) головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головний державний інспектор 
ветеринарної медицини на транспорті і державному кордоні та їхні 
заступники – штраф на громадян до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян, на посадових осіб – до чотирьох неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян; 

3) головні державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів, районів у 
містах, залізниць, транспортних і прикордонних пунктів – штраф на громадян 
до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, на посадових осіб – до 
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

4) завідувачі дільничними лікарнями державної ветеринарної медицини, 
дільницями ветеринарної медицини, начальники ветеринарного нагляду на 
дезинфекційно-промивальних станціях і пунктах, завідувачі лабораторіями 
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках – штраф на громадян до 0,5 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, на посадових осіб – до двох 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст.238 КУпАП). 

Положення даної статті дублюються у відомчих нормативних актах, які 
регулюють діяльність органів державної ветеринарної служби. Наприклад, згідно з 
п.7 Положення про пункт державного ветеринарного контролю на державному 
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кордоні та транспорті, затвердженого Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу України №18 від 
19 липня 1999 р. [8], начальник пункту (державний інспектор ветеринарної медицини 
зони обслуговування) накладає на посадових осіб, а також громадян – власників 
вантажів, винних у порушенні законодавства в галузі ветеринарної медицини, 
адміністративні стягнення у вигляді штрафу, згідно із законодавством. 

Санкція статті, як уже зазначалось, передбачає накладення адміністративного 
стягнення у вигляді штрафу. В окремих випадках, поряд зі штрафом, до 
правопорушника може застосовуватись оплатне вилучення або конфіскація 
предметів (дані стягнення належать до додаткових – ст. 25 КУпАП). 

Штраф повинен бути сплачений правопорушником не пізніше як за 15 днів з дня 
вручення йому постанови про накладення такого стягнення, а в разі оскарження або 
опротестування постанови – не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про 
залишення скарги або протесту без задоволення.  

Законодавець встановив особливість щодо сплати штрафу особами віком від 16 
до 18 років, які вчинили адміністративне правопорушення –якщо вони не мають 
самостійного заробітку, штраф стягується з батьків або осіб, які їх заміняють (ст.307 
КУпАП). 

У випадку несплати штрафу у встановлений термін, постанова про накладення 
штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої 
служби за місцем проживання порушника, його роботи або адресою 
місцезнаходження його майна в порядку, встановленому законом (ст. 308 КУпАП). 

До ознак, які характеризують штраф як адміністративно-правову санкцію, В.К 
Колпаков. [3, с.302] відносить: 1) державний примус; 2) обмеження майнових 
інтересів тих, до кого він застосовується; 3) одночасне (разове) стягнення. 

На перший погляд, стягнення з такими ознаками якнайкраще підходить для 
досягнення мети адміністративної відповідальності, зокрема виховання особи в дусі 
дотримання законів, про що вже йшла мова. Саме цим можна пояснити те, що серед 
усіх видів адміністративних стягнень законодавець найбільш широко передбачив 
застосування штрафних санкцій за вчинення адміністративних правопорушень. Лише 
за 2002 рік двадцяти сімома управліннями ветеринарної медицини (24 обласних 
управління, управління в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі) 
було піддано штрафам 87 тис. 212 осіб на загальну суму 1 млн., 309 тис. 466 грв. 
[9,с.2]. 

Однак, як переконує практика, на сучасному етапі розвитку ринкових відносин в 
Україні та правової свідомості громадян застосування штрафу не забезпечує 
достатньої ефективності впливу на правопорушника. Такі ознаки штрафу як 
одномоментність, разовий характер мають також і слабі сторони, які полягають у 
разовому, а тому і короткочасному впливі на свідомість та поведінку 
правопорушника, що призводить до зниження ефективності застосування даного 
виду адміністративних стягнень.  

Для визначення дієвості штрафних санкцій необхідно врахувати також, що,: 
згідно з Законом України “Про внесення змін до кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності 
у вигляді штрафу” від 7 лютого 1997 р., за одиницю обчислення адміністративного 
штрафу прийнято неоподаткований мінімум доходів громадян, який на сьогодні 
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становить 17 грв. Розмір штрафу від 8,5 до 17 грв. на громадян та від 51 до 102 грв. 
на посадових осіб, як це передбачено санкцією ст. 107 КУпАП, є надзвичайно малим, 
враховуючи наслідки, які може мати таке правопорушення. У цьому випадку аж ніяк 
не можна стверджувати про “обмеження майнових інтересів тих, до кого штраф 
застосовується”. Необхідно переглянути розмір адміністративного штрафу та 
встановити більш високі межі відповідальності за вчинення такого виду 
правопорушення. 

Окремо розглянемо відповідальність юридичних осіб за вчинення 
правопорушень у галузі ветеринарної медицини. 

Питання про те, чи можуть бути юридичні особи суб’єктами адміністративної 
відповідальності, вже давно є предметом обговорення, навіть цілих дискусій 
українських учених-правознавців. Деякі з них стверджують, що юридична особа не 
може бути суб’єктом адміністративної відповідальності, оскільки це не передбачено 
чинним Кодексом України про адміністративні правопорушення (Л.В Коваль. [10, 
с.24], Г.П. Бондаренко [11, с.77]). Інші відстоюють протилежну позицію (Є.В Додін. 
[12, с.114-115], С.Т Гончарук. [13, с.40]), мотивуючи це тим, що чинне 
законодавство, на відміну від норм Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, передбачає притягнення до відповідальності не тільки фізичних, 
але й юридичних осіб, що цілком обґрунтовано в умовах зростання підприємництва і 
становлення ринкової економіки (Ю.П Битяк. [5, с.175]). До думки останніх 
схиляється більшість науковців, зокрема розробники проекту нового Кодексу 
України про адміністративні проступки передбачили в ньому адміністративну 
відповідальність не тільки фізичних, але й юридичних осіб [14, с.7-9].  

Відповідальність за правопорушення в галузі ветеринарної медицини 
передбачена ст.35 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
ветеринарну медицину” від 15 листопада 2001 р.[15], згідно з якою суб'єкти 
господарювання – будь-які юридичні особи, діяльність яких пов'язана з утриманням, 
транспортуванням та реалізацією тварин; зберіганням, переробленням, 
транспортуванням та реалізацією продукції тваринного, а на ринках і рослинного 
походження; виробництвом та реалізацією ветеринарних препаратів, субстанцій, 
готових кормів, кормових добавок, здійсненням лабораторної діагностики та 
наданням ветеринарних послуг, несуть відповідальність у формі штрафу за:  

 порушення ветеринарно-санітарних правил, інструкцій щодо профілактики та 
ліквідації інфекційних хвороб тварин; 

 невиконання заходів щодо карантину тварин або інших карантинних 
обмежень; 

 переміщення через митний кордон без обов'язкового проведення 
ветеринарно-санітарної експертизи підконтрольних ветеринарному нагляду 
об'єктів; 

 реалізацію ввезених на територію України продукції тваринного і рослинного 
походження, кормів для тварин, що не пройшли в Україні ветеринарно-
санітарної експертизи; 

 реалізацію на території України ветеринарних препаратів, субстанцій, 
готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини, не 
зареєстрованих в Україні; 
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 ухилення від пред'явлення або непред'явлення тварин для проведення 
ветеринарного огляду, обов'язкових заходів (дослідження, щеплення, 
обробки) щодо профілактики хвороб тварин, а також незабезпечення надійної 
фіксації тварин для проведення огляду (заходів); 

 виготовлення харчових продуктів із сировини тваринного походження, 
забороненої для використання, у тому числі з м'яса трупів тварин, уражених 
електричним струмом, отруєних хімікатами, утоплених, а також вимушено 
забитих (дорізаних), що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи 
тощо; 

 ухилення від обов'язкової ветеринарно-санітарної експертизи продукції 
тваринного, а на ринках і рослинного походження; 

 надання власником (уповноваженою особою) торговельних об'єктів дозволу 
на реалізацію тварин і продукції тваринного, а на ринках і рослинного 
походження, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи; 

 ухилення від виконання або неналежне виконання приписів державних 
інспекторів ветеринарної медицини. 

Позитивним моментом цієї статті є збільшення розміру санкцій за вчинення 
правопорушень у галузі ветеринарної медицини порівняно з Законом України “Про 
відповідальність підприємств, установ, організацій за порушення законодавства про 
ветеринарну медицину” від 5 грудня 1996 р. [16] (втратив чинність з прийняттям 15 
листопада 2001 р. нової редакції Закону України “Про ветеринарну медицину”). 
Наприклад, розмір штрафу за ухилення від обов’язкової ветеринарно-санітарної 
експертизи продукції тваринного та рослинного походження збільшений від трьох до 
ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ухилення від виконання або 
неналежне виконання приписів – від шести до двадцяти неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян.  

У багатьох випадках передбачено вилучення продукції, яка не відповідає 
ветеринарно-санітарним вимогам. 

Однак поряд з цим залишається ще чимало суттєвих недоліків. Зокрема, 
враховуючи одномоментність та разовий характер штрафу, про що вже згадувалось 
вище, а також незначний (навіть при його збільшенні) розмір штрафу для більшості 
суб’єктів господарювання (юридичних осіб), законодавцю слід було б посилити 
відповідальність додатковим видом санкції у вигляді обмеження чи заборони певного 
виду діяльності такого суб’єкта в разі повторного вчинення правопорушення, 
передбаченого вище зазначеною статтею. 

Слід звернути увагу також на те, що порядок пропуску вантажів, підконтрольних 
службі державної ветеринарної медицини через державний кордон України, вимоги 
щодо їх імпорту та експорту регламентуються наказами Головного державного 
інспектора ветеринарної медицини України №39 від 20 жовтня 1999 р. “Про 
затвердження ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів, підконтрольних 
службі державної ветеринарної медицини” [17] та №49 від 27 грудня 1999 р. “Про 
затвердження порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної 
ветеринарної медицини, через державний кордон України” [18]. Це два основні 
нормативні документи, якими, поряд із Законом України “Про ветеринарну 
медицину”, керуються працівники ветеринарної медицини при здійсненні 
державного ветеринарного контролю та нагляду на державному кордоні.  
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Однак в ст.35 не зазначена відповідальність суб’єктів господарювання 
(юридичних осіб) за порушення вище вказаних вимог та правил. Виняток становить 
лише відповідальність за переміщення через митний кордон без обов’язкового 
проведення ветеринарно-санітарної експертизи підконтрольних ветеринарному 
нагляду об’єктів, що, як показує аналіз вчинених правопорушень, трапляється 
надзвичайно рідко або й взагалі не трапляється. Зокрема, причиною ста порушень 
ветеринарних вимог при перетині державного кордону, виявлених Львівською 
регіональною службою державного ветеринарного контролю на державному кордоні 
та транспорті в першому півріччі 2002 р., було: в 59 випадках – відсутність 
ветеринарного сертифіката країни походження, у двох – не відповідність 
ветеринарних документів з товаротранспортними (порушено відповідно п.2 та п.9 
Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної 
медицини, через державний кордон України), в 39 випадках – не виконані 
ветеринарні вимоги України. Це дає підстави стверджувати, що фактично на даний 
момент відсутня будь-яка відповідальність юридичних осіб за порушення 
законодавства в галузі ветеринарної медицини при перетині державного кордону 
України. 

Враховуючи вищевикладене, а також зростання імпорту в Україну продукції, 
підконтрольної службі державної ветеринарної медицини та значне загострення 
епізоотичної ситуації в світі, вкрай необхідним є доповнення ст. 35 таким видом 
правопорушення: “порушення порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі 
державної ветеринарної медицини, через державний кордон України та встановлених 
вимог щодо їх імпорту, експорту та транзиту”. 

Не зовсім до кінця також є врегульований порядок сплати штрафу юридичною 
особою. Так, згідно із ст.37 вказаного Закону, “штраф підлягає сплаті суб’єктом 
господарювання у місячний строк з дня отримання постанови. У разі порушення 
цього строку, штраф стягується у судовому порядку”. Проте не встановлений строк 
сплати штрафу в разі опротестування або оскарження юридичною особою такої 
постанови. Не вказано такого строку і в Положенні про порядок накладання на 
суб’єктів господарювання (юридичних осіб) стягнень за порушення у галузі 
ветеринарної медицини, затвердженого Головою Державного департаменту 
ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 12 лютого 2002 
року. Тому є потреба ст.37 після слів “з дня отримання постанови” доповнити 
словами: “а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніше як 
через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без 
задоволення” (за аналогією з КУпАП).  

Викликає сумнів також доцільність встановлення місячного терміну сплати 
штрафів суб’єктами господарювання (юридичними особами), який є необґрунтовано 
великим, що ускладнює процедуру обліку та контролю з боку державних органів 
ветеринарної медицини, якими накладені такі штрафи. 

Врахування пропонованих положень та врегулювання їх законодавчо, як 
видається, сприятиме більш ефективному впливу держави на діяльність юридичних 
та фізичних осіб, а також зміцненню законності в галузі ветеринарної медицини. 
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У статті досліджено підходи науковців у сфері права, економіки та фінансів до 
трактування змісту категорії “державний борг”. На підставі аналізу та відповідних 
узагальнень запропоновано якісно нове визначення змісту фінансово-правової 
категорії “державний борг”. 

Ключові слова: державний борг, бюджетне запозичення, боргове зобов’язання. 

Загрозливі для економічної та фінансової безпеки країни обсяги державного 
боргу спонукають науковців та практиків визначити оптимальну структуру 
державного боргу та ефективний механізм управління ним. Цю проблему визначають 
як основну. Запорукою її розв’язання є досягнення єдиного розуміння та адекватного 
застосування науковцями юристами, економістами, фінансистами, нормотворцями та 
практичними працівниками власне базової категорії “державний борг”. 

Завдання визначити зміст категорії “державний борг” вже ставили перед собою 
наші сучасники науковці юристи, зокрема професори Л.К. Воронова, 
М.П. Кучерявенко, О.Ю. Грачева, Н.І. Хімічева, М.В. Карасева, Ю.А. Крохіна. Проте 
їх висновки не були результатом спеціальних досліджень, а визначались лише в 
контексті інших наукових або навчально-методичних праць. Значно більшу увагу цій 
проблемі приділяли науковці економісти та фінансисти: В. Козюк, В. Новицький, 
О. Плотніков, Т. Вахненко, О. Заруба та інші. Суттєвих результатів у цій ділянці 
наукових пошукувань досягли російські дослідники: А. Вавілов, М.А. Лауфер, 
О.Д. Хайхадаєва, А.В. Ведіхін та інші. Кожен із них формулював також зміст 
категорії “державний борг”. Водночас, очевидними є прогалини дослідження та 
подекуди неадекватне сприйняття категорії “державний борг”. Очевидним є, що 
науковці розставляють різні акценти на складових цього поняття, внаслідок чого 
відбувається змішування категорій “державний борг”, “державний кредит”, 
“фінансування бюджету” тощо. У результаті таких неузгодженостей незрозумілим 
залишається місце відносин у сфері державного боргу в системі фінансового права, 
оскільки поки що немає праць, які б цілісно і достатньо обґрунтовано визначали це. 
Власне, визначення змісту категорії “державний борг” має бути тією відправною 
позицією, яка приведе до наукових висновків, які б обґрунтували виділення інституту 
державного боргу як складової фінансового права та відносин, що його складають. 

Тож, мета цієї статті – з’ясувати правовий зміст категорії “державний борг” та 
визначити відповідну дефініцію на підставі аналізу та узагальнень відповідних 
положень, що їх визначали та обґрунтовували науковці юристи, економісти та 
фінансисти, а також положень чинного законодавства.  

Очевидно, що змістом категорії “державний борг” є відносини щодо випуску, 
обслуговування та погашення боргових зобов’язань держави. Це квінтесенція 
категорії, узагальнена спільна думка багатьох поколінь науковців. Проте це дещо 
загальне визначення, і воно потребує конкретизації. Відслідковуючи розвиток 

                                                           
© Заверуха І., 2005 



 
 201 

правової думки щодо визначення поняття державного боргу, зауважимо, що зокрема 
професор М.П. Кучерявенко визначає державний борг як заборгованість держави в 
процесі формування і використання додаткових грошових ресурсів держави за 
рахунок тимчасово вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб, іноземних 
держав [4, с.246]. Доктор юридичних наук О.П. Орлюк зазначає, що державний борг 
– це загальний розмір, накопиченої заборгованості уряду власникам цінних паперів, 
який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних 
надлишків [8, с.365]. Російський професор О.Ю. Грачева під державним боргом 
розуміє боргові зобов’язання держави (Російської Федерації) перед фізичними та 
юридичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями та 
іншими суб’єктами міжнародного права, включаючи зобов’язання за державними 
гарантіями, надані державою [11, с.306]. 

Узагальнюючи запропоновані визначення, виділяємо низку спільних ознак, а 
саме те, що: ключовими елементами цієї категорії є боргові зобов’язання держави; 
кредитні ресурси існують у формі державних цінних паперів; відносини у сфері 
державного боргу передбачають дуже широкий суб’єктний склад позичальників. 
Проте навіть у трьох із запропонованих визначень є відмінності. Тому, оскільки 
державний борг, у своїй основі, є фінансово-економічною категорією, то вважаємо 
доречним звернутися також до доробку колег фінансистів, для єдиного розуміння 
відповідної категорії, її адекватного застосування та надання правової форми. 

Український науковець В.В. Козюк формулює державний борг як загальну суму 
емітованих, але не погашених позик з нарахованими відсотками, а також прийнятих 
державою на себе у відповідний спосіб зобов’язань [7, c.11]. На думку 
О.Д. Хайхадаєвої, державний борг є результатом кредитних відносин, що виникають 
у зв’язку із трансформацією капіталу з національного приватного сектора або з-за 
кордону в державний бюджет на підставі принципів запозичення. Державний борг – 
це результат кредитних відносин, у яких держава виступає позичальником, а вся маса 
позичкового капіталу становить величину державного боргу [12, c.44]. Г.В. Попова 
вважає, що державний борг – це сума заборгованості за випущеними і непогашеними 
борговими зобов’язаннями держави, включаючи нараховані за ними відсотки. 
Ю.Я. Вавілов зазначає, що державний борг виражає собою результат взаємозв’язків 
виконавчих органів державної влади з фізичними і юридичними особами 
(резидентами і нерезидентами), виконавчими органами інших держав і 
міжнародними фінансовими організаціями в частині формування фонду запозичених 
ресурсів для задоволення державних потреб [2, c.8]. В.В. Верхолаз характеризує 
державний борг як особливі кредитно-фінансові відносини, у яких держава виступає 
позичальником, а сума запозичених ресурсів становить величину державного боргу. 
На його думку, змістом державного боргу є сукупність кредитно-фінансових 
відносин, що виникають у зв’язку з переміщенням капіталів з національного 
приватного сектора, домашнього господарства та інших суб’єктів ринкової 
економіки до державного бюджету на підставі запозичення цих капіталів. 
Внутрішній борг, своєю чергою, визначають як комплекс визнаних і юридично 
оформлених боргових зобов’язань (ринкового і неринкового характеру) державних і 
регіональних органів держаного управління перед економічними суб’єктами, що 
обслуговують через виплату відсотків чи погашення основної суми заборгованості [3, 
c.10-11]. Д.Л. Головачев виділив політико-економічний зміст державного боргу і 
визначив його як сукупність заходів для вирішення суперечностей між економічними 
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та соціальними потребами суспільства в результаті формування додаткових ресурсів 
держави за рахунок запозичення грошових коштів у приватних осіб та інститутів 
недержавного сектора. Він стверджує, що економічний зміст категорії “державний 
борг” розкривається як відношення вторинного розподілу вартості валового 
суспільного продукту та частини національного багатства, скеровані на формування 
додаткових ресурсів держави через запозичення грошових коштів у приватних осіб 
та інститутів, зокрема й іноземних – поза державним сектором, а також за рахунок 
кредитів іноземних держав [5, c.5]. Ю.А. Данилов звертається до американського 
досвіду і визначає сукупний борг, або публічний борг, не розділяючи його на 
державний і муніципальний. Таким чином він визначає державний і муніципальний 
борг як борг державної влади різного рівня перед іншими секторами народного 
господарства. Також він зазначає, що до загальної суми державного і муніципального 
боргу включається сума заборгованості одного державного органу перед іншим [6, 
c.21]. Такої думки дотримуються й інші науковці. Наприклад, економісти 
Л.А. Московкіна та В.П. Поляков визначають державний борг як сукупні 
зобов’язання центрального уряду, місцевих органів влади, державних підприємств та 
організацій [9, c.95]. К.В. Рудий стверджує, що державний борг – це сума 
заборгованості з випущених і непогашених державних позик центрального чи 
місцевого уряду й автономних урядових установ (включно з нарахованими 
відсотками) [10, c.93]. 

На перший погляд, визначення у своїй основі збігаються, та все ж не всі вони є 
однаковими за змістом. Водночас, сам факт плюралізму думок доводить актуальність 
теми й гостру потребу уніфікувати розуміння змісту категорії “державний борг”, щоб 
чітко закріпити її в законодавстві. Тож вважаємо за доцільне виділити спільні 
положення, що їх визначають усі дослідники цієї проблематики. Отже, характерні 
особливості державного боргу: 

1. В основі змісту державного боргу лежать кредитно-фінансові відносини з 
приводу залучення державою додаткових фінансових ресурсів, тобто здійснення 
запозичень.  

2. Позичальником і боржником у цих відносинах є держава. 
3. Формою державних запозичень є державні цінні папери. 
4. Позичкові ресурси – це тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб, 

іноземних держав, міжнародних організацій тощо. 
Попри єдині базові ознаки державного боргу, у вищенаведених визначеннях 

бачимо і принципові розбіжності. Ці розбіжності хоч і вписуються в контекст 
кредитно-фінансових відносин, проте мають дуже характерні особливості, є 
дискусійними і навіть спірними. Наслідком відсутності їх правового аналізу буде 
невизначеність у правовому регулюванні. Зокрема спірними і неоднозначними 
залишаються питання суб’єктного складу цих відносин, об’єкта та форми боргових 
зобов’язань.  

Щодо суб’єктного складу, то вважаємо абсолютно особливим статус держави, 
який може розкриватися по-різному в ролі позичальника, боржника або гаранта. З 
іншого боку, такі науковці як К.В. Рудий, Ю.А. Данилов, В.В. Верхолаз включають у 
зміст державного боргу суми місцевих запозичень, тобто муніципальний борг. 
Вважаємо неприпустимим змішувати боргові зобов’язання держави та органів 
місцевого самоврядування. Слід розмежовувати і не допускати змішування таких 
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понять, як державний кредит і місцеві запозичення, державний борг та 
муніципальний борг. Водночас, можна ставити питання про потребу запровадити 
механізм формування зведеного боргу в державі Україна, який включав би показники 
всіх боргових зобов’язань публічних органів влади. Мова йде про публічний 
зведений (консолідований) борг, тоді як державний борг є його складовою і 
принципово включає лише боргові зобов’язання уряду України. 

Щодо форми боргового зобов’язання, то більшість визначень, як бачимо, 
ґрунтується на кредиті. Проте В.В. Козюк пише і про “інші, прийняті державою на 
себе у відповідний спосіб зобов’язання”. Професор О.Ю. Грачева акцентує на 
гарантіях, наданих державою тощо. У зв’язку з цим зауважимо, що наприклад 
Д.Л. Головачев, аналізуючи зміст державної заборгованості, виділяє три її елементи: 

Фінансова заборгованість (або заборгованість фінансування), під якою 
розуміють боргові зобов’язання державного сектора, що виникли в результаті 
схваленого державними органами запозичення кредитних ресурсів (у заздалегідь 
встановленій формі) і слугують залученню коштів для фінансування бюджетних 
видатків. 

Адміністративна заборгованість – це грошові зобов’язання, що тісно пов’язані і 
залежать від поточної бюджетної політики. До адміністративної заборгованості 
належать насамперед борги за платежами в державному секторі (наприклад, 
заборгованість із виплати заробітної плати). Іншими словами, це ті кошти, статті 
видатків за якими вже затверджено і вони є в бюджеті, однак фактично, ці платежі не 
було здійснено. Цей вид заборгованості зберігається до моменту погашення 
заборгованості в новому фінансовому році і має, як правило, короткостроковий 
характер. 

Імовірні боргові зобов’язання при поручительствах (обумовлені зобов’язання), 
що є особливим видом заборгованості, яка виникає, коли державні органи надають 
визначені фінансові гарантії (наприклад, взяті державою кредитні гарантії в рамках 
сприяння експортно-імпортної діяльності державних та приватних підприємств 
тощо) [5]. 

Приблизно такої ж позиції дотримується і О.Я. Яковлева [13].  
Отже, в основі змісту державного боргу є кредит – бюджетні запозичення, проте 

не всі боргові зобов’язання держави виникли і виникають на підставі здійснення 
бюджетних запозичень. Зміст категорії державного боргу потрібно аналізувати не 
лише як суму боргових зобов’язань уряду, включаючи боргові запозичення, але й у 
контексті державних доходів та видатків. Як бачимо, новою, за своїм змістом, є 
проблема адміністративної заборгованості. Бюджетний кодекс не передбачає такого 
виду заборгованості. Фінансово-правова наука теж не передбачає такої категорії, хоч 
вона і є заборгованістю бюджету. Щороку, у законі про державний бюджет, держава 
бере на себе обов’язок фінансувати передбачені заходи, програми тощо. Це має 
супроводжуватися перерахуванням бюджетних асигнувань відповідним 
розпорядникам бюджетних коштів. Проте через різні обставини може виникнути 
перебій у фінансуванні і відповідна сума ніби “зависає в повітрі”, оскільки 
методологічно не передбачено її перенесення у боргові зобов’язання. Тож 
адміністративна заборгованість може бути великою за своїми обсягами, але її не 
обліковуватимуть як боргове зобов’язання. Так відбувається розходження показників 
щодо нормативно визначених обсягів державного боргу та фактичних обсягів сум, 
які має бути сплачено за рахунок бюджетних коштів, оскільки це і є саме 



 
 204 

заборгованість бюджету. Ще одним прикладом є ситуація в країні щодо 
відшкодування сум податку на додану вартість, які відповідно до чинного 
законодавства, має бути відшкодовано з бюджету.  

Відповідно до Закону України “Про державний внутрішній борг”, до боргових 
зобов'язань уряду України належать випущені ним цінні папери, інші зобов'язання у 
грошовій формі, гарантовані Урядом України, а також одержані ним кредити. До 
складу боргових зобов'язань Уряду України включається також частина боргових 
зобов'язань Уряду колишнього Союзу РСР, прийнята на себе Україною [1]. 

Виходячи з того, що в основі державного боргу все-таки є відносини у сфері 
бюджетних запозичень, зрозуміло, що головним чинником формування державного 
боргу є бюджетний дефіцит. Власне, покриття бюджетного дефіциту вимагає 
здійснення запозичень. Інші ж боргові зобов’язання виникають внаслідок 
нерівномірного циклічного розвитку економіки держави, рівня ефективності її 
господарських зв’язків, а отже і неефективного управління у сфері фінансів, 
бюджетного регулювання тощо. Це теж зумовлює бюджетний дефіцит, провокує до 
його виникнення. Тому важливо усвідомлювати взаємозв’язок цих категорій. 
Відповідно до чинного законодавства України, бюджетний дефіцит покривають за 
рахунок здійснення бюджетних запозичень. Проте обсяги боргу суттєво його 
перевищують, оскільки передбачають також суми відсотків за користування 
позиченими коштами. Тобто відносини у сфері управління боргом передбачають не 
лише покриття дефіциту бюджету, але й рефінансування боргу. Тому дуже важливо 
з’ясувати зміст державного боргу, щоб закласти основи його чіткої структуризації.  

Отже, змістом державного боргу є публічні відносини щодо випуску, 
обслуговування, погашення та визнання боргових зобов’язань уряду у формі 
державних цінних паперів, в інших формах урядових бюджетних запозичень; 
боргових зобов’язань, що виникають у результаті порушень бюджетного 
регулювання, а також інших зобов’язань, взятих на себе державою відповідно до 
чинного законодавства та міжнародних договорів. При цьому в основу визначення 
поняття закладаємо вид боргового зобов’язання, а також методи фінансової 
діяльності держави. Зважаючи на перманентність категорії “державний борг”, це 
передбачає відносини з приводу акумуляції фінансових ресурсів за рахунок 
позичкових коштів; відносини з приводу використання бюджетних коштів, залучених 
на засадах фінансування бюджету; а також відносини щодо обслуговування, 
погашення та управління державним боргом. 

Як підсумок, пропонуємо визначення змісту категорії “державний борг” у 
широкому та вузькому розуміннях. У вузькому розумінні, державний борг – це 
сукупність відносин, за якими виникають боргові зобов’язання держави як 
позичальника, боржника або гаранта погашення позик іншими позичальниками. У 
широкому розумінні, державний борг – це система фінансових зобов’язань держави, 
що виникають у результаті здійснення запозичень; із наданих державою гарантій із 
зобов’язань третіх осіб – суб’єктів господарської діяльності; боргових зобов’язань, 
прийнятих на себе відповідно до чинного законодавства; сум бюджетних асигнувань, 
перерахованих із порушенням строків чи в неповному розмірі; суми компенсації за 
несвоєчасну чи неповну виплату суми платежу юридичним та фізичним особам 
тощо. 

Очевидно, такий підхід до тлумачення категорії “державний борг” вимагає якісно 
нової класифікації державного боргу. Базовими положеннями, від яких потрібно 
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відштовхуватися, є вид боргового зобов’язання, залежно від методу фінансової 
діяльності держави у сфері здійснення бюджетних запозичень або у сфері управління 
та використання фінансових ресурсів. Використання можливостей державного боргу 
як регулятора економіки чи засобу фінансування бюджетного дефіциту має 
ґрунтуватися виключно на правових відносинах. Це передбачає чітке і безперебійне 
виконання державою своїх зобов’язань, належне юридичне оформлення боргових 
відносин, ведення обліку з державного боргу, прийняття спеціального законодавчого 
акта про державний борг, а також щорічних законів про його структуру та граничні 
розміри, обов’язкове оприлюднення інформації про використання позичених 
ресурсів, звітності про склад і структуру державного боргу.  
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ANALYSIS AND LEGAL UNDERSTANDING OF THE ESSENCE 
OF THE “STATE DEBT” 

I. Zaverukha 
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Universitetska St. 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article elucidates scientific researches of legal, financial and economic scholars 
concerning determining the concepts “state debt”. Common and different views in the 
explanation of this concept are outlined. The article proves and determinates a new 
contest’s meaning of the state debt. 
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Стаття надійшла до редколегії  
Підписана до друку 
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ЦИВІЛЬНЕ , ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ   
ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

КОРПОРАТИВНІ ПРАВА МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ 

Ж. Чорна© 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
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Мета статті – дослідити сутність корпоративних прав малолітніх та неповнолітніх 
цивільним законодавством України. 

Малолітні та неповнолітні відповідно до чинного законодавства, можуть набути 
корпоративних прав. Зокрема, особи віком від 14 до 18 років мають право стати 
учасниками (засновниками) юридичних осіб. Оскільки неповнолітні наділені неповною 
цивільною дієздатністю, то можуть виникнути проблеми з реалізацією вказаних 
майнових прав вказаною категорією осіб. 

Ключові слова: набуття корпоративних прав; учасники господарських товариств; 
здійснення майнових та управлінських прав. 

З переходом нашої держави до ринкової економіки з’явилась велика кількість 
господарських товариств, учасниками яких дедалі частіше стають неповнолітні. 
Врегулювання відносин у корпораціях потребує детального розгляду з метою 
подальшої розробки засобів стосовно їхнього захисту. 

Мета статті – дослідити сутність корпоративних прав малолітніх та 
неповнолітніх за цивільним законодавством України. 

П.1.8. Закону України Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування 
прибутку підприємств” від 22.05.1997р. визначає корпоративні права як право 
власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи 
права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, 
а також частки активів у разі її ліквідації [5]. 

Ч.1 ст.167 Господарського кодексу України дає наступне визначення 
корпоративних прав: “корпоративні права – це права особи, частка якої визначається 
у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності 
на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної 
частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої 
відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та 
статутними документами” [1]. 

Отже, специфіка корпоративного права виявляється в тому, що воно в свою чергу 
теж складається з низки прав, які можна поділити на дві категорії: майнові і 
управлінські. 

Передусім зазначимо, що всі дії, пов’язані із реалізацією корпоративних прав, 
якими наділені малолітні, здійснюють їхні законні представники, оскільки, 
відповідно до ст.31 ЦК України [2], вказані особи мають право самостійно вчиняти 
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дрібні побутові правочини та здійснювати особисті немайнові права на результати 
інтелектуальної творчої діяльності. 

На відміну від малолітньої, неповнолітня особа, відповідно до п.3 ч.1 ст.32 ЦК 
України має право бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не 
заборонено законом або установчими документами юридичної особи.  

Виникає логічне запитання, яким чином діяти у випадку, якщо в установчих 
документах юридичної особи міститься норма про те, що учасниками даної 
юридичної особи можуть бути лише особи, наділені повною цивільною дієздатністю. 
В такому разі неповнолітній особі, яка бажатиме стати учасником юридичної особи, 
буде відмовлено у вступі до юридичної особи. Разом з тим, відповідно до ст.35 ЦК 
України, повна цивільна дієздатність може бути надана у випадках, передбачених 
законодавством ( в тому числі, якщо вона стає засновником товариства) фізичній 
особі, яка досягла 16 років. На наш погляд, у всіх наведених ситуаціях треба 
керуватися відповідними нормами Цивільного кодексу, оскільки відмову у вступі до 
такої юридичної особи може бути розцінено як обмеження в цивільній 
правоздатності. А відповідно до ч.1 ст.27 ЦК України, правочин, що обмежує 
можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки, є 
нікчемним.  

Неповнолітні як учасники господарського товариства мають право передати 
майно у власність товариства як вклад до статутного (складеного) капіталу. Саме 
право на вклад є тим майновим правом, яке надає учаснику товариства низку інших 
майнових прав, а саме: брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати 
його частину (дивіденди) (п.2 ч.1 ст.116 ЦК України); на виплату вартості частини 
майна товариства, пропорційну частці цього учасника у складеному капіталі 
товариства ( ч.1 ст.130 ЦК України); на одержання вкладів, які залишилися після всіх 
необхідних розрахунків у разі ліквідації товариства (ч.2 ст.139 ЦК України). Саме 
розміром вкладу учасника визначаються його права на участь в управлінні 
товариством. Отримання неповнолітнім дивідендів є наступним його майновим 
правом як учасника товариства.  

Відповідно до ст.9 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”[6], 
дивідендами є виплати за підсумками року за рахунок прибутку, що залишається у 
розпорядженні товариства після сплати встановлених законодавством податків, 
інших платежів у бюджет та відсотків за банківський кредит. Відповідно до практики 
застосування акціонерного законодавства, в Україні існують певні форми виплати 
дивідендів: грошима, майном (послугами), акціями товариства. Водночас, на 
законодавчому рівні не передбачена можливість виплати дивідендів в іншій формі, 
крім грошової [8, c.422]. 

Виникає запитання: чи може неповнолітній, який отримує дивіденди від участі у 
господарських товариствах самостійно розпоряджатися такими коштами, – адже 
грошові суми, одержані від виплати дивідендів, можуть досягати значних розмірів. 
Відповідь на це запитання нам дає п.1 ч.1 ст.32 ЦК України, де зазначено, що фізична 
особа у віці від 14 до 18 років має право самостійно розпоряджатися своїм 
заробітком, стипендією або іншими доходами. Під “іншими доходами”, на наш 
погляд, саме і треба розуміти отримання дивідендів. У тому ж випадку, коли 
неповнолітній зловживатиме таким правом, то, відповідно до ч.5 ст.32 ЦК України, 
суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування 
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може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм 
заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права.  

Малолітні та неповнолітні можуть набути корпоративних прав, якщо, наприклад, 
вони є спадкоємцями померлого учасника товариства. В такому разі вони відповідно 
до ст.55 Закону України “Про господарські товариства”[4], мають право на: 

1) переважне право вступу до товариства; 
2) одержання у грошовій або натуральній формі вартості частки спадкодавця у 

майні, яка йому належала у реорганізованій або ліквідованій юридичній особі, 
у разі відмови спадкоємця або товариства у прийнятті їх до товариства.  

Наведемо приклад із практики. У січні 2000 року К.Т. в інтересах 
неповнолітнього К.С. звернулася в суд з позовом до З. та приватного підприємства 
(далі – ПП) про виділення частки з майна з підстав, передбачених ст.ст.54, 55, 60 
Закону України “Про господарські товариства”. Позивачка зазначала, що в квітні 
1992 р. за ініціативою громадян України Р. і З., а також громадської організації – 
“Союз Чорнобиль України” було створено мале спільне підприємство – товариство з 
обмеженою відповідальністю. У березні 1996 р. до статуту МП ТОВ було внесено 
зміни, згідно з якими з числа засновників було виключено зазначену громадську 
організацію, у зв’язку з чим розмір часток Р. та З., які залишилися в товаристві, 
відповідно склав 42% і 58% статутного фонду. 

У результаті здійснення господарської діяльності МП ТОВ придбало в м. Одеса 
не житлове приміщення, яке і є основною часткою майна, що належить товариству. 

У січні 1999 р. Р., мати К.С., померла, внаслідок чого відкрилася спадщина на 
майно, що належало Р., у тому числі і на частину майна в товаристві. 

У травні 1999 р. позивачка як представник К.С. звернулася до З. із проханням про 
виділення спадкоємцеві належної йому частини майна МП ТОВ у натуральній формі, 
проте в цьому їй було відмовлено. Посилаючись на зазначені обставини, К.Т. 
просила суд виділити К.С. спадкову частину майна МП ТОВ у натуральній формі, 
яка б відповідала частці спадкодавця у статутному фонді товариства. 

У подальшому К.Т. змінила позовні вимоги і просила суд визнати за К.С. у 
порядку спадкування право власності на частку статутного фонду МП ТОВ у розмірі 
42% та стягнути з ПП, яке стало правонаступником МП ТОВ, вартість частини майна 
товариства в сумі 541 тис. 356 грн. 90 коп., що є пропорційною частці спадкодавця у 
статутному фонді. 

Рішенням Жовтневого районного суду м. Одеса від 19 грудня 2000р. позов було 
задоволено[7].  

Якщо ж неповнолітній спадкодавець має бажання вступити до господарського 
товариства, то знову ж виникає питання про вікові обмеження щодо вступу до 
товариства. Як бути у випадку, коли неповнолітній є єдиним спадкоємцем померлого 
члена господарського товариства, а установчими документами передбачено, що його 
учасниками можуть бути лише повнолітні особи. На наш погляд, тут також слід 
керуватися уже вказаним нами п.3 ст.32 ЦК України про те, що фізична особа у віці 
від 14 до 18 років може бути учасником юридичних осіб, якщо це не заборонено 
законом. 

Що ж до малолітніх, то всі дії по прийняттю такої спадщини здійснюють їхні 
законні представники. 
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Таким же чином названа категорія осіб може стати власниками іменних акцій, 
відповідно до ч.2 ст.4 Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”[6]. 

Наступним майновим правом неповнолітнього як учасника господарського 
товариства є право здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі 
товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві (п.4 ч.1 ст.116 ЦК 
України).  

Як уже зазначалось, корпоративне право включає в себе не лише майнові права, а 
також і право на управління. Право на участь в управлінні, тобто право визначати 
основні напрями діяльності і розвитку корпорації, сприяти їх здійсненню – є одним із 
найважливіших прав акціонерів. 

Це право учасники товариства можуть реалізувати, передусім, шляхом участі в 
загальних зборах, на яких і приймаються відповідні рішення з питань компетенції 
загальних зборів. 

Жодних складнощів це положення не викликає стосовно повнолітніх учасників 
господарських товариств, – але коло суб’єктів, яке розглядається у даній статті, є 
специфічним, оскільки вони є неповнолітніми. Тому постає логічне запитання – чи 
мають право брати участь у вирішенні важливих питань, що стосуються управління 
господарським товариством особи, які не досягли 18 років. На наш погляд, якщо 
законом особам віком від 14 до 18 років надано право бути учасниками 
(засновниками) юридичних осіб (п.3 ч.1 ст.32 ЦК України), що передбачає 
повноваження стосовно участі в управлінні юридичною особою (п.1 ч.1. ст.116 ЦК 
України), то жодних обмежень щодо участі у загальних зборах не повинно бути. Таке 
положення ми обґрунтовуємо ще й тим, що, наприклад, акціонерне товариство для 
забезпечення свого функціонування вчиняє різного роду правочини. Зрозуміло, що 
такі правочини зачіпають інтереси акціонерів та стосуються реалізації їхніх прав. У 
результаті їх вчинення, акціонерне товариство може отримати прибуток, але й може 
зазнати і збитків. А в результаті цього вартість акцій може зростати або 
зменшуватись. Тому важливо, щоб у прийнятті відповідних рішень мали змогу 
приймати участь і неповнолітні акціонери. 

Іншим управлінським правом, яким наділені учасники господарських товариств – 
є право на одержання інформації про діяльність товариства (п.5 ч.1 ст.116 ЦК 
України). 

Так, відповідно до Закону України “Про господарські товариства” загальні збори 
акціонерного товариства повинні повідомляти про проведення чергових загальних 
зборів, зміни в статутному фонді, дані про акції (їх кількість та вартість, дані про 
додатковий випуск акцій), про відшкодування власникам акцій у зв’язку із змінами 
статутного фонду) (ст.40, 41). 

Відповідно до ст.9 Закону України “Про аудиторську діяльність”[3], 
користувачами бухгалтерської звітності можуть бути власники, засновники 
господарюючого суб’єкта.  

Також, відповідно до Закону України “Про цінні папери та фондову біржу”, 
емітент зобов’язаний надавати регулярну та особливу інформацію про свою 
діяльність у річному звіті. До відомостей, які повинні міститися в річному звіті, 
відносяться: основні відомості про емітента (акціонерне товариство); відомості про 
цінні папери емітента; інформація про майновий стан і фінансово-господарську 
діяльність емітента. 
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Отже, нове цивільне законодавство розширило перелік прав, якими можуть бути 
наділені особи віком від 14 до 18 років, надаючи їм можливість стати учасниками 
юридичних осіб. Незважаючи на те, що неповнолітні все ж таки не наділені повною 
цивільною дієздатністю, ми вважаємо, що обмеження таких корпоративних прав, як 
вступ до товариства, взяття участі у прийнятті рішень загальними зборами 
товариства, розпорядження дивідендами, одержаними в результаті діяльності 
товариства, не повинно мати місце за винятком випадків, коли це може зашкодити 
інтересам самого неповнолітнього. 
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У статті розглянутого питання ознак та видів цінних паперів за новим цивільним 
законодавством України. Проаналізовано базові ознаки цінних паперів, нові види 
цінних паперів, зокрема заставні іпотечні сертифікати, сертифікати Фонду операцій з 
нерухомістю. Розглянуто види акцій та права, що випливають з акцій. 

Ключові слова: цінні папери, прості акції, привілейовані акції, застава, іпотечні 
сертифікати. 

За своєю правовою природою цінні папери є одним із видів матеріальних 
об’єктів, які мають широке застосування в ринковій економіці. В правовій та 
економічній науці обґрунтовуються різні погляду як на поняття цінних паперів, так і 
на перелік документів, які до них відносяться. 

Закон “Про цінні папери та фондову біржу”[1] визначає цінні папери як грошові 
документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, які визначають 
взаємовідносини між особою, що їх випустила, та їхнім власником і передбачають, як 
правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість 
передавання грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим 
особам. 

Розкриття суті цінного паперу через поняття “грошові документи” не зовсім 
точне, оскільки поняття “цінні папери” значно ширше, ніж “грошові документи”. 
Якщо суть векселя можна визначити через поняття “грошовий документ”, то 
характеризувати акцію, інвестиційний сертифікат, приватизаційні папери як грошові 
документи неправомірно – таке, що не відповідає правовій нормі, лишити невірно. 

В різних правових системах цінні папери визначаються порізному. Приміром, за 
законодавством США цінні папери – це письмові документи, які є дольовими 
паперами корпорації (акції) або які свідчать про заборгованість (облігації, 
сертифікати). У Великобританії під цінним папером розуміють інвестиції, які 
набирають форму акції або облігації. За Цивільним кодексом РФ [2], цінні папери – 
це документи з дотриманням встановленої форми і обов’язкових реквізитів, що 
посвідчують майнові права, здіснення і передача яких можливі тільки в разі їхнього 
пред’явлення.  

Загалом цінні папери є юридичними документами, які відповідають певним 
вимогам та містять законодавчо визначені реквізити. Фундаментальними ознаками 
цінних паперів є їхня обіговість, стандартність та серійність, ринковість, ліквідність, 
урегульованість та визнання державою. 

Обіговість – це здатність цінних паперів бути предметом цивільних правочинів, 
обертатися на фондовому ринку згідно із спеціальними, законодавчо визначеними 
правилами, бути платіжним інструментом. Стандартність та серійність – однойменні 
цінні папери мають стандартний набір реквізитів, стандартний склад суб’єктів, 
стандартні правила передачі та обліку прав на них, стандартні права, що з них 

                                                           
© Яворська О., 2005 



 
 213 

випливають. Ринковість – цінний папір обертається на своєму ринку цінних паперів з 
притаманною йому інфраструктурою, суб’єктним складом, правилами роботи. 
Ліквідність – здатність цінного паперу бути перетвореним у грошові знаки. 
Урегульованість і визнання державою – будь-який документ лише тоді визнається 
цінним папером, якщо він визнаний таким на законодавчому рівні. Фактично ця риса 
є визначальною. Наприклад, коносамент за законодавством України не є цінним 
папером, проте є таким за законодавством багатьох європейських країн. За 
Цивільним кодексом РФ ощадна книжка є цінним папером, тоді як в Україні ощадну 
книжку не віднесено до цінних паперів.  

Цінні папери можуть функціонувати як у документарній, так і в 
бездокументарній формі. Форма випуску цінних паперів впливає на процедуру їх 
первинного розміщення, порядок укладення угод, фіксацію прав власності та 
визначає деякі інші особливості обігу. Розвиток комп’ютерних технологій зумовив 
функціонування “безтілесних”, бездокументарних цінних паперів. Тому 
характеристика цінного паперу через “поняття” документ певною мірою є умовною. 
На ринку цінних паперів широко використовують термін “електронні цінні папери”. 

За Цивільним кодексом України [3] (ст. 194) цінним папером є документ 
встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше 
майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), 
і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а 
також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам. 
Аналогічне за змістом визначення міститься і у ст. 163 Господарського кодексу 
України [4]. Не вдаючись до порівняльного аналізу положень Цивільного та 
Господарського кодексів і взагалі до оцінки ефективності правового регулювання 
відносин, пов’язаних з обігом цінних паперів різними нормативними актами – 
Господарським та Цивільним кодексом – з’ясуємо інші характеристики цінних 
паперів як важливих інструментів ринкової економіки. Зазначимо, що правове 
регулювання обігу цінних паперів здійснюється спеціальним законодавством, 
кодекси містять лише окремі найзагальніші положення щодо обігу цінних паперів. 

Кожен вид цінного паперу в ринковій економіці виконує певні функції. Цінні 
папери можуть посвідчувати членство в організації – емітенті та право на частку в 
його майні. Такими за законодавством України є акції. У світовій практиці до таких 
пайових цінних паперів відносять крім акцій, дольові сертифікати, пайові свідоцтва. 

Значна кількість цінних паперів посвідчує відносини позики між емітентом та 
власником цінного паперу. Такими, зокрема, є облігації, казначейські зобов’язання, 
векселі. Такі цінні папери не надають права на членство в організації – емітенті. 
Власник боргового цінного паперу не має права управляти справами емітента, не 
набуває з придбанням цінного паперу права на частку у майні емітента. Фактично, 
оплативши вартість цінного паперу, його власник стає кредитором, а емітент – 
боржником. Вартість боргового цінного паперу в будь-якому випадку підлягає 
поверненню як у відносинах з позики. Економічний ефект власника – це отримання 
відсотків за користування позиченими у нього грошима. У світовій практиці до 
категорії боргових цінних паперів відносять також комерційні папери, свідоцтва про 
заборгованість та ін.  

Особливим видом державних цінних паперів є приватизаційні папери, правовий 
режим яких визначається спеціальним законодавством (Закон “Про приватизаційні 
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папери”, Закон “Про приватизацію державного житлового фонду” та підзаконними 
нормативними актами). 

Специфічна природа ощадних сертифікатів, що виступають як письмове 
свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право власника на 
одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому. 
Іменні ощадні сертифікати вільному обігу не підлягають. Угоди з ощадними 
сертифікатами на пред’явника не характерні для ринку цінних паперів. Природа 
цього цінного паперу більш індивідуалізована за суб’єктним складом: банк – власник 
ощадного сертифіката. 

Інвестиційні сертифікати є пайовими цінними паперами з певними 
особливостями. Такий цінний папір випускається компанією з управління активами 
пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в 
пайовому інвестиційному фонді. Інвестиційний сертифікат не дає права на участь в 
управлінні справами емітента. Особливості емісії та обігу інвестиційних сертифікатів 
визначаються Законом “Про інститути, спільного інвестування (пайові та 
корпоративні інвестиційні фонди)”[5]. 

3 1 січня 2004 р. введено в дію низку нових законів, положеннями яких 
передбачені нові види цінних паперів. Згідно із Законом "Про іпотечне кредитування, 
операції з консолідованим \ поточним боргом та іпотечні сертифікати" від 19 червня 
2003 р.[6], власник іпотечних актів (кредитодавець) має право випускати сертифікати 
– особливий вид цінного паперу, забезпечений іпотечними активами або іпотеками. 
Забезпеченням іпотечних сертифікатів є іпотечні активи – реформовані в 
консолідований іпотечний борг зобов'язання за договорами про іпотечний кредит. 
Тому строки обігу іпотечних сертифікатів не можуть перевищувати строків 
існування самих іпотечних активів. 

Інформація про випуск сертифікатів та випуск сертифікатів підлягають реєстрації 
у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Оскільки емісія іпотечних 
сертифікатів пов'язана з вартістю і строками існування іпотечних активів, то умови 
їхнього випуску є такі: 1) загальний розмір емісії сертифікатів не може перевищувати 
вартість іпотечних активів; 2) строк обігу сертифікатів не може перевищувати строк 
дії договорів про іпотечний кредит, реформованих в іпотечні активи, та строку 
їхнього існування; 3) загальна номінальна вартість сертифікатів не може 
перевищувати 50-кратного розміру власного капіталу емітента; 4) обсяг випуску не 
менше від суми, еквівалентної 100 тисячам євро за курсом НБУ на день ухвали 
рішення про випуск; 5) усі ризики виконання зобов'язань, які підлягають об'єднанню 
у консолізований іпотечний борг, мають бути застраховані. 

Іпотечні сертифікати випускаються в документарній та в бездокументарній 
формах. При емісії сертифікатів у бездокументарній формі емітент оформляє 
глобальний сертифікат. Залежно від способу фіксації власника сертифікати можуть 
існувати як іменні, так і на пред'явника. Сертифікати на пред'явника можуть бути 
емітовані лише у документарній формі. 

Іпотечні сертифікати підлягають вільному обігу, тобто юридичні та фізичні 
особи можуть вільно купувати та продавати сертифікати, здійснювати з ними будь-
які правочини як на біржовому, так і на позабіржовому ринках цінних паперів. 
Обслуговуються іпотечні сертифікати Національною депозитарною системою. Реєстр 
власників іменних сертифікатів емітент здійснює самостійно без ліцензії, незалежно 
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від кількості власників таких сертифікатів. Тоді як реєстр власників іменних акцій 
при кількості акціонерів понад 500 має вести незалежний реєстратор. 

Встановлено два види сертифікатів залежно від обсягу прав, що ними 
посвідчуються: сертифікати із фіксованою дохідністю та сертифікати участі. 
Сертифікати з фіксованою дохідністю засвідчують такі права: право на отримання 
номінальної вартості в передбачені умовами випуску терміни; право на отримання 
відсотків; переважне право перед іншими кредиторами емітента на задоволення 
вимог з вартості іпотечних активів у разі невиконання ним своїх зобов'язань. 
Сертифікати участі випускаються лише як іменні цінні папери і надають їхнім 
власникам такі права: право на отримання частини у платежах за іпотечними 
активами відповідно до умов договору про придбання сертифікатів; право на 
задоволення вимог з вартості іпотечних активів у випадку невиконання емітентом 
взятих на себе зобов'язань. 

Отже, іпотечні сертифікати є борговими цінними паперами, оскільки власник 
сертифіката з фіксованою участю має право на повернення йому номінальної 
вартості сертифіката. Сертифікати не дають права на участь в управлінні справами 
емітента і права на частку у майнових активах емітента.  

Згідно із Законом "Про іпотеку" від 5 червня 2003 р. [7], в обіг вводиться заставна 
– борговий цінний папір, який засвідчує право його власника на отримання від 
боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає 
виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання – право 
звернути стягнення на предмет іпотеки. Заставна – неемісійний цінний папір, тобто 
випуск не вимагає публічної фіксації. Заставна оформляється, якщо її випуск 
передбачений іпотечним договором. Заставна підлягає державній реєстрації разом з 
державною реєстрацією обтяження відповідного нерухомого майна іпотекою. 
Порядок реєстрації заставної має бути встановлений спеціальним законом. Заставну 
як цінний папір можна передавати з рук у руки шляхом індосаменту. Держатель 
заставної вправі вимагати від боржника виконання основного зобов'язання та 
звернення стягнення на предмет іпотеки у випадку його невиконання. У випадку 
виконання боржником основного зобов'язання заставна підлягає передачі боржнику. 

З 1 січня 2004 р. в обіг вводяться сертифікати Фонду операцій з нерухомістю – 
цінний папір, що засвідчує право його власника на отримання доходу від 
інвестування в операції з нерухомістю (Закон "Про фінансово-кредитні механізми і 
управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19 червня 
2003 р.)"[8]. 

Фонд операцій з нерухомістю не є юридичною особою, створюється фінансовою 
установою, яка має розробити та затвердити Правила ФОН, інвестиційну декларацію, 
проспект емісії сертифікатів ФОН шляхом відкритого продажу або безпосередньої 
пропозиції сертифікатів ФОН заздалегідь визначеному колу осіб. Залучені через 
сертифікати кошти використовуються на умовах управління майном в інтересах 
власників сертифікатів. Управитель ФОН інвестує кошти, залучені від продажу 
сертифікатів, в операції з нерухомістю, отримує дохід від цих операцій та розподіляє 
отриманий дохід між власниками сертифікатів ФОН. 

Власниками сертифікатів ФОН є фізичні та юридичні особи. Такі сертифікати 
обертаються вільно і випускаються як у документарній, так і в бездокументарній 
формах. За способом фіксації власника сертифікати можуть емітуватися як іменні, 
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так і на пред'явника. Сертифікати ФОН – емісійні цінні папери, їх випуск підлягає 
державній реєстрації в ДК ЦПФР. 

Сертифікати ФОН – погашувані цінні папери, тобто фонд діє до моменту 
виконання зобов'язань перед власниками сертифікатів. 

Цивільний кодекс виділяє нову групу цінних паперів – товаророзпорядчі цінні 
папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у 
цих документах. 

Чинне законодавство України не закріплює окремих видів товаророзпорядчих 
цінних паперів. У світовій практиці такими визнаються складські свідоцтва, варанти, 
коносаменти. Фактично Цивільний кодекс закріплює поняття, реквізити, права, що 
посвідчуються складськими документами (складськими квитанціями, простими та 
подвійними складськими свідоцтвами – (ст. 961 – 966 ЦК), не називаючи їх цінними 
паперами). 

За Цивільним кодексом, фондові деривативи віднесені до цінних паперів, 
механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж 
протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та 
(або) товарних ресурсів. Такими є опціони, варанти та фючерси – фондові 
деривативи, випуск та обіг яких здійснюється згідно із Правилами випуску та обігу 
фондових деривативів від 24 червня 1997 р. Фондові деривативи до введення в дію 
Цивільного кодексу не визнавали цінними паперами.  

Акція – найпоширеніший вид пайового цінного паперу. Акція тісно пов’язана з 
процесами акціонування, корпоратизації як способами роздержавлення економіки. 
Акціонерні товариства, створені на базі державного майна, та емітовані ними акції 
можна розцінювати як етап у становленні акціонерної форми господарювання в 
економіці України. 

Згідно із ст.4 Закону “Про цінні папери і фондову біржу” акцією визнається 
цінний папір без встановлення строку обігу, що засвідчує часткову участь у 
статутному фонді АТ, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на 
участь в управлінні ним, дає право її власникові на одержання частини прибутку у 
вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації АТ. 

Основними базовими ознаками акції є наступні. 
1. Акція є пайовим цінним папером, що засвідчує право на частку у статутному 

фонді акціонерного товариства. Цю ознаку акції в літературі часто характеризують як 
титул власності, а акціонерів як співвласників акціонерного товариства. Проте в 
концепції права України, акціонери, які передали кошти у статутний фонд АТ, 
перестають бути власниками цих коштів. Суб’єктом права власності стає саме 
акціонерне товариство як юридична особа. Це концептуальне положення 
підтверджується законодавчою нормою про те, що акціонер має право на участь у 
розподілі майна лише при ліквідації акціонерного товариства (ст. 4 Закону України 
“Про цінні папери та фондову біржу”). В процесі діяльності АТ акціонер не вправі 
вимагати виділення його частки в натурі. Акція посвідчує лише право на частку у 
майні (точніше факт внесення коштів у статутний фонд АТ). Із цього факту 
випливають інші права акціонера, які ним реалізуються в процесі діяльності АТ . 
Тому характеристика акції як титулу власності неточна, не відповідає характеру 
правовідносин, які складаються між акціонером і товариством. 
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2. Емісія акцій має на меті залучення інвестицій, а не позику грошей, тому акція 
не має кінцевих строків погашення, кошти, внесені в обмін на акцію, поверненню не 
підлягають. За цією ознакою акція принципово відрізняється від боргових цінних 
паперів (облігацій, казначейських зобов’язань). Власникам боргових цінних паперів 
обов’язково повертаються позичені у них кошти і сплачується відсоток за 
користування ними. Тобто боргові цінні папери є погашуваними, їхнє 
функціонування завжди строкове, обмежене в часі. 

Акціонерний капітал, кошти, залучені в обмін на видані акції, часто називають 
фіктивним капіталом. Особливо виразно цей характер простежується на стадії 
заснування АТ. Засновники, вносячи кожен певні грошові кошти, несуть інвестиційні 
ризики. Компанія як юридична особа, оперуючи цими коштами, може функціонувати 
дуже успішно і тоді ризики є виправданими. При несприятливій економічній 
кон’юнктурі, неефективному управлінні коштами чи з різних інших причин 
акціонери ризикують втратити внесені ними кошти. 

Практично в обмін на внесені кошти акціонеру видають не самі акції, а 
сертифікат акцій (ст. 4 Закону “Про цінні папери і фондову біржу”). Сертифікат 
видають на сумарну номінальну вартість акцій. За українським законодавством, 
сертифікат акцій не є цінним папером. Реалізуючи права з акції, акціонер пред’являє 
не самі акції, а сертифікат. А невизнання його на законодавчому рівні цінним 
папером ще більш посилює фіктивність взаємовідносин між акціонером та АТ. Для 
зручності функціонування акції не зберігаються на руках акціонерів. Їх зберігають 
при документарній формі випуску відповідні суб’єкти в рамках Національної 
депозитарної системи. В разі бездокументарніої форми випуску паперових носіїв 
взагалі не існує, акціонер має на руках лише сертифікат акції – єдиний 
матеріалізований документ, що посвідчує внесення ним коштів до статутного фонду 
та інші права акціонера. Тому, враховуючи природу сертифіката акції та його 
важливе функціональне призначення, сертифікат акції має визнаватися цінним 
папером. 

В економічній науці сертифікат акції трактується як цінний папір, що засвідчує 
володіння поіменованої в ньому особи певною кількістю акцій товариства і який 
повинен містити такі реквізити: номер, кількість акцій, номінальну їх вартість, 
найменування і статус емітента, категорію акції, найменування власника, ставку 
дивіденду по привілейованих акціях, підписи двох відповідальних осіб АТ та печатку 
товариства. Передача сертифіката одної особи іншій вважається дійсною і 
супроводжується переходом права власності на акції за умови реєстрації цієї операції 
у встановленому законом порядку. 

За російським законодавством, наприклад, сертифікат акції – самостійний вид 
цінного паперу. 

3. Акція є неподільною. У тому випадку, коли одна і та ж акція належить кільком 
особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права 
через одного з них або через спільного представника (ст.5 Закону “Про цінні папери і 
фондову біржу”). 

4. З акції випливають ряд прав, які прийнято називати корпоративними правами: 
право на дивіденди, на участь в управлінні товариством, на отримання інформації 
про діяльність товариства, на вихід з товариства та ін. 
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За способом фіксації власника акції поділяють на іменні та на пред’явника. За 
прямою законодавчого вказівного (ч.2 ст. 4 Закону “Про цінні папери та фондову 
біржу) [9], громадяни України вправі бути власниками, як правило, іменних акцій. 
Обіг має певні особливості, оскільки обіг фіксується у системі реєстру власників 
іменних акцій. Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
здійснює емітент, якщо кількість акціонерів не перевищує 500 осіб, або реєстратор. 
Реєстратор – професійний учасник ринку цінних паперів – юридична особа, суб’єкт 
підприємницької діяльності, який одержав у встановленому порядку ліцензію на 
ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Загальні засади реєстраторської 
діяльності встановлює Закон “Про Національну депозитарну систему та особливості 
електронного обігу цінних паперів в Україні”[10]. Вимоги до ведення системи 
реєстру власників іменних цінних паперів, порядок ведення цього реєстру обов’язки 
реєстратора, емітентів та зареєстрованих осіб, порядок доступу до інформації, яка 
міститься у реєстрі, визначається Положенням про порядок ведення реєстрів 
власників іменних цінних паперів.  

Права, що випливають з іменних акцій (право на дивіденди, на участь в 
управлінні справами АТ та ін.) реалізовуються з моменту внесення змін до реєстру 
власників іменних цінних паперів. Право власності на акції, випущенні в 
бездокументарній формі, переходять до нового власника з моменту зарахування 
цінних паперів на рахунок власника у зберігача. Тобто права з іменних акцій 
виникають з юридичного складу: а) цивільно-правової угоди про передачу права 
власності на акцію (купівля – продаж, дарування, спадкування тощо) та б) фіксації 
зміни власності у системі реєстру або у зберігача при бездокументарній формі 
випуску. 

Акції на пред’явника обертаються вільно без будь-якої формалізації. Загалом 
цінні папери на пред’явника є більш оборотоздатними, оскільки їх обіг не 
ускладнений формальними процедурами. Право власності на акції на пред’явника, 
випущені в документарній формі, переходить до нового власника з моменту передачі 
(поставки). Акції на пред’явника звільняють як акціонерне товариство від витрат на 
ведення системи реєстру чи на укладення договору з реєстратором і несення витрат 
на оплату його послуг, так і усувають витрати власників на переоформлення права 
власності. 

За обсягом прав, що випливають з акцій, вони можуть бути простими і 
привілейованими. Власникам простих акцій належать такі права: 1) право на участь в 
управлінні справами АТ (право обирати органи управління, право самому бути 
обраним тощо); 2)право на отримання дивідендів; 3) переважне право на купівлю 
акції додаткових емісій пропорційно до належного пакету акцій; 4)право на 
отримання інформації про діяльність АТ; 5) право на отримання частки з вартості 
майна при ліквідації акціонерного товариства; 6)інші права, визначені статутом АТ. 

Власники привілейованих акцій мають: 1) право на фіксовані дивіденди, розмір 
яких наперед відомий і зазначений в акції. Розмір дивідендів по привілейованих 
акціях може коригуватись залежно від розміру дивідендів за простими акціями, але 
АТ зобов’язується платити дивіденди по привілейованих акціях незалежно від 
результатів фінансово-господарської діяльності, тоді як між розміром дивідендів по 
простих акціях і результатами фінансово-господарської діяльності АТ є пряма 
залежність; 2) при ліквідації товариства власники привілейованих акцій мають 
переважне право перед власниками простих акцій на участь у розподілі майна АТ; 3) 
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не мають права голосу. За законодавством багатьох країн власникам привілейованих 
акцій надається право голосу при вирішенні питань, пов’язаних з додатковою 
емісією, у випадку несплати дивідендів їм надається право голосу до такої виплати, 
при вирішенні питань реорганізації та ліквідації АТ. Чинне законодавство України не 
передбачає випадки надання права голосу власникам привілейованих акцій. За 
проектом Закону “Про акціонерні товариства” акціонерам – власникам 
привілейованих акцій пропонується надати право голосу для вирішення загальними 
зборами таких питань: реорганізація товариства, яка передбачає конвертацію 
привілейованих акцій цього типу в привілейовані акції іншого типу, прості акції або 
інші цінні папери; внесення змін чи доповнень до статуту товариства, що 
передбачають обмеження прав акціонерів – власників цього типу привілейованих 
акцій; внесення змін чи доповнень до статуту товариства, що передбачають 
розміщення за рішенням наглядової ради, загальних зборів нового типу 
привілейованих акцій, власники яких матимуть переваги в черговості отримання 
дивідендів чи виплат у разі ліквідації або збільшення прав акціонерів – власників 
розміщених типів привілейованих акцій, які мають переваги в черговості отримання 
дивідендів чи виплат у разі ліквідації. 

Отже, із введенням в дію Цивільного кодексу України, інших актів цивільного 
законодавства правова база регулювання обігу цінних паперів значно розширилася. 
Законодавчо розширено перелік видів цінних паперів передусім за рахунок таких 
важливих інструментів, як заставні, іпотечні сертифікати, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю. 
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Author analyzed basic indications of securities and it’s different kinds. Among them are 
deposit’s hypothecs certificates, certificates of Fund of operation with immovable. Also 
author analyzing different kinds of shares and rights, which appear in its holders. 
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Стаття присвячена аналізу правового регулювання субпідрядних відносин у 
будівництві. Вказано, що групування норм про капітальне будівництво може бути 
проведене у найрізноманітніших варіантах залежно від поставленої мети. 

Ключові слова: капітальне будівництво, підрядник, субпідрядник, договір 

Більшість нормативних актів, які здійснюють правове регулювання будівництва, 
мають лише рекомендаційний характер, у зв’язку з чим не можуть забезпечити 
єдиного підходу щодо врегулювання відносин у цій сфері. Відтак правовідносини у 
капітальному будівництві і проблеми їх правового регулювання є предметом 
багатьох наукових дискусій. 

На сьогодні зберігають свою дію низка актів, які були прийняті ще за 
Радянського Союзу. Ці акти становлять значну частину законодавства про капітальне 
будівництво. Крім того, законодавство про капітальне будівництво тепер 
перевантажено численними відомчими актами. Самоочевидно, що деякі нормативні 
акти та окремі норми є застарілими, і весь комплекс норм про капітальне будівництво 
повинен бути переглянутий у зв’язку із вступом в дію 1 січня 2004 р. Цивільного 
Кодексу України та Господарського Кодексу України. 

Завдання статті полягає в установленні кола найважливіших нормативних актів, 
які регулюють субпідряд, а також з’ясування реальної значимості кожного акта. 

З’ясування договору субпідряду як юридичної категорії зобов’язує звернутися до 
актуальних питань правового регулювання капітально: будівництва. На думку 
М. Брагінського, деякі особливості як традиційні, так і ті, які виникли у зв’язку із 
складною технологією і більш удосконаленою технікою у капітальному будівництві 
знаходять своє відображення у нормах, що регулюють цей вид виробничої діяльності 
[1, с.10]. 

Зокрема, на відміну від кінцевого продукту в промисловості, у капітальному 
будівництві кінцевий продукт нерухомий (створювані і підготовлені до пуску у дію 
об’єкти виробничого і невиробничого характеру завжди пов’язані із землею), 
індивідуальний (навіть об’єкти, побудовані відповідно до одного і того ж проекту, 
відрізняються один від одного) і розрахований на тривалу експлуатацію (нерідко 100 
і більше років). Будівництво ведеться переважно на відкритому повітрі, часто на 
діючих підприємствах, з постійною зміною робочого місця, триває за загальним 
правилом упродовж довгого періоду; будівельні роботи здійснюються відповідно до 
затверджених проектів і кошторисів, при цьому передбачають активну і 
багатосторонню участь замовника на стадіях, які передують здачі готового об’єкта [1, 
с.9-10]. 

Поняття "капітальне будівництво" можна з’ясувати вивчивши значення обох 
понять – "капітальне" і "будівництво". "Капітальний” означає "дуже важливий, 
основний, готовий // міцний, великий (про будову)” [2, с.94], а "будувати" – 
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"споруджувати, зводити яку-небудь будівлю (будівлі)" [3, с.249]. Саме поняття 
"капітальне будівництво" означає промислове й житлове будівництво, що забезпечує 
розширення основних фондів народного господарства [2, с.94]. До капітального 
будівництва звичайно відносять діяльність, пов’язану із спорудженням, 
реконструкцією капітальним ремонтом підприємств, будинків і споруд. 

За часів існування Радянського Союзу на урядовому рівні вказувалося на те, що 
капітальне будівництво повинно стати одним із основних напрямів. Удосконалення 
законодавства, що регулює відносини у сфері капітального будівництва, має стати 
пріоритетним напрямом. Система генерального підряду була закріплена у 
законодавстві ще у 30-х роках XX ст. [4, с.379]. У цей період 11 лютого 1936 р. РНК і 
ЦК ВКП(б) була прийнята Постанова "Про покращення будівельної справи і про 
здешевлення будівництва", в якій підкреслено необхідність переходу масштабної 
будівельної індустрії. Ця Постанова вказувала шляхи такого переходу, а саме 
"...запровадження підрядного способу робіт, який організовується у вигляді 
генерального підряду" [5, с.70]. 

Статистичні дані свідчать, що субпідряд набував певної позиції будівництві. 
Наприклад, у 30-х роках він становив тільки 31% від загального обсягу робіт, а вже у 
70-х – 63% [4, с.379, 381]. 

Досить довго правове регулювання капітального будівництва: здійснювалось 
лише підзаконними нормативними актами. 

У 1938 р. Раднаркомом СРСР були прийняті перші Правила про підрядні 
договори з будівництва. Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 4 листопада 
1955 р. їм на зміну були прийняті другі Правила з аналогічною назвою. Ці Правила 
були базовим актом правового регулювання договорів підряду на капітальне 
будівництво до прийняття у 1961 р. Основ цивільного законодавства. 

З урахуванням великої значущості капітального будівництва і специфіки 
договорів, які укладалися на основі плану, вперше у 1961 р. субпідряд набув 
самостійного вираження у законі. Цим законом стали Основи цивільного 
законодавства СРСР і союзних республік, в яких будівельний підряд був 
врегульований нормами окремої глави [7, ст.525]. 

Згодом ці норми були відтворені у відповідних главах Цивільних кодексів 
союзних республік (глава 29 ЦК УРСР) і упродовж майже 40 років становили 
законодавчу основу регулювання договору підряду на капітальне будівництво. 
Передбачалось на її основі видати спеціальні акти, які згодом і були прийняті Проте 
такий законодавчий підхід не сприяв ефективності правового регулювання. 

Прикладом може слугувати Збірник "Законодавство про капітальне будівництво". 
Ця праця охоплювала нормативні акти Верховної Ради СРСР, Уряду СРСР і окремих 
відомств (Будбанку СРСР, Держбуду СРСР та ін), а також окремі постанови 
партійних з’їздів і пленумів ЦК КПРС. Його автори вважали, що збірник не є 
вичерпним, у ньому зібрані лише найважливіші законодавчі акти з питань 
капітального будівництва [8, с.З]. Однак разом з тим він охоплював 2 тисячі актів, які 
вміщувались у дев’яти томах. 

З приводу цього К. Колібаб вказував на таку ознаку як множинність нормативних 
актів у галузі капітального будівництва. Він зазначав, що у Збірнику на той час 
діючого законодавства зібрано 238 актів, які повністю чи за своїм основним змістом 
належать до цього розділу, і 552 витяги із актів, які відносяться до інших розділів 
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Збірника, не рахуючи актів про фінансування і кредитування капітального 
будівництва, які віднесені до іншого розділу [9, с.11]. 

В Основах були чітко сформульовані обов’язки сторін договору підряду на 
капітальне будівництво. Імперативно вказувалось на те, що будівництво об’єкта 
обов’язково має бути передбачено планом. Тим самим Основи підкреслили тільки 
плановий характер будівельного підряду. Чітко визначався суб’єктний склад як 
договору підряду, так і договору субпідряду – тільки організації. 

Структура договірних зв’язків, передбачена Основами, відтворила систему 
генерального підряду і передбачила можливість використання прямих договорів, які 
існують поза генпідрядом і укладаються замовником на його розсуд. 

Однак Основи містили лише чотири статті, які стосувалися будівельного підряду 
і, звичайно, не могли задовольнити потреби у правовому регулюванні капітального 
будівництва. Основна маса норм містилася у спеціальних нормативних актах, які не 
завжди були співзвучні із законом, а інколи і суперечили йому. 

Поряд із досить масивними актами самостійно діяли і прийняті згодом 
різноманітні акти, які розширяли предмет і сферу правового регулювання раніше 
прийнятими актами. Наприклад, на розвиток постанови Ради Міністрів СРСР від 2 
грудня 1968 року "Про норми накладних витрат у будівництві" [10 ст.167] було 
прийнято аж чотири підзаконні акти. 

Для поліпшення правового регулювання капітального будівництва Рада 
Міністрів СРСР 24 грудня 1969 р. прийняла Постанову, якою затвердила треті 
Правила про договори підряду на капітальне будівництво (далі -Правила) [11, ст.11]. 

Норми Правил враховували розвиток підрядних відносин. По-перше, вони 
регулювали підготовчий етап будівництва, по-друге, встановлювали процедуру 
укладення підрядних договорів, по-третє, визначали порядок виконання договору, 
включаючи і здачу-приймання виконаних робіт або консервацію (припинення) 
будівництва. 

Однак Правила були розраховані на відносини замовника з підрядною 
організацією і спроба використати їх для правового регулювання субпідряду 
(зазначимо, що він схожий, однак не ідентичний будівельному підряду) зазнала б 
значних перешкод. 

Для субпідряду був потрібний окремий спеціальний нормативний акт. В цьому 
випадку Правила виконали ще одне корисне завдання – вони послугували моделлю 
для розроблення цього акта. 

Як наслідок, Постановою Держбуду СРСР і Держплану СРСР від 31 липня 
1970 р. було затверджено Положення про взаємовідносини організацій – генеральних 
підрядників з субпідрядними організаціями (далі – Положення). 

При аналізі Положення відразу ж варто звернути увагу на його назву – замість 
терміна "договір субпідряду" перевага була надана слову "взаємовідносини". Однак 
детальне вивчення Положення дає змогу прийти до висновку, що його предметом є 
договір субпідряду, а поняття "взаємовідносини" не має іншого змісту, тільки як 
зобов’язальні відносини між генеральним підрядником і субпідрядником. 

Зауважимо, що зміст Положення (охоплював VПІ Розділів) був аналогічній до 
змісту Правил, крім розділу VІ "Техніка безпеки", якого не було у Правилах. 
Положення містило Загальні положення (розділ І), визначало порядок і строки 
укладення договору субпідряду (розділ ІІ), його зміст і виконання (розділ ІІІ-V), 
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включаючи здачу-приймання виконаних робіт і зустрічне виконання у вигляді 
відповідних платежів (розділ VІІ), умови використання і розміри майнової 
відповідальності за порушення договору субпідряду (розділ VІІІ). 

Цим Положенням передбачено нову ланку в структурі договірних зв’язків – 
подвійний субпідряд. Вона зумовила виникнення інституту головного субпідрядника, 
який укладав договір субпідряду з генеральним підрядником, а потім залучав для 
виконання окремих видів робіт субпідрядні будівельні організації. 

На думку С. Верб, подвійний субпідряд сприяв поліпшенню виконання 
спеціальних робіт, однак послабив загальний координуючий вплив генерального 
підрядника на тих субпідрядників, які стали пов’язані договірними обов’язками лише 
з головним субпідрядником [12, с. 128-129]. 

Поряд з цим у законодавстві, а саме в Основах і Правилах, існувала також 
конструкція двох генпідрядників, тобто договір підряду на капітальне будівництво 
міг бути укладений замовником з двома і більше будівельними організаціями – 
генпідрядниками у випадках і порядку, передбаченому законодавством. 

У 1975 р. в Положення були внесені зміни, які полягали у встановленні обов’язку 
субпідрядника стосовно"...забезпечення закінчення виконання ним робіт до 
передбаченого у договорі строку, а також створення умов для виробництва 
наступних робіт учасниками будівництва". 

Слід звернути увагу, що, крім множинності, законодавству про капітальне 
будівництво притаманна і така ознака як дублювання. Прикладом можуть бути 
норми Правил і Положення. 

Правила передбачають, що ними потрібно керуватися при укладенні і виконанні 
договорів не тільки замовника з генеральним підрядником, але й генерального 
підрядника з субпідрядником. Отже, між Правилами і Положенням складаються 
відносини загального і спеціального актів, а отже, за браком спеціальної 
регламентації в Положенні питання повинно вирішуватися на основі норм, 
включених у Правила. Що ж стосується Розділу УІІІ Положення ("Майнова 
відповідальність"), то він взагалі є дослівним викладом однойменного розділу VІІ 
Правил із заміною лише найменування сторін (замість "замовник" і "підрядник" 
відповідно – "генеральний підрядник" і "субпідрядник"). 

У кінці 60-х років XX ст. була започаткована господарська реформа у сфері 
капітального будівництва. Для кращого її втілення були прийняті відповідні 
нормативні акти. 

Так Постановою Ради Міністрів СРСР 4 жовтня 1965 р. було затверджене перше 
в історії законодавства Положення про підприємства, розраховане передусім на 
промисловість. Тому міністерства та відомства СРСР, реалізуючи надані їм 
повноваження, встановили особливої застосування вказаного акта до будівельних та 
інших підприємств [13]. 

Нормативним фундаментом господарської реформи у промисловості тих років 
стала Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 жовтня 1965 р. "Про 
удосконалення планування і посилення економічного стимулювання промислового 
виробництва" [14, ст.153]. Постанова розширила самостійність підприємств і 
скоротила число планових показників, які затверджували "зверху", підвищила роль 
самого договору. 
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Правовою основою реформи у будівництві стала Постанова ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР від 28 травня 1969 р. "Про удосконалення планування капітального 
будівництва і про посилення економічного стимулювання будівельного виробництва" 
[15, ст.82]. 

Для подальшого впорядкування господарського механізму у будівництві 29 
квітня 1984 р. була прийнята Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про 
покращення планування, організації і управління капітальним будівництвом" [16, 
ст.91]. 

У Постанові вказувалось на те, що значна кількість генпідрядників знизили 
відповідальність за забезпечення введення у дію в установлені строки підприємств та 
інших об’єктів, неналежно виконують завдання у справі координації будівництва. 
Відтак трест – генеральний підрядні зобов’язаний координувати діяльність усіх 
учасників будівництва, а його рішення з питань виконання планів і графіків робіт 
повинні бути обов’язковими для всіх учасників будівельної кооперації незалежно від 
їхньої відомчої належності. 

Постановою Ради Міністрів СРСР від 26 грудня 1986 р. були затверджені нові 
Правила про договори підряду на капітальне будівництво. В їхній зміст було внесено 
ІV Розділи – Загальні положення, Порядок і строки укладення договору підряду, 
Забезпечення будівництва матеріалами, виробами і обладнанням, Майнова 
відповідальність. 

Оскільки субпідряд – це складова капітального будівництва, нього поширювали 
дію, будівельні норми і правила, які затверджувалися Держбудом СРСР. На відміну 
від раніше розглянутих нами актів, будівельні норми і правила значною мірою мають 
характер техніко-юридичних норм. Стосовно субпідряду вони регулюють 
організацію спеціальних будівельних робіт, вирішують питання їхньої механізації, 
встановлюють порядок монтажу технологічного обладнання та ін. [17, С.327-334]. У 
багатьох із них дублювалися норми, прийняті на урядовому рівні. 

Узагальнення судової практики по спорах, що виникають з правового 
регулювання капітального будівництва, здійснювалося на рівні Держарбітражу 
СРСР, який функціонував при Раді Міністрів СРСР. Зокрема, Держарбітражем 20 
червня 1970 року був виданий Лист "Про розгляд органами арбітражу спорів, які 
виникають при укладенні і виконанні договорів підряду на капітальне будівництво" 
[18, с.190-200]. 

Наступний Лист "Про практику вирішення спорів, пов’язаних із капітальним 
будівництвом" був виданий Держарбітражем 17 серпня 1973 р. [18, с.200-210]. У 
ньому дані рекомендації щодо питань, які виникли внаслідок неоднозначного 
тлумачення Правил і Положення у сфері укладення і виконання підрядних договорів, 
а також відповідальності за порушення умов які містилися в них.  

Питанням відповідальності генпідрядника, якщо він не передав субпідрядникові 
документацію, був присвячений Лист Держарбітражу від 25 липня 1979 р. "Про деякі 
питання арбітражної практики, які виникають при вирішенні спорів, пов’язаних із 
капітальним будівництвом" [19, с.45-48]. 

У Листі від 28 липня 1981 р. "Про деякі питання, пов’язані із застосуванням 
органами арбітражу постанови Ради Міністрів СРСР від 23 січня 1981 р. "Про 
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” Держарбітраж 
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підкреслив, що після прийняття цієї Постанови прийняття об’єктів з недоліками є 
недопустимим [20, с.177-179]. 

Зазначені Листи мали рекомендаційний характер, і були своєрідною моделлю для 
розгляду спорів арбітражем. 

Науковцями того часу пропонувалися шляхи удосконалення в цілому 
законодавства про капітальне будівництво. 

Наприклад, В.А.Кабатов пропонував об’єднати нормативні акти про капітальне 
будівництво на найвищому законодавчому рівні, прийнявши в такий спосіб 
Будівельний статут, кодекс чи інший узагальнюючий акт на рівні закону [21, с.30]. 

Вказувалося на можливість виділення у Зводі господарського законодавства 
окремого розділу з назвою "Будівництво". До нього необхідно було б віднести два 
підрозділи: 1-й – "Капітальне будівництво" і 2-й "Винахід, проектування, 
конструювання" [22, с.84]. 

Проте ця позиція не мала підтримки науковців. Зокрема, М. Брагінський вважає, 
що законодавство про капітальне будівництво повинно вміщувати лише норми, які 
регулюють виконання підрядних і проектних робіт у галузі будівництва. Розширення 
системи законодавства про капітальне будівництво спричинило б недопустиме 
дублювання в інших галузях, порушивши тим самим принцип систематики [1, с.11]. 

Була пропозиція щодо прийняття урядового акта з назвою Будівельний кодекс чи 
Будівельний статут, який би об’єднав норми будівельного законодавства. Він був би 
компактним і тим самим полегшив би внесення у нього необхідних змін і доповнень, 
потреба у яких виникає досить часто [23 240с.; с.40-47]. 

Треба погодитися із Н. Кузнєцовою, яка вказує на те, що пропозиції, які 
висловлені науковцями різних напрямів, можна умовно об’єднати в такі групи: 
1) прийняти узагальнюючий акт на рівні закону; 2) прийняти єдиний урядовий акт зі 
всіх питань; 3) без прийняття нормативного акта здійснити інкорпорацію 
будівельного законодавства [24, c.53]. 

З викладених вище позицій ми дійшли висновку, що групування норм про 
капітальне будівництво може бути проведене у найрізноманітніших варіантах 
залежно від поставленої мети. 

З проголошенням незалежності України наша держава взяла курс на перехід до 
нової ринкової економіки. Зміни в економічному житті країни вимагали змін і у 
правовому регулюванні договірних взаємовідносин їхніх учасників. У зв’язку з цим 
Постановою колегії Держбуду України від 4 грудня 1991 року затверджено Загальні 
умови оформлення підрядних контрактів у капітальному будівництві України на 
1992 рік. 

Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і 
архітектури від 15 грудня 1993 р. затверджено Положення про підрядні контракти у 
будівництві України. 

Науково-технічною радою Державного Комітету України у справах 
містобудування і архітектури від 14 грудня 1994 р. затверджено Положення про 
взаємовідносини організацій – генеральних підрядників з субпідрядними 
організаціями. Проте всі вищенаведені нормативні акти мають лише 
рекомендаційний характер і у зв’язку з цим не можуть забезпечити єдиного підходу 
щодо врегулювання відносин у сфері капітального будівництва. 



 
 227 

Верховною Радою України 6 квітня 2000 р. був прийнятий Закон "Про майнову 
відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання 
робіт на будівництві об’єктів". Однак дія деяких його норм, а саме тих, які 
регулюють сплату неустойки (пені), на 2004 рік зупинена. 

Крім цього законодавство про капітальне будівництво і на даний час 
перевантажено великою кількість відомчих актів. 

На сьогодні діє близько 150 актів Держбуду України. Положенням про Держбуд 
цьому органу надана компетенція на затвердження великої кількості актів. Це – 
Будівельні норми і правила. Інструкції і вказівки щодо виробництва застосування 
матеріалів та виробів, Норми технологічного проектування Технічні правила, 
Технічні вказівки, Інструкції, протипожежні норми та ін. При цьому аналогічні за 
юридичною природою і подібні за змістом акти мають різні назви або, навпаки, одні і 
ті ж за назвою акти інколи містять різні за характером норми. 

Вважаємо, що оскільки будівництво зазнало радикальної реформи в процесі 
становлення та розвитку різних форм господарювання, то і формування нової 
законодавчої бази у будівництві набуває особливої актуальності і потребує глибокого 
переосмислення. 
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Стаття присвячена визначенню кола учасників приватизаційного конкурсу. 
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Перехід України від адміністративно-командної до ринкової економіки 
нерозривно пов'язаний із приватизаційним процесом. Завдяки приватизації став 
можливим перерозподіл державної власності на користь фізичних і юридичних осіб. 

З метою реалізації основних завдань і пріоритетів приватизації Фонд державного 
майна України, відповідно до п.4 Державної програми приватизації на 2000 – 2002 
роки, затвердженої Законом України “Про державну програму приватизації” від 
18.05.2000р. №1723-ІІІ (далі Державна програма приватизації), проводить конкурси з 
продажу майна, що є державною власністю[1]. 

Конкурс є тим універсальним юридичним засобом, уміле й правильне 
використання якого дає можливість ефективно вирішувати нагальні проблеми у 
різних сферах суспільного життя[2, c. 61]. 

У юридичній літературі питання продажу державного майна за конкурсом вже 
були об’єктом наукових досліджень, але вони проводились під призмою вивчення 
способів укладення договорів купівлі-продажу, що не дало можливості 
проаналізувати окремі особливості конкурсних відносин за умов приватизації, які 
зумовлені правовою природою конкурсу як змагального й заохочувального заходу[3, 
c.168-192; 4, c.109-140; 5, c.180;]. Крім того поза увагою дослідників залишились 
питання, пов'язані з визначенням кола учасників приватизаційного конкурсу та 
особливостями їхньої участі. 

Відповідно до змісту ч.1 ст. 15 Закону України “Про приватизацію державного 
майна” від 04.03.1992р. №2163-ХІ (далі Закон України “Про приватизацію”), 
проведення приватизаційного конкурсу грунтується на принципах 
загальнодоступності та конкуренції[6]. 

“Загальнодоступність” означає як можливість вільної участі у приватизаційних 
процесах зацікавлених осіб , так і відкритість самого процесу приватизації. Принцип 
загальнодоступності у приватизаційному конкурсі є невід'ємною частиною більш 
об'ємного поняття – принципу загальнодоступності процесу приватизації і 
зумовлений останнім. 

З огляду на співвідношення цих понять зміст принципу загальнодоступності 
приватизаційного конкурсу слід розглядати у широкому й вузькому значеннях. У 
широкому значенні він охоплює: забезпечення інформаційної відкритості процесу 
приватизації, публічність інформації про конкурс та його результати, вільну участь 
покупців у конкурсі, фіксованість розміру реєстраційного внеску та прогнозованість 
“конкурсного завдатку”, забезпечення рівного доступу покупців до інформації про 
об'єкт приватизації тощо. Всі перелічені та інші чинники роблять процес приватизації 
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прозорим та доступним не лише для покупців, але і для інших зацікавлених осіб. У 
вузькому розумінні принцип загальнодоступності приватизаційного конкурсу 
передбачає право всіх потенційних покупців взяти у ньому участь. 

Багатоплановість принципу загальнодоступності потребує чіткого й 
однозначного визначення учасників приватизаційного конкурсу, що є необхідною 
передумовою ефективного використання всього потенціалу цього правового 
інституту. Тому дослідження кола осіб, що володіють правом на участь у 
приватизаційному конкурсі, має практичне й наукове значення. 

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про приватизацію”, ч.1 ст. 5 Закону України 
“Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 
06.03.1992р. №2171-ХІІ (далі Закон України “Про малу приватизацію”), учасником 
приватизаційного конкурсу може бути будь-яка особа, щодо участі якої немає чіткої 
зоборони[7]. 

Згідно з ч.3 ст. 12 Закону України “Про приватизацію” та п.13 Державної 
програми приватизації відмова в приватизації можлива тільки у випадках, коли 
особа, яка подала заяву, не може бути визнана покупцем відповідно до ст. 8 Закону 
України “Про приватизацію ”.  

У ч.3 ст. 8 Закону України “Про приватизацію” встановлено перелік осіб, які не 
можуть бути покупцями об'єктів приватизації. Учасниками приватизаційного 
конкурсу не можуть бути: 

1) юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25%; 
2) органи державної влади; 
3) працівники державних органів приватизації. 
Аналізуючи правову природу цих обмежень, доходимо висновку, що вони, 

першою чергою, зумовлені особливостями приватизаційного процесу . 
Відповідно до ст. 1 Закону України “Про приватизацію”, приватизація – це 

відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних та 
юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону. Крім того, 
положення Закону України “Про приватизацію” регулюють відносини, пов’язані з 
відчуженням майна, що є комунальною власністю. Отже, продаж майна за конкурсом 
– це спосіб приватизації, що опосередковує зміну державної (комунальної) власності 
на приватну. Тому виправданим є встановлення обмежень щодо участі у 
приватизаційному конкурсі з продажу державного майна юридичних осіб, у майні 
яких присутня частка державної власності. В той же час частина 3 ст. 8 Закону 
України “Про приватизацію” не містить застережень щодо юридичних особ, у майні 
яких присутня частка комунальної власності.  

Інша позиція з цього питання передбачена у Законі України “Про особливості 
приватизації об’єктів незавершеного будівництва” від 14.09.2000 р. N 1953-III (далі 
Закон України “Про особливості приватизації об”єктів незавершеного будівництва”), 
згідно з ч.2 ст. 2 якого не можуть бути покупцями об’єктів незавершеного 
будівництва юридичні особи, чиє майно перебуває в комунальній власності[8]. 

Водночас конструкція частини 2 ст. 2 Закону України “Про особливості 
приватизації об’єктів незавершеного будівництво” теж не є досконалою, оскільки не 
диференціює юридичних особ залежно від розміру частки комунальної власності у 
їхньому майні. Тому юридична особа, у майні якої присутня частка комунальної 
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власності будь-яких розмірів, позбавлена права на участь у приватизаційному 
конкурсі, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.  

Отже, було б доцільно поширювати обмеження щодо участі у приватизаційному 
конкурсі лише на юридичних осіб, у майні яких частка комунальної власності 
перевищує 25 %. 

З попереднім обмеженням пов’язано інше, що стосується державних органів. 
Звичайно, відповідно до ст. 1 Закону України “Про приватизацію”, державні органи 
не можуть відчужувати державне майно на свою користь, а тому вони і не можуть 
брати участі у приватизаційному конкурсі.  

Проте слід пам'ятати, що Закон України “Про приватизацію” регулює не лише 
відносини, пов'язані з приватизацією власне державного майна, а й відносини, які 
виникають при відчуженні майна, що є комунальною власністю. Тому необхідно 
обмежити право на участь у приватизаційному конкурсі і для органів місцевого 
самоврядування, що й передбачено у ч. 2 ст. 2 Закону України “Про особливості 
приватизації об”єктів незавершеного будівництва”. 

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 01.07.98 N 9-рп у справі N 
01/1501-97, 1-8/98 за конституційним поданням Президента України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої 
ст. 3, частини другої статті 5, частин другої та сьомої ст. 7 і частини п'ятої ст. 29 
Закону України "Про приватизацію державного майна", в редакції Закону України 
"Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних 
підприємств" від 19 лютого 1997 року на конституційному рівні принципово 
відокремлено комунальну власність від державної власності[9]. Тому виникає 
питання, чи можуть органи державної влади бути учасниками приватизаційного 
конкурсу з продажу комунального майна?  

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України[10].  

У ч. 5 ст. 6 Закону України “Про малу приватизацію” передбачено, що особа, яка 
бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі, 
зокрема, нотаріально посвідчені копії установчих документів – для покупців – 
юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі – для органів 
місцевого самоврядування) (виділено мною. – М.П.). Отже, приватизаційне 
законодавство дозволяє органам місцевого самоврядування бути учасником 
приватизаційного конкурсу. 

Крім того, згідно з ч.4 ст. 13 Конституції України, держава забезпечує захист 
прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість 
економіки та рівність усіх суб’єктів права власності перед законом.  

З викладеного можна б було зробити висновок, що державні органи теж можуть 
бути учасником приватизаційного конкурсу. Але таке припущення, як видається, є 
спірним: 

1) відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону, державні органи не можуть бути покупцями 
об’єктів приватизації; 
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2) метою приватизації є створення багатоукладної соціально орієнтовної 
ринкової економіки України, що неможливо за умов домінування державної 
власності; 

3) відповідно до Державної програми приватизації, її основним завданням є 
створення сприятливих умов для появи приватних власників; 

4) держава має достатньо різноманітних засобів та механізмів регулювання 
господарської діяльності для реалізації власної економічної політики, 

виконання програм економічного і соціального розвитку.
1
 

Окрім того, норми Закону України “Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності” від 03.003.1998р. N147/98-ВР передбачають можливість 
передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність, а також об'єктів 
права комунальної власності у державну власність безоплатно або шляхом 
обміну[11], у тому числі й об'єктів, щодо яких прийнято рішення про приватизацію. 

Тому, на нашу думку, обмеження щодо участі у приватизаційному конкурсі 
органів державної влади є виправданими і обґрунтованими. 

Інші обмеження щодо участі у приватизаційному конкурсі стосуються фізичних 
осіб.  

У частині 3 ст. 8 Закону України “Про приватизацію” міститься положення, за 
яким не можуть бути покупцями об'єктів приватизації, а, відповідно, й учасниками 
приватизаційного конкурсу працівники державних органів приватизації. Але така 
позиція законодавця викликає низку запитань. 

По-перше, які саме працівники державних органів приватизації підпадають під 
цю заборону? Згідно із ст. 2 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. 
№322-VIII, працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового 
договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною 
особою[12]. Оскільки, відповідно до трудового законодавства, працівниками органів 
приватизації є усі їхні працівники, тому важко погодитись із забороною кожному з 
них брати участь у приватизаційному конкурсі. 

По-друге, чи мають право на участь у приватизаційному конкурсі працівники 
органів місцевого самоврядування? Частина 3 ст. 8 Закону України “Про 
приватизацію” не передбачає обмежень щодо працівників органів місцевого 
самоврядування.  

Інша позиція відображена у Законі України “Про малу приватизацію”, згідно з 
ч.2 ст. 5 якого не можуть бути покупцями об'єктів приватизації працівники органів 
приватизації та інші особи, яким, відповідно до чинного законодавства, заборонено 
займатись підприємницькою діяльністю. 

Таким чином, приватизаційне законодавство не має однозначного підходу щодо 
права працівників органів місцевого самоврядування на участь у приватизаційному 
конкурсі. 

Розв’язання досліджуваної проблеми має бути пов'язано із правовою природою 
цих обмежень, що зумовлена, з одного боку, потребою законодавчого попередження 

                                                           
1 Зокрема, у ч. 2 ст.12 Господарського Кодексу України визначено такі основні засоби 
регулювального впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання: державне 
замовлення; ліцензування, патентування і квотування; сертифікація та стандартизація; надання 
інвестиційних, податкових та інших пільг тощо. 
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випадків корупції під час відчуження майна, а з іншого – добровільною відмовою 
посадових осіб від зайняття підприємництвом для уникнення сумнівів у їхній 
об'єктивності та особистій незацікавленості. 

Відповідно до ч.1 Закону України “Про боротьбу з корупцією” від 05.10.1995р. 
№356/95-ВР, корупцією вважається діяльність осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень 
для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг[13].1  

Відтак відповідальність посадових осіб державних органів приватизації або 
органів місцевого самоврядування можлива лише у випадку, коли вони мають 
реальні важелі впливу на відповідні приватизаційні процеси. Згідно з ч.7 ст. 7 Закону 
України “Про приватизацію”, посадові особи органів місцевого самоврядування 
діють у межах повноважень, визначених відповідними місцевими радами, а тому 
вплив на їх діяльність органів державної влади є обмеженим.  

Враховуючи наведені аргументи, доходимо такого висновку: немає правових 
підстав для обмеження права працівників держаних органів приватизації на участь у 
приватизаційному конкурсі стосовно комунального майна і водночас є потреба у 
забороні такої участі посадовим особам органів місцевого самоврядування. 

Вищевикладене дає підстави стверджувати, що правове регулювання участі осіб 
у приватизаційному конкурсі потребує істотного удосконалення. Зокрема, ч.3 ст. 8 
Закону України “Про приватизацію”, пропонуємо викласти у такій редакції: 
“Покупцями об'єктів приватизації не можуть бути: 

1) юридичні особи, у майні яких частка державної або комунальної власності 
перевищує 25%; 

2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування; 
3) посадові особи державних органів приватизації або органів місцевого 

самоврядування”. 
На жаль, крім обмежень, визначених у ч.3 ст. 8 Закону України “Про 

приватизацію”, існують й інші, а це засвідчує, що чинне приватизаційне 
законодавство стосовно можливості участі осіб у приватизаційному конкурсі 
розвивається, скоріше, екстенсивно, шляхом постійного збільшення кількісті 
застережень, обмежень, особливостей участі, а це своєю чергою ставить під сумнів 
задекларований принцип “загальнодоступності” приватизаційного конкурсу. 

Наявність у чинному законодавстві численних винятків із загального правила не 
сприяє стабільності приватизаційного процесу, а тому до їхнього запровадження слід 
підходити більш виважено. 
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Конституція України закріплює право громадянина на поновлення майнової сфери 
і відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної неправомірними діями 
правоохоронних органів. Cтаття присвячена дослідженню застосування окремих норм 
цивільного законодавства у цій сфері правовідносин. В ній розглянуто підстави 
виникнення цього делікту, визначено коло суб’єктів відповідальності і проаналізовано 
порядок поновлення майнової сфери незаконно засуджених осіб.  

Ключові слова: делікт, відшкодування шкоди, майнові права, реабілітація.  

Загальною умовою відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, 
прокуратури або суду є склад цивільно-правового правопорушення. Однак ці умови 
не враховують особливостей правовідносин, які виникають з цього виду делікту. 
Тому до них долучаються “спеціальні закони”, які доповнюють загальні положення 
цивільного права [1, с. 219]. Першою чергою це Закон України від 1 грудня 1994 
року “ Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 
діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду”[2], Положення № 
6/5/3/41 від 4 березня 1996 року про затвердження зазначеного Закону [3], Закон 
України від 7 липня 1992 року “Про оперативно-розшукову діяльність” [4]. 

Ці нормативно-правові акти вказують на дотримання спеціальних умов 
відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього 
слідства, прокуратури і суду. Передусім суб’єктом – заподіювачем шкоди – є 
правоохоронні та судові органи, до яких, за ст. 1176 ЦК України, відносять: 

1) органи дізнання, тобто органи, наділені правом провадити слідчі дії, що є 
початковою формою досудового розслідування у кримінальних справах. 
Згідно з чинним законодавством, органами дізнання є: а) міліція, податкова 
міліція (у справах про ухилення від сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів), а також у справах про приховування валютної виручки); б) органи 
безпеки (у справах, віднесених до їх відання); в) командири військових 
частин, з’єднань, начальники військових установ (у справах про всі злочини, 
вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов’язаними під 
час проходження ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені 
робітниками і службовцями Збройних Сил України у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків або у розташуванні частини, з’єднання, установи); 
г) митні органи (у справах про контрабанду); д) начальники виправно-
трудових установ, слідчих ізоляторів, лікувально-трудових і виховно-
трудових профілакторіїв (у справах про злочини проти встановленого порядку 
несення служби, вчинені працівниками цих установ, а також у справах про 
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злочини, вчинені у розташуванні зазначених установ); є) органи державного 
пожежного нагляду (у справах про пожежі і порушення протипожежних 
правил); ж) органи охорони державного кордону (у справах про порушення 
державного кордону); з) капітани морських суден, що перебувають у 
далекому плаванні (ст. 101 КПК України); 

2) органи попереднього (досудового) слідства, тобто органи, наділені правом 
проводити досудове слідство у кримінальних справах. Згідно з чинним 
законодавством, до них відносять: слідчі прокуратури, слідчі органів 
внутрішніх справ, слідчі податкової міліції і слідчі органів безпеки (ст. 102 
КПК України); 

3) органи прокуратури, тобто органи, на які покладено функції: підтримання 
державного обвинувачення у суді; представництво інтересів громадян або 
держави у суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням 
законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 
досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян [5]; 

4) органи суду, тобто органи, на які покладено здійснення функцій правосуддя . 
Однак суб’єктами за цим видом делікту є переважно суди загальної 
юрисдикції [6, с. 342-343]. 

Підставами відповідальності за шкоду, заподіяну незаконними рішеннями, дією 
чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, є 
шкода, незаконні дії (рішення, бездіяльність), причинний зв’язок між незаконними 
діями і шкодою. Наявність вини не вимагається, бо, відповідно до статті 1176 ЦК 
України і Закону України від 1 грудня 1994 року, шкода відшкодовується незалежно 
від вини посадових та службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) 
слідства, прокуратури чи суду. 

Протиправний характер дій посадових та службових осіб слідчо-прокурорських 
органів повинен відповідати змістові незаконних дій, що перелічені в нормах ст. 375 
Кримінального кодексу України, ст. 148 і 155 Кримінально-процесуального кодексу 
України, ст. 31 і 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Суб’єктом відповідальності за шкоду, завдану громадянинові незаконними 
рішеннями, дією чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) 
слідства, прокуратури або суду, за нормами коментованої статті є держава. 
Соціальними та юридичними підставами покладення відповідальності на державу, а 
не на заподіювача шкоди є, на нашу думку, такі умови.  

Держава за допомогою своїх органів забезпечує дотримання й виконання законів, 
які приймає. Органи розслідування, прокуратури й суду є державними, які нею 
утворені для того, щоб успішно реалізовувати своє суверенне право на кримінальне 
переслідування винних і встановлення правосуддя. При цьому зауважимо, що ці 
органи є носіями державних повноважень, реалізація яких відбувається в інтересах 
усього суспільства. За належне виконання посадовцями своїх обов’язків, за охорону 
прав і законних інтересів особи держава відповідає перед своїми громадянами.  

Покладення обов’язку на державу пояснюється і тим, що вона має могутні 
економічні можливості для ліквідації завданої шкоди. Крім того, це зумовлено і 
принциповими міркуваннями державно-правової політики: інтересами відправлення 
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правосуддя, поновлення поваги до держави та її органів, гарантуванням захисту прав 
поновлення правового статусу потерпілого громадянина. 

Суб’єктами права на відшкодування є громадяни, щодо яких були вчинені 
відповідні незаконні дії. 

До незаконних дій службових осіб правоохоронних органів відносять: 

 незаконне засудження, 
 незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, 
 незаконне застосування як запобіжного заходу тримання під вартою або 

підписки про невиїзд,  
 незаконне затримання,  
 незаконне накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи 

виправних робіт. 
Закон України від 1 грудня 1994 року до вже зазначених незаконних дій 

відносить: 

 незаконне проведення в ході розслідування чи судового розгляду 
кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на 
майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших 
процесуальних дій, що обмежують права громадян; 

 незаконну конфіскацію майна, незаконне накладення штрафу; 
 незаконне проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених 

законами України “Про оперативно-розшукову діяльність” та “Про 
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”. 

Види шкоди, що підлягають відшкодуванню, передбачені у Законі України від 1 
грудня 1994 року. Зокрема, відшкодуванню громадянинові підлягає: 

 заробіток та інші трудові доходи, втрачені ним унаслідок незаконних дій; 
 майно(в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки за ними, цінні папери та 

відсотки за ними, частка у статутному фонді господарського товариства, 
учасником якого був громадянин, та прибуток, якого він не отримав 
відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або звернене в дохід 
держави судом, вилучене органами дізнання чи попереднього слідства, 
органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, 
на яке накладено арешт; 

 штрафи, стягнені на виконання судового вироку, судової витрати, інші суми, 
сплачені громадянином унаслідок незаконних дій; 

 суми, сплачені громадянином за надання йому юридичної допомоги; 
 моральна шкода. 
Право на відшкодування, заподіяної шкоди виникає з моменту вступу у законну 

силу виправдувального вироку, з дня винесення постанови про закриття 
кримінальної справи, в основу якої покладено реабілітуючі підстави (відсутність 
події злочину, відсутність у діяннях особи складу злочину або недоказовість участі 
громадянина у вчинені злочину), чи припинення справи про адміністративне 
правопорушення. 

Закриття кримінальної справи на підставі акта про амністію або акта про 
помилування не є підставою для виникнення права на відшкодування за 
коментованою статтею. 
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Заподіяна шкода не підлягає відшкодуванню, якщо громадянин у процесі 
дізнання, попереднього слідства і судового розгляду самообмовою перешкоджав 
встановленню істини і тим самим сприяв учиненню незаконних дій щодо нього. 

Самообмова визначається як свідомо неправдиві свідчення підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного, які вони дали з метою переконати органи попереднього 
слідства і суду у тому, що саме вони вчинили злочини, хоч насправді вони їх не 
вчиняли. 

З позиції кримінально-процесуального законодавства обвинувачений не несе 
відповідальності за відмову від давання показань. Тому не є самообмовою відмова 
особи від давання показань або умовчання про обставини, які її виправдовують. 

ЦК України розширив сферу відповідальності держави, зобов’язавши її 
відшкодувати шкоду, завдану фізичній чи юридичній особі внаслідок прийняття 
незаконного рішення, ухвали, постанови з цивільної справи за наявності у діях судді 
(суддів) складу злочину, встановленого вироком, що набрав чинності. 

Якщо шкода завдана фізичним або юридичним особам унаслідок іншої 
незаконної дії або бездіяльності чи незаконного рішення органу дізнання, 
попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, то така шкода 
відшкодовується на загальних підставах. Зокрема, на загальних підставах деліктної 
відповідальності відшкодовується також і шкода, заподіяна у випадках, передбачених 
у частинах 2, 3 ст. 1 Закону про відшкодування шкоди правоохоронними та судовими 
органами (коли шкода заподіюється внаслідок незаконного застосування 
адміністративного арешту чи виправних робіт, незаконної конфіскації майна, 
незаконного накладення штрафу, а також незаконного проведення оперативно-
розшукових заходів, передбачених законами України “Про оперативно-розшукову 
діяльність”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю”[7] та іншими актами законодавства), у Законі України “Про 
реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” [8]. 

Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконним рішеннями, дією чи 
бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або 
суду, встановлюється Законом України від 1 грудня 1994 року “Про порядок 
відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, 
попереднього слідства, прокуратури і суду”. 

Відповідно до вказаного законодавства, право на поновлення майнової сфери і 
відшкодування шкоди у незаконно засудженої особи виникає з моменту вступу у 
законну силу виправдовувального вироку або з дня винесення постанови про 
закриття кримінальної справи, в основу якої покладено реабілітуючі підстави. 

Стаття 53.1 Кримінально-процесуального кодексу України зобов’язує органи 
дізнання, попереднього слідства, суду і прокуратури роз’яснити громадянинові 
порядок поновлення його порушених прав. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ, 
Генеральна прокуратура, Служба безпеки України чи суд, який розглядав справу по 
першій інстанції, одночасно з повідомленням про закриття справи в стадії дізнання і 
попереднього слідства або з копією виправдувального вироку, що набрав законної 
сили, або постановою (ухвалою) суду (судді) направляє повідомлення, в якому 
роз'яснює, куди і протягом якого терміну можна звернутися за відшкодуванням 
шкоди і поновленням порушених прав. У повідомленні зазначається перелік тільки 
тих вимог, на які громадянин має право претендувати. 
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В юридичній літературі висловлюється думка, що найприйнятнішим є судовий 
порядок реабілітації [9, c. 17]. Цю думку підтримав і В.Т. Нор, який вважає, що 
розгляд таких справ слід здійснювати в судовому порядку за правилами цивільного 
судочинства. При цьому позов про відшкодування шкоди має подаватися до органу 
попереднього розслідування, прокуратури чи суду, неправильними діями яких 
завдана шкода. Справа про відшкодування шкоди, завданої незаконним засудженням, 
повинна, на його думку, розглядатися вищим судом стосовно того, який неправильно 
засудив потерпілого або необґрунтовано застосував взяття під варту [10, c.171]. 

Аналіз Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої 
громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, 
прокуратури і суду” свідчить, що у ньому встановлений змішаний порядок 
поновлення його майнових та інших соціальних прав. Так, відповідно до ст. 12, 
громадянин звертається із заявою до відповідних органів дізнання, попереднього 
слідства, прокуратури та суду про відшкодування заподіяної йому шкоди. Тільки в 
разі незгоди з винесеною постановою (ухвалою) про відшкодування шкоди 
громадянин, відповідно до положень цивільно-процесуального судочинства, може 
оскаржити її до суду. 

Якщо немає відомостей про місцепроживання спадкоємців повідомлення 
направляється їм не пізніше як за п'ять днів з моменту їхнього, звернення до органів 
дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. 

Для визначення розміру шкоди громадянин протягом шести місяців після 
направлення йому повідомлення може звернутися: 

1) при закритті провадження в справі органами дізнання або слідства 
Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури і Служби безпеки 
України – відповідно до цих органів; 

2) у разі винесення виправдувального вироку або закриття справи судом першої 
інстанції чи в касаційному або наглядному порядку – до суду, який розглядав 
справу по першій інстанції; 

3) у разі скасування постанови районного (міського) суду (судді) про накладення 
адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт і закриття 
справи – в районний (міський) суд (до судді), який розглядав справу про 
адміністративне правопорушення. 

У місячний термін з дня звернення громадянина один з органів залежно від того, 
хто з них здійснював слідчі дії або розглядав справу, витребує від відповідних 
державних і громадських організацій усі необхідні документи, що мають значення 
для визначення розміру завданої шкоди, і виносить постанову (ухвалу). 

Не пізніше як через три доби після винесення постанови (ухвали) про розмір 
шкоди, завірена гербовою печаткою її копія надсилається громадянинові або його 
спадкоємцям і подається ними до відповідного територіального органу Державного 
казначейства за місцем проживання для одержання чека. 

Виплату громадянинові суми відшкодування проводять установою банку на 
підставі чека, виданого органом Державного казначейства після подання 
громадянином копії постанови (ухвали) органів дізнання, попереднього слідства, 
прокуратури і суду про розмір відшкодування шкоди за умов наявності коштів на 
рахунку відповідного територіального органу Держказначейства. 
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З огляду на суб’єктивний склад і зміст проаналізованих правовідносин на 
спеціальний розгляд заслуговує питання про значення ініціативи правомочного 
суб’єкта при вирішенні питання про відшкодування шкоди, завданої в результаті 
необґрунтованого кримінального розслідування.  

Проаналізовані статті Закону України “Про порядок відшкодування шкоди 
незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду “ 
свідчать про те, що цей процес повністю залежить від потерпілої сторони. 

Вдосконалення потребують і окремі норми законодавства про порядок 
поновлення порушених прав цієї категорії осіб. Зокрема, ст. 11 Закону України “Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої органом дізнання, попереднього слідства, 
прокуратури і суду” зазначає, що у разі прийняття реабілітаційного рішення орган 
дізнання, слідчий, прокурор або суд зобов’язані роз’яснити громадянинові порядок 
поновлення його порушених прав. На жаль, у законодавстві не передбачена 
можливість процесуального закріплення цього факту. Не надсилається на адресу 
реабілітованих осіб і письмове повідомлення про право громадянина на 
відшкодування майнової і моральної шкод, як це передбачено Положенням про 
застосування Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої 
громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, 
прокуратури і суду”. 

На нашу думку, в законодавчому акті необґрунтовано закладені диспозитивні 
засади поведінки потерпілого. Відшкодування шкоди не повинно залежати від 
волевиявлення особи. Орган дізнання, попереднього слідства, прокуратури чи суду, 
приймаючи остаточне рішення , зобов’язаний в передбаченому законом порядку з 
власної ініціативи вирішити питання про повернення потерпілому конфіскованого 
майна або виплату грошової компенсації. 

Вважаємо, що визначення розміру відшкодування, застосування низки інших 
реабілітуючих заходів мають бути винятково функцією суду. Реалізація цієї 
пропозиції здійснюватиметься в такий спосіб. При винесенні виправдовувального 
вироку орган дізнання, прокурор, суд в обов’язковому порядку роз’яснюють 
громадянину його право на відшкодування шкоди і порядок поновлення у втрачених 
правах, про що вручається письмовий документ. Після набрання рішенням законної 
сили, реабілітований вправі звернутись із заявою про відшкодування шкоди до 
відповідного суду. Суд на підставі документів, витребуваних від відповідних 
підприємств, установ, організацій, визначає вид і кількість майна, яке підлягає 
поверненню, а також розмір відшкодування. Вважаємо, що запропонований порядок 
є доступним і простим, спрямований передусім на поновлення порушених прав 
потерпілих громадян.  
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ПОЯСНЕННЯ В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ 
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В статті характеризується пояснення як джерело інформації, засіб доказування. 
Пояснення в суді апеляційної інстанції мають свій специфічний зміст, що відрізняється 
від змісту пояснень в суді першої інстанції. Їх дають як в усній, так і письмовій формі. 

Ключові слова: суд апеляційної інстанції, пояснення, засіб доказування, зміст 
пояснень, види пояснень, послідовність дачі пояснень. 

Одним із передбачених цивільним процесуальним законодавством України 
засобів доказування як в суді першої, так і апеляційної інстанції є пояснення. Вони 
характеризуються певною специфікою стосовно інших засобів доказування, що 
полягає передусім у характері джерела, з якого випливають пояснення, в особливості 
процесу їхнього формування, процесуальної форми отримання їх судом. Пояснення – 
один із найважливіших засобів доказування, оскільки саме завдяки ним суд 
апеляційної інстанції отримує основну масу інформації, що є важливою при перевірці 
законності, обґрунтованості рішень, ухвал суду першої інстанції, що не набрали 
чинності. Тому цей засіб доказування має бути чітко регламентований цивільним 
процесуальним законодавством України. Питання про види, зміст, послідовність дачі 
пояснень у суді апеляційної інстанції визначаються главою 40 “Апеляційне 
провадження” чинного ЦПК України [1], розділом 5 ЦПК України, що прийнятий 18 
березня 2004 року Верховною Радою України [2], однак ще не підписаний 
Президентом України (далі – ЦПК України від 18 березня 2004 року). Проте норми, 
присвячені дачі пояснень в апеляційному провадженні, містять низку проблемних 
питань. Таке становище пояснюється насамперед новизною самого апеляційного 
провадження, і, як наслідок, відсутністю напрацьованої єдиної та сталої судової 
практики у застосуванні норм, що стосуються пояснень у суді апеляційної інстанції. 
Подібна ситуація склалась й у висвітленні даної проблематики в сучасній науковій 
літературі. Зазначений засіб доказування був предметом детального дослідження в 
наукових працях радянських часів, зокрема, С.В. Курильова [3], К.С. Юдельсона [4], 
М.К. Треушнікова [5], В.К. Пучинського [6] та інших. Однак щодо висвітлення 
пояснень в суді апеляційної інстанції в сучасній науковій літературі, то лише М.Й. 
Штефаном [7, C. 582], Л.Є. Гузем Л. Є. [8, C. 23-24] розглянуто послідовність дачі 
пояснень. Наявність вказаної ситуації, що потребує відповідного дослідження та 
вирішення, спонукає до розгляду окремих проблемних питань, що стосуються 
пояснень у суді апеляційної інстанції, що в свою чергу становить мету наукової 
роботи. Для її досягнення визначені наступні завдання: аналіз цивільного 
процесуального законодавства України, що регламентує пояснення в суді 
апеляційної інстанції, розгляд змісту, видів пояснень, послідовності їх дачі, внесення 
пропозицій щодо вдосконалення законодавства. 

Особи, які беруть участь у справі, мають право давати усні і письмові пояснення 
судові (ст.99 ЦПК України; ст. 27 ЦПК України від 18 березня 2004 року). 
Відповідно до ст. 27 чинного ЦПК України пояснення сторін та третіх осіб про відомі 
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їм обставини, що мають значення для справи, виступають джерелом інформації, 
засобом доказування. Незважаючи на те, що їх дають особи, заінтересовані в 
результатах розгляду справи, їхня доказова сила не зменшується, не втрачається. 
Такий засіб доказування досліджується судом так, як і інші засоби доказування. Ст. 
40 чинного ЦПК України закріплює положення, відповідно до якого пояснення 
сторін і третіх осіб про відомі їм обставини, що мають значення для справи, 
підлягають перевірці і оцінці поряд з іншими зібраними в справі доказами. Глава 5 
“Докази” ЦПК України від 18 березня 2004 року, зокрема ст. 57, також вказує на 
пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників. Однак ця норма права містить 
посилання на те, що дані особи мають бути допитані як свідки. Саме за такої умови 
пояснення вважатимуться доказами. Стаття 62 ЦПК України від 18 березня 2004 року 
“Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників” містить положення відповідно 
до якого сторони, треті особи та їхні представники за їх згодою можуть бути 
допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи. Слід 
вказати й на те, що у ЦПК України від 18 березня 2004 року законодавець, на відміну 
від чинного ЦПК України, визначаючи докази в ст.57, відходить від застосування 
такого поняття, як засоби доказування. Однак, розкриваючи положення щодо 
допустимості доказів у ч.2 ст. 59 ЦПК України від 18 березня 2004 року уже вказує 
на це поняття, що в свою чергу свідчить про непослідовність застосування 
зазначеного понятійного апарату.  

Продовжуючи розгляд даного засобу доказування, слід відмітити й те, що 
законодавець у ЦПК України від 18 березня 2004 року, на відміну від нині діючого 
кодексу, виділяє два різних за своєю суттю положення: 1) пояснення осіб, які беруть 
участь у справі (ст.176 ЦПК України від 18 березня 2004 року); 2) пояснення сторін, 
третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків (ст. ст.57, 62, 184 ЦПК України 
від 18 березня 2004 року). Перша процесуальна дія передує встановленню порядку 
з’ясування обставин та дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються, та не 
згадується у переліку доказів. Що в свою чергу вказує на те, що пояснення в даному 
випадку не є засобом доказування. Друга – вчиняється після визначення порядку 
дослідження доказів і відповідно до ч.2 ст.57 являється доказом, та здійснюється за 
правилами, передбаченими для допиту свідків. Як бачимо, суб’єктний склад у 
першому і другому випадках однаковий. Однак між ними існує суттєва різниця. По-
перше, у процедурі отримання інформації. Так, що стосується порядку допиту, то 
кожен свідок допитується окремо. Щодо дачі пояснень відповідно до ст. 176 ЦПК 
України від 18 березня 2004 року дана вимога не застосовується. Крім того, свідок 
несе кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання або за відмову 
від давання показань з непередбачених законом підстав, а також відповідальність, 
встановлену законом – за невиконання інших обов’язків. Що стосується дачі 
неправдивих пояснень особами, які беруть участь у справі, то відповідальність 
відсутня. Крім того, свідок дає присягу, що теж не притаманно поясненням. ЦПК 
України від 18 березня 2004 року встановлює певні умови для використання свідком 
письмових записів (ст. 181), щодо пояснень осіб, які беруть участь у справі, то така 
можливість необмежена. Слід зазначити й те, що ЦПК України від 18 березня 2004 
року не містить дефініції пояснень, що даються відповідно до ст.176, однак дає 
визначення пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників допитаних як свідків, 
показань свідка (ст.62, 63).  
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Пояснення в суді апеляційної інстанції регламентовані ч.3 ст.302 ЦПК України. 
Вона закріплює правило, згідно якого суд апеляційної інстанції після доповіді судді-
доповідача заслуховує пояснення. Дана норма права не вказує на зміст пояснень, що 
даються в суді апеляційної інстанції. Відповідно до ст. 40 ЦПК України пояснення 
даються стосовно обставин, що мають значення для справи. Включення до змісту 
пояснень доводів, міркувань та заперечень, якщо вони не пов’язані з уточненням, 
розширенням, поглибленням відомих сторонам обставин у справі, суперечить 
положенням статей 27, 44, 99 ЦПК [7, C. 278]. Що стосується змісту пояснень в суді 
апеляційної інстанції, то вони зв’язані перш за все з змістом, підставами, доводами і 
мотивами, що містяться в поданій особою апеляційній скарзі чи апеляційному 
поданні. У поясненнях в суді апеляційної інстанції насамперед має міститись 
посилання на недоліки оскаржуваного рішення, ухвали суду першої інстанції, які на 
думку особи, що подала апеляційну скаргу, були допущені судом першої інстанції, 
що ухвалив рішення, постановив ухвалу. Тому скаржник має пояснити у чому 
полягає неправильність рішення (ухвали), вказати на обставини справи та закон, 
якими воно спростовується. Неправильність рішення, ухвали виражається в його 
незаконності, необґрунтованості. Тому, особа, даючи пояснення та зазначаючи в них 
на незаконність рішення (ухвали), має вказати які норми матеріального, 
процесуального права були порушенні або неправильно застосовані судом першої 
інстанції і що саме вони тягнуть за собою його скасування, зміну. Стосовно норм 
матеріального права, то вони відповідно до ст. 309 ЦПК України, вважаються 
порушеними або неправильно застосованими, якщо застосовано закон, який не 
поширюється на дані правовідносини або не застосовано закон, який підлягає 
застосуванню. Лєсніцкая Л.Ф. зазначає, що цивільне процесуальне законодавство 
говорить про порушення або неправильне застосування норм, не вказуючи на 
співвідношення цих понять стосовно судової діяльності. Разом з тим порушення 
норми матеріального права зі сторони суду не можна протиставляти неправильному 
застосуванню закону, оскільки порушення норми матеріального права судом при 
вирішенні справи завжди проявляється в її неправильному застосуванні і, навпаки, 
неправильне застосування закону судом свідчить в той же час і про порушення цього 
закону. Тому порушення норм матеріального права як підстава для скасування 
судового рішення полягає в неправильному застосуванні судом норм права [9, C.30-
31]. Випадки порушення або неправильного застосування норм процесуального 
права можуть бути підставою для скасування рішення суду першої інстанції лише за 
умови, якщо це порушення призвело або могло призвести до неправильного 
вирішення справи. Тому особа, яка дає пояснення, має показати суттєвість порушень 
процесуального закону, допущених судом першої інстанції. Також пояснення мають 
містити інформацію у чому саме полягає необґрунтованість рішення суду першої 
інстанції. Особа, яка дає пояснення, не може обмежитись простим посиланням на 
необґрунтованість рішення суду першої інстанції, а має вказати на конкретні 
порушення, допущені ним при встановлені фактичних обставин справи. Пояснення в 
суді апеляційної інстанції даються й стосовно нових фактів чи засобів доказування, у 
випадку коли суд першої інстанції необґрунтовано відмовив у їх прийняті або коли 
неможливість їх подання раніше зумовлена поважними причинами. Вони мають 
містити інформацію стосовно впливу нових доказів на законність та обґрунтованість 
рішення, ухвали, що оскаржується. Пояснення в суді апеляційної інстанції містять 
вимогу про скасування рішення, ухвали суду першої інстанції. Очевидно, що у 
випадку оскарження обома сторонами, кожна із сторін вправі у своїх поясненнях 
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торкатися змісту, підстав, доводів, що зазначені у апеляційні скарзі, апеляційному 
поданні іншої сторони, висловлювати щодо них свої заперечення. Проте слід 
пам’ятати, що пояснення в суді апеляційної інстанції мають свої межі. Виходячи з ст. 
301 ЦПК України вони не можуть виходити за межі апеляційної скарги, апеляційного 
подання прокурора, позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції. Пояснення 
осіб, які беруть участь у справі, спрямовані на уточнення та доповнення їх вимог та 
заперечень. 

Отже, змістом пояснень в суді апеляційної інстанції є відомості про факти, 
виражені у формі суджень, що підтверджують незаконність, необґрунтованість 
рішень (ухвал) суду першої інстанції. 

Пояснення мають відповідати такій вимозі як об’єктивність. Об’єктивність 
пояснення сторін і третіх осіб забезпечується покладенням на них обов’язку сумлінно 
користуватися належними правами, проте процесуальні санкції за невиконання 
обов’язку дати об’єктивне пояснення не передбачені [7, C. 279]. В зв’язку з чим 
цивільне процесуальне законодавство потребує змін. 

Послідовність дачі пояснень у суді апеляційної інстанції визначається ч.3 ст. 302 
ЦПК України. Так, відповідно до зазначеної статті після доповіді судді пояснення дає 
особа, яка подала апеляційну скаргу, незалежно від того, хто саме нею являється – 
сторона чи інша особа, яка бере участь у справі; чи прокурор, який подав апеляційне 
подання. У разі апеляційного оскарження рішення суду обома сторонами,- першим 
дає пояснення позивач. Дане положення пояснюється тим, що позивач порушив 
процес в суді першої інстанції. Заслуховування пояснень особи, що подала 
апеляційну скаргу, прокурора, що подав апеляційне подання, одразу ж після доповіді 
судді є досить важливим, оскільки в центрі уваги суду апеляційної інстанції 
знаходиться скарга, подання. Не заслухавши особу, яка порушила апеляційне 
провадження, з’явилась у засідання суду апеляційної інстанції та бажає дати свої 
пояснення, суд не може переходити до інших дій.  

Що стосується послідовності дачі пояснень у суді апеляційної інстанції, то Л.Є 
Гузь зазначає, що якщо позивач, відповідач, третя особа не згодні з рішенням суду 
першої інстанції і усі подали апеляційну скаргу, в тому числі і прокурор, то 
пояснення дають в порядку черговості позивач, відповідач, третя особа і висловлює 
думку прокурор, якщо він був запрошений для цього [8, C.23-24]. З даного питання 
М.Й. Штефан вказує, що за виступами сторін пояснення дають треті особи і інші 
особи, які беруть участь у справі [7, C. 582]. Відповідно до ст.304 ЦПК України від 
18 березня 2004 року “після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка 
подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони,- першим 
дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у 
справі”[2]. 

Відповідно до ч.1 ст.302 ЦПК України справи в суді апеляційної інстанції 
розглядаються за правилами, встановленими для розгляду справ у суді першої 
інстанції, за певними винятками. Так, згідно ч. 1 ст. 180 ЦПК України з урахуванням 
конкретних обставин справи суд має право надати сторонам право на додаткові 
пояснення. Доцільно було б наділити таким правом не лише сторони, а й інших осіб, 
які беруть участь у справі. Закріплення даного положення мотивоване тим, що після 
пояснень однієї особи слідує низка пояснень інших осіб, які беруть участь у справі, 
по змісту яких та чи інша особа, яка уже дала пояснення, може висловити свої 
заперечення.  
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З метою забезпечення правильного пізнання пояснень відповідно до ст. 180 ЦПК 
України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, можуть ставити запитання 
один одному. Члени суду апеляційної інстанції також задають питання особам, які 
беруть участь у справі, з метою з’ясування окремих обставин, які не були висвітлені 
в їх виступах. Вони повинні ставити їх першими. 

Особи, які беруть участь у справі, дають свої пояснення у формі вільної розповіді 
відповідно до займаної позиції про обставини справи. Головуючому не 
рекомендується в такому випадку перебивати особу, яка дає пояснення, і задавати їй 
питання. Краще поставити їх після закінчення пояснень. Однак іноді постановка 
питань особі, що намагається дати пояснення, є необхідною. Така ситуація 
складається тоді, коли особа через хвилювання, неосвіченість чи з інших причин 
починає говорити про те, що немає відношення до справи або взагалі мовчить. 

Таким чином, усні пояснення можуть даватися особами, які беруть участь у 
справі, у різних формах, зокрема, вільної розповіді, відповіді на запитання, 
заперечення на пояснення іншої сторони.  

Крім того, як зазначає С.Н. Абрамов пояснення повинні бути спрямовані на 
уточнення і доповнення окремих моментів, а тому вони повинні бути по можливості 
короткими та не повторювати того, що вже відомо з доповіді [10, C.21].  

Отже, особа, яка бере участь у справі, дає усні пояснення та відповідає на 
питання інших осіб, які беруть участь у справі, однак це не може тривати безкінечно. 
В зв’язку з цим виникає питання щодо наявності часових меж. Слід зазначити, що 
цивільне процесуальне законодавство не містить норми у відповідності до якої суд 
апеляційної інстанції наділявся б правом обмеження тривалості пояснень певним 
часом. І це вірно, оскільки б закріплення даного положення встановлювало б 
перешкоду для висловлення особою всього, що вона вважає за необхідне, 
обмежувало б можливість реалізації права на дачу пояснень. 

Відповідно до ст. 296 чинного ЦПК України особи, які беруть участь у справі, 
можуть у встановлений судом строк подавати пояснення на апеляційну скаргу, 
апеляційне подання. За змістом і формою вони повинні відповідати ст.293 ЦПК 
України. Таким чином, особи, які беруть участь у справі, можуть давати пояснення 
не лише в усній формі, а й письмовій. Дане положення закріплюється й в ст. 99 ЦПК 
України. 

Відповідно до ст. 180 ЦПК України головуючий оголошує такі пояснення. Слід 
відзначити, що цивільне процесуальне законодавство не містить вказівки на момент 
оголошення таких пояснень. Що стосується письмових пояснень, то можливо дві 
ситуації. Перша, коли особа подала письмові пояснення і не з’явилась в засідання 
суду апеляційної інстанції, друга, коли особа подала письмові пояснення та з’явилась 
для дачі усних в судове засідання. В першому випадку виникає питання чи 
оголошуються такі пояснення після дачі усних пояснень особами, які беруть участь у 
справі, та з’явились у засідання суду апеляційної інстанції чи їх оголошення можливе 
в проміжку між усними поясненнями, у відповідності до порядку дачі пояснень. У 
другому випадку неврегульованим залишається питання послідовності між 
оголошенням письмових пояснень та дачею усних пояснень. Що має слідувати 
першим. Очевидно особа, яка з’явилась у засідання суду апеляційної інстанції, має 
давати спершу усні пояснення, що будуть безпосередньо сприйматися судом, 
оскільки в такому випадку може відпасти потреба в оголошенні письмового 
пояснення. Можлива ситуація й коли особа, яка з’явилась у судове засідання, та 
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подала письмові пояснення, відмовляється від дачі пояснень в усній формі, в такому 
випадку головуючий оголошує перші.  

Згідно ч. 3 ст. 180 ЦПК України головуючий оголошує також пояснення 
одержані судом в порядку судового доручення по збиранню доказів (ст. 33 ЦПК 
України), забезпечення доказів (ст. 36 ЦПК України). 

Таким чином, вищенаведене дає можливість дійти висновку про переосмислення 
ролі та значення пояснень сторін та третіх осіб в ЦПК України від 18 березня 2004 
року. У ньому пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників як в суді першої, 
так і суді апеляційної інстанцій, набувають ознак засобу доказування тільки у 
випадку їх допиту як свідків. Крім того, норми, закріпленні у чинному ЦПК України, 
що регламентують пояснення в апеляційному провадженні, містять прогалини. 
Проведене дослідження спонукає до детального розгляду такого засобу доказування 
як показання свідка. 
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У статті аналізується правовий статус неповнолітніх у процедурних трудових 
правовідносинах. Підтверджено, що неповнолітні особи віком 16-18 років при участі їх 
у трудових спорах не є наділені повною дієздатністю. Неповнолітні віком до 16 років 
захищають свої трудові права через законних представників. 

Ключові слова: правовий статус неповнолітніх, трудові правовідносини, трудові 
спори. 

В умовах економічної реформи особливого значення набувають питання захисту 
трудових прав неповнолітніх. Незважаючи на те, що держава вживає заходів щодо 
посилення соціального захисту неповнолітніх, проблеми, пов’язані з реалізацією 
неповнолітніми права на працю остаточно ще не вирішені. 

Питання трудової правосуб’єктності неповнолітніх досліджували О.А. Абрамова, 
Б.К. Бегічев, Д.А. Карпенко, П.Д. Пилипенко, Ю.П. Орловський та інші представники 
науки трудового права. Нещодавно була захищена дисертація О.С. Реуса, присвячена 
правовоу регулюванню трудової діяльності неповнолітніх[1], однак у ній 
проаналізовано правовий статус неповнолітніх лише у матеріальних 
правовідносинах. Відтак поза увагою авторів залишаються із визначенням правового 
статусу неповнолітніх у трудових процесуальних правовідносинах. 

Оскільки правосуб’єктність неповнолітніх при вирішенні індивідуальних 
трудових спорів нерозривно пов’язана з їхньою правосуб’єктністю у матеріальних 
правовідносинах, то спочатку у загальних рисах розглянемо їхню правосуб’єктність у 
трудових матеріальних правовідносинах. 

Сторонами індивідуального трудового спору є працівник і роботодавець, тобто 
суб’єкти матеріальних правовідносин. У науковій літературі висловлена думка про 
те, що суб’єкти процесуальних правовідносин не обов’язково повинні бути 
суб’єктами матеріальних правовідносин, з яких виник спір про право. При цьому 
наводяться такі аргументи: 

1) нерідко трапляються випадки, коли позивач чи відповідач не є зобов’язаною 
особою у матеріальних правовідносинах; 

2) поняття сторони у цивільному процесі більш широке, ніж поняття сторони в 
матеріальних правовідносинах; 

3) відповідно до ст.105 Цивільно процесуального кодексу України, якщо суд 
установив, що сторона є неналежною, за згодою позивача він має право 
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замінити первісного позивача або відповідача належним позивачем або 
відповідачем. Відтак ознакою сторін спору є те, що вони є учасниками 
правового пору, переданого на розгляд суду [2, с. 127]. 

Проте чомусь не акцентована увага на тому факті, що до суду за вирішенням 
спору про право звертається особа, право якої порушено на її думку. Такий висновок 
випливає із аналізу ст. 4 і 5 Цивільно процесуального кодексу України. Ця особа є 
суб’єктом матеріальних правовідносин. Відповідачем при цьому буде інший суб’єкт 
матеріальних правовідносин, який порушив права іншої особи. В трудових 
матеріальних правовідносинах таким суб’єктом є працівник. Він же одночасно є 
суб’єктом трудових процесуальних правовідносин, які виникли при вирішенні 
індивідуального трудового спору. Аналогічно відповідачем є роботодавець, який 
також є суб’єктом трудових матеріальних правовідносин. У той же час у них як 
суб’єктів трудових процесуальних правовідносин є інші права і обов’язки, ніж у 
матеріальному правовідношенні. 

При розгляді питання про правосуб’єктність у правовідносинах у справі 
вирішення індивідуальних трудових спорів необхідно зважати на те, що при 
зверненні до суду права і обов’язки працівника регулюються Цивільно 
процесуальним кодексом і законодавством про працю. Що ж до правовідносин у 
справі звернення до комісії по трудових спорах, то права і обов’язки врегульовані 
тільки законодавством про працю. 

У науковій літературі із загальної теорії права утвердилася думка, що суб’єкти 
правовідносин повинні володіти правосуб’єктністю. Під правосуб’єктністю 
розуміють передбачену нормами права здатність (можливість) бути учасником 
правовідносин, яка складається з двох елементів: правоздатності і дієздатності [3]. 

Закон визначає правоздатність як здатність особи мати суб’єктивні права і нести 
юридичні обов’язки. Правоздатності притаманні абстрактність і невідчужуваність. 
Нею володіють рівною мірою всі громадяни. Це означає, що об’єм можливостей мати 
права і нести обов’язки є однаковим для різних суб’єктів незалежно від наявності 
конкретного об’єму прав і обов’язків конкретної особи. У зв’язку з цим Цивільний 
кодекс України встановив правило, за яким цивільна правоздатність фізичної особи 
виникає у момент її народження. 

Водночас Цивільний кодекс встановлює винятки із загального правила, за яким у 
випадках, встановленими законом, здатність мати окремі цивільні права та обов’язки 
може пов’язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку. Однак кодекс 
не встановив критеріїв об’єму цивільної правоздатності, яка пов’язується з 
досягненням певного віку. 

Іншим елементом правосуб’єктності є дієздатність особи, під якою розуміють 
здатність своїми діями набувати для себе суб’єктивних прав і самостійно їх 
здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе юридичні 
обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. 

На відміну від правоздатності, дієздатність пов’язана із вчиненням громадянином 
вольових дій, що передбачає досягнення певного рівня психічної зрілості. Тому 
Цивільний кодекс встановлює єдиний критерій для повної цивільної дієздатності. Це 
досягнення повноліття. У разі укладення шлюбу неповнолітньою особою вона 
набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. Разом з тим, за 
рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою 
згодою батьків (усиновителів) або піклувальника повна цивільна дієздатність може 
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бути надана особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором. Інші 
неповнолітні віком від 14 до 18 років володіють неповною цивільною дієздатністю. 

Цивільно-процесуальний кодекс України також розрізняє поняття цивільно-
процесуальної правоздатності і цивільно-процесуальної дієздатності. Однак на 
момент виникнення цивільно-процесуальної правоздатності у кодексі вказівка 
відсутня. Очевидно, презюмується, що цивільно-процесуальна правоздатність, як і 
цивільна правоздатність, виникає з народженням. Щодо цивільно-процесуальної 
дієздатності, то кодекс пов’язує її з досягненням повноліття. У той же час за 
неповнолітніми від 15 до 18 років визнається неповна цивільно-процесуальна 
дієздатність. Вона обмежена об’ємом цивільної дієздатності. Якщо ж спір виникає з 
угоди, для укладення якої неповнолітнім потрібна згода батьків або інших законних 
представників, суд повинен притягти останніх до участі у справі для захисту 
інтересів неповнолітніх. Стосовно неповнолітніх до 15 років, то їхні права повинні 
захищати законні представники. 

У науковій літературі утвердилася думка, що розмежування правоздатності і 
дієздатності характерно головно для цивільного права. В інших галузях права 
правоздатність і дієздатність не розділена і презюмується, що вона з’являється у 
громадянина одночасно [4, с. 344]. Таку позицію підтримують і представники науки 
трудового права [5, с. 259]. Для обґрунтування такої позиції наводиться той факт, що 
особа, яка працює за трудовим договором, особисто здійснює свої права та обов’язки. 
У трудовому праві не існує інституту представництва, що є характерним для 
цивільного права. 

Висловлюється й інша думка з приводу правосуб’єктності у трудових 
правовідносинах. П.Д. Пилипенко обґрунтовує позицію, за якою трудова 
правоздатність не пов’язується із фактом вступу у трудові правовідносини. Що ж до 
віку вступу у трудові правовідносини, то автор вважає, що це ознака трудової 
дієздатності, при цьому зазначає, що повна трудова дієздатність набувається при 
досягненні 18-річного віку [6]. 

Норма ст. 188 КЗпП України встановила правило, за яким не допускається 
прийом на роботу осіб віком до 16 років, тобто, трудова дієздатність настає при 
досягненні віку 16 років. Це підтверджує і ст. 187 КЗпП України, за якою 
неповнолітні прирівнюються у трудових правах до повнолітніх працівників. Однак 
виходячи із функції трудового права захисту трудових прав, законодавство 
встановлює низку винятків, коли неповнолітнім гарантується дещо вищий рівень 
захисту трудових прав, ніж повнолітнім працівникам. Спеціальні закони для деяких 
категорій працівників встановлюють інші вимоги щодо віку осіб, які вступають у 
трудові правовідносини. Приміром, на окремі посади приймаються лише повнолітні, 
тобто особи, які досягли 18-річного віку.  

У деяких випадках законодавство про працю знижує вік учасників трудових 
правовідносин. Зокрема, за наявності певних умов допускається прийняття на роботу 
неповнолітніх з 15 років, а у деяких випадках з 14 років. Проект Трудового кодексу, 
який передано на розгляд Верховні Раді України Кабінетом Міністрів, надає право 
організаціям кінематографії, театральних, концертно-видовищних та інших приймати 
на роботу осіб, які не досягли віку 14 років. 

Дієздатність неповнолітніх віком до 16 років можна вважати неповною, оскільки 
участь їх у трудових правовідносинах зумовлена наявністю згоди законних 
представників. Однак законні представники дають згоду лише на вступ у трудові 
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правовідносини. Вони також мають право вимагати припинення трудового договору 
з неповнолітнім, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю 
неповнолітнього або порушує його законні інтереси. 

Всі інші трудові права та обов’язки неповнолітній здійснює самостійно. Це 
знайшло своє підтвердження і у Цивільному кодексі України, ст.32 якого наділяє 
неповнолітніх віком від 14 до 18 років правом самостійно розпоряджатися своїм 
заробітком. Проте, за наявності достатніх підстав суд, за заявою законних 
представників або органу опіки чи піклування, може обмежити право 
неповнолітнього самостійно розпоряджатися своїм заробітком. 

Також самостійно він може захищати свої трудові права та охоронювані законом 
інтереси, оскільки законодавство про працю не встановлює у цьому випадку жодних 
обмежень. Неповнолітній віком 16 років має право самостійно звернутися до комісії 
по трудових спорах, а також до суду за захистом порушених трудових прав, тобто він 
виступає самостійною стороню при вирішенні індивідуального трудового спору. 
Таке твердження випливає із законодавства про працю, а також із ст. 101 ЦПК 
України. 

Із вказаного правила про обмежену дієздатність Цивільний кодекс встановлю 
виняток згідно з яким надає органу опіки та піклування за заявою заінтересованої 
особи за письмовою згодою батьків або піклувальника, або за рішенням суду 
надається повна цивільна дієздатність фізичній особі, котра досягла 16 років і працює 
за трудовим договором. У такому випадку праця за трудовим договором є умовою 
для надання особі повної цивільної дієздатності. 

Іншого підходу потребує розгляд проблеми процесуальної дієздатності 
неповнолітніх віком до 16 років у правовідносинах з вирішення індивідуальних 
трудових спорів. 

ЦПК України встановлює правило, за яким неповнолітні віком від 15 до 18 років 
можуть виступати у суді особисто як сторона у справах, що виникають з угод, які 
вони вправі, згідно із законом, укладати самостійно. Однак неповнолітні віком від 15 
до 16 років самостійно не укладають трудових договорів. Відповідно до ст. 188 КЗпП 
України вони укладають трудовий договір лише за наявності письмової згоди 
законних представників. Стосовно такої категорії суб’єктів Цивільно-процесуальний 
кодекс України визначає, що коли справа виникає з угоди, на укладення якої 
неповнолітнім потрібна згода батьків або інших законних представників, суд 
повинен притягнути останніх до участі у справі для захисту інтересів неповнолітніх. 
Отже, з ЦПК України випливає, що неповнолітні віком від 15 до 16 років свої права 
захищатимуть через законних представників, як це випливає із ст. 111 ЦПК України. 
Проте ця норма вступає у суперечність із законодавством про працю, відповідно до 
якого працівники (а такими є неповнолітні віком від 15 до 16 років, які працюють на 
умовах трудового договору) мають право безпосередньо захищати свої трудові права. 
Адже до комісії з трудових спорів такі працівники мають право звертатися 
самостійно. Відтак необхідно або змінити законодавство про працю, ввівши інститут 
законного представництва, або внести зміни до Цивільно-процесуального кодексу, 
наділивши правом неповнолітніх віком від 15 до 16 років самостійно захищати свої 
трудові права. Видається, що необхідно при захисті трудових прав і охоронюваних 
законом інтересів неповнолітніх віком від 15 до 16 років застосовувати інститут 
представництва, оскільки саме законні представники давали згоду на вступ 
неповнолітнього у трудові правовідносини. Щодо захисту трудових прав 
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неповнолітніх віком до 15 років, то їхні трудові права повинні захищати законні 
представники за участю органів опіки та піклування. 

Це, однак, не позбавляє неповнолітнього віком від 15 до 16 років права на 
звернення до комісії із трудових спорів, як до примирного органу, який покликаний 
примирити сторони індивідуального трудового спору. Свої трудові права 
неповнолітній працівник при цьому має право захищати самостійно. Однак рішення 
КТС він може оскаржувати до суду через своїх законних представників. Стосовно 
неповнолітніх віком до 15 років, то їхні трудові права можуть захищати законні 
представники за участю органів опіки та піклування. 

Отже, у трудових правовідносинах неповнолітні віком від 16 років самостійно 
можуть захищати свої трудові права як у суді, так і в комісії із трудових спорів. 
Неповнолітні віком до 16 років свої права можуть захищати через своїх законних 
представників. 

–––––––––––––––––––– 
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Juveniles' legal personality in labour procedural relationship have been analyzed in this 
article. It have been concluded that juveniles at the age of 16-18 in resolving of individual 
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through the legal representative. 
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У статті проведено детальний аналіз однієї з глав проекту Трудового кодексу 
України, яка присвячена зміні умов трудового договору. Висвітлено деякі спірні 
питання проекту щодо переведення та переміщення працівників. Пропоновано шляхи 
вдосконалення законодавства з питань зміни умов трудового договору. 

Ключові слова: трудовий договір, умови, трудова функція. 

На сучасному етапі становлення ринкової економіки особливо гостро постала 
проблема приведення чинного трудового законодавства у відповідність до вимог 
часу. Підготовлений Міжвідомчою робочою комісією при Мінпраці України і 
поданий на розгляд Верховної Ради України проект Трудового кодексу України [1] 
(далі – проект) став важливим кроком на шляху до вирішення цієї проблеми. 

Чим більше уваги буде приділено аналізу положень цього проекту та з’ясуванню 
питання їхньої ефективності у процесі застосування, тим дієвіше на практиці новий 
Трудовий кодекс України зможе виконувати покладені на нього завдання. Зокрема, 
допомагати у вирішенні проблем, пов’язаних із правовим регулюванням трудових 
правовідносин, що зазнали змін в умовах переходу до ринкової економіки. 

У статті проведено комплексний аналіз положень проекту Трудового кодексу 
України, які стосуються зміни умов трудового договору. Цей аспект проекту ще не 
привернув належної уваги науковців. Переважно розглядалися проблеми проекту 
Трудового кодексу загалом [2, с.41-43; 3, с.54-56; 4, с.157-162].  

Завдання нашого дослідження – з’ясувати, чи вдалося авторам проекту 
Трудового кодексу України належно врегулювати питання порядку зміни умов 
трудового договору, забезпечуючи при цьому рівновагу інтересів його сторін. Поряд 
з цим запропонувати шляхи вирішення проблем правової регламентації зміни умов 
трудового договору.  

У проекті проблемам зміни умов трудового договору присвячено окрему главу 
(глава третя книги другої проекту). Це вже само по собі заслуговує на схвалення. 
Проте самого змісту поняття “зміна умов трудового договору” так і не розкрито. З 
цього приводу, правомірним є зауваження П. Пилипенка, який зазначає, що без 
належного визначення тих понять, якими оперує трудове законодавство, не можна 
домогтися ефективності правового забезпечення трудових відносин у сучасний 
період [4, с.159].  

Нормативне визначення поняття «зміна умов трудового договору» допомогло б 
не тільки з’ясувати його зміст, але й визначити межі можливої поведінки сторін 
трудового договору при зміні його змісту. На нашу думку, поняття «зміна умов 
трудового договору» може бути визначено як будь-яка зміна (уточнення) тих чи 
інших елементів змісту трудового договору, що спрямована на доповнення, 
скасування істотних умов договору, яка зумовлена різними суб’єктивними та 
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об’єктивними обставинами, що не припиняють дії трудового договору і відповідають 
вимогам дійсності договорів. 

Чинне трудове законодавство забороняє в односторонньому порядку змінювати 
умови трудового договору (ст. 31 КЗпП України). У проекті ця вимога знайшла своє 
закріплення в ст.65 та ч.3 ст.80. Так у ст.80 зазначено, що роботодавець не має права 
без згоди працівника в будь-який спосіб порушувати умови трудового договору, 
зокрема вимагати від працівника виконання роботи, яка за змістом, умовами праці 
виходить за межі трудового договору, а також змінювати розмір і системи оплати 
праці, розмір інших виплат. 

Аналізуючи наведене, відразу привертає увагу застосований у цій нормі термін 
«порушувати». Він розкривається через дефініцію: «робити що-небудь всупереч 
наказові, закону» [5, с.349]. Отже, можна припустити, що за згодою працівника 
роботодавцю дозволено діяти всупереч закону.  

Як видається, у такому випадку було б доречніше застосувати термін 
«змінювати», тобто, за тлумачним словником, – це дія, процес переміни чого-небудь; 
поява замість чого-небудь іншого; заміна чимось іншим, у цьому випадку [5, с.155].  

На відміну від нині чинних положень КЗпП, що стосуються зміни умов 
трудового договору (ст. 32-34 КЗпП), аналізуючи главу третю книги другої проекту, 
досить важко виділити форми, в яких вони відбуваються. При цьому складається 
враження, що автори проекту хотіли позбутися у новому Трудовому кодексі таких, 
розкритикованих понять, як "переміщення" та "зміна істотних умов праці" [6, с.63-66; 
7, с.7-8; 8, с.216; 9, с.198-199; 10, с.338; 11, с.243-244]. Натомість просто відкинуто 
їхні назви та деяких з елементів, які найбільше критикувались науковцями. 

Наприклад, поняття „переміщення” завуальовано під право роботодавця, згідно з 
трудовим договором, доручати працівникові будь-яку роботу (на іншому механізмі, 
агрегаті тощо) або переміщати його з одного робочого місця на інше (ч.1 ст.80 
проекту).  

Застосування поняття “будь-яка робота”, а також брак вказівки на необхідність 
отримання згоди працівника на такі зміни не вирішують проблему переміщення 
працівників, а, навпаки, породжують ще більше запитань, зокрема, що розуміти під 
поняттям “будь-яка робота”?  

Якщо розглядати його як додаткові завдання до основної трудової функції 
працівника або до її розширеного варіанту (ст.73 проекту), то складається враження, 
що роботодавець вправі без погодження з працівником змінити його трудову 
функцію, тільки тому, що робота виконуватиметься на іншому механізмі, агрегаті. 

Але ж це суперечить договірному характеру встановлення трудової функції 
працівника, закріпленому у відповідних статтях проекту. Так, у ст.65, йдеться про те 
що всі умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін, а 
умова про трудову функцію працівника є обов’язковою умовою трудового договору, 
а, ст.73 передбачено, що покладення на працівника додаткових обов’язків поряд з 
основною трудовою функцією потребує погодження з працівником.  

Привертає увагу і те, що лише, в одній главі використано декілька різних понять, 
хоча, за змістом вони тотожні. А саме: “будь-яка робота” (ч.1 ст.80); “робота, яка 
виходить за межі трудового договору” (ч.2 ст.80); “інша робота” (ст.83); “робота не 
обумовлена трудовим договором” (ст.85). При цьому в ч.1 ст.80 проекту 
зазначається, що роботодавець вправі доручати працівнику “будь-яку роботу”, а вже 
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в частині другій цієї ж статті читаємо, що доручення “роботи, яка виходить за межі 
трудового договору”, кваліфікується як переведення на іншу роботу, що потребує 
згоди працівника. 

Зрозуміло, що така неузгодженість термінології не здатна забезпечити належного 
правового регулювання трудових правовідносин. 

Аналізуючи далі зміст ч.1 ст.80 проекту, бачимо, що тут термін “переміщення” 
використано тільки коли йдеться про направлення на інше робоче місце. 

"Переміщення" є засобом раціонального та оперативного використання і 
розподілу трудових ресурсів. На нашу думку, у новому Трудовому кодексі цьому 
питанню можна було б приділити увагу за умови, що при переміщенні інтереси 
працівника не торкатимуться змісту трудового договору. Для цього необхідно 
законодавчо закріпити його визначення, як це зроблено, наприклад, у відповідних 
нормативних актах Казахстану [12] та Бєларусі [13]. 

Таке правове явище як “зміна істотних умов праці”, передбачене ч.3 ст.32 КЗпП, 
у проекті (ст.81) подано як право роботодавця вносити зміни в порядок організації 
виробництва та праці, зокрема перерозподіляти трудові функції між посадами та 
робочими місцями. Якщо у зв’язку із цим виникла необхідність змінити умови 
трудового договору, а працівник на це не погоджується, то він підлягає звільненню у 
зв’язку із скороченням штату.  

По-перше, привертає увагу те, що порівняно з положеннями чинного КЗпП 
знижено рівень гарантій трудових прав працівників. За ст.32 нині чинного КЗпП, 
зміну істотних умов праці треба проводити в межах трудової функції працівника, а 
за ст.81 проекту роботодавець сам вправі перерозподіляти трудові функції 
працівників. 

По-друге, недоречно ототожнювати звільнення за ст.81 проекту, і звільнення у 
зв’язку із скороченням штату. Адже “скорочення штату” – це зменшення кількості 
посад, передбачених штатним розкладом [14, с.231], а зміна умов праці не 
супроводжується скорочення штату працівників. 

Можливо, автори проекту мали на увазі, що звільняти працівників при зміні умов 
праці треба відповідно до вимог, які ставляться до порядку звільнення у разі 
скороченні штату. Проте у ст.81 проекту це не відображено.  

Серед положень проекту, присвячених переведенням працівників на іншу роботу, 
можна виділити як позитивні, так і негативні моменти. 

Позитивною є спроба дати визначення поняттю “переведення на іншу роботу”. 
Проте за браком дефініції такого поняття як “робота, яка виходить за межі трудового 
договору”, на якому ґрунтується це визначення, така спроба не є дуже вдалою. До 
того ж залишається незрозумілим: чи буде вважатися переведенням зміна, 
наприклад, таких умов трудового договору як оплати праці, режиму роботи. 

Для регламентації порядку переведення в іншу місцевість доречним є визначення 
“іншої місцевості”, під якою розуміється інший населений пункт. На сьогодні 
прийнято керуватися Постановою Кабінету Міністрів України “Про гарантії та 
компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість”, в якій воно саме так і 
трактується [15]. 

Крім того, частково враховано пропозиції дослідників проблеми переведення в 
іншу місцевість з приводу залежності поняття “інша місцевість” від фактору 
сполучення між населеними пунктами [16, с.145-146]. Зокрема, пропонується не 
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визнавати іншою місцевістю інший населений пункт за умови транспортної 
доступності – наявності транспорту загального користування і звичайних для цієї 
місцевості витрат коштів і часу на проїзд (переміщення) від місця проживання до 
місця роботи (ч.2 ст.80 проекту). 

Проте, як показує практика, факт віддаленості роботи від місця проживання 
працівника, навіть за умови транспортної доступності, досить істотно впливає на 
існування трудових правовідносин. Тим більше, якщо є суттєва різниця у часі між 
поїздом до попереднього місця роботи, і до нового. У багатьох випадках це змушує 
працівника шукати вигіднішу у цьому плані роботу.  

Важливою гарантією для працівника можуть стати передбачені ст.52 проекту 
санкції, встановлені за порушення роботодавцем обов’язку перевести працівника на 
іншу роботу відповідно до медичного висновку, посилаючись на відсутність такої 
роботи або неможливість створити відповідне робоче місце (ч.2 ст.82). 

У проекті багато уваги приділено тимчасовим переведенням на іншу роботу. 
Регламентовано такі їхні види: за погодженням сторін; без згоди працівника; 
заступництво; тимчасове переведення до іншого роботодавця. 

Відповідно до ст.83 проекту, під тимчасовим переведенням на іншу роботу, за 
погодженням між роботодавцем і працівником, розуміється не тільки зміна роботи, 
але й зміна робочого місця, яке повинно бути вільним, а також зміна вакантної 
посади.  

Зважаючи на неоднозначність підходів до порядку зміни робочого місця 
працівника у проекті, висловимо лише припущення з цього приводу. Так, видається, 
що коли працівника направляють з одного робочого місця на інше – це є 
переміщення, коли згоди працівника не вимагається (ст.80 проекту), а коли ж йдеться 
про скерування працівника на “вільне робоче місце” – це вже тимчасове переведення, 
яке відповідно потребує погодження з працівником (ст.83 проекту). 

Нажаль, нечіткість запропонованої регламентації наведених понять сприяє саме 
такому висновку.  

Досить добре викладеним, на перший погляд, є положення проекту, у якому 
вагітних жінок, осіб віком до 18 років, працівників з обмеженими фізичними 
можливостями та деяких інших категорій не “забороняється” (як це передбачено 
ст.33 КЗпП України), а “дозволяється” за їхньою згодою тимчасово переводити на 
іншу роботу з метою запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій 
та усунення інших обставин, які можуть поставити під загрозу життя чи умови 
життєдіяльності людей.  

Натомість важко пояснити, для чого наголошується що тимчасове переведення у 
наведених вище ситуаціях стосується, зокрема, саме “вагітних жінок, які працюють”. 
Адже, зрозуміло, що вагітна жінка, яка, не працює а, наприклад, перебуває у 
декретній відпустці, не може бути переведена на іншу роботу. 

Щодо строків тимчасового переведення, то на відміну від тимчасового 
переведення на іншу роботу без згоди працівника, яке обмежується строком до 
одного місяця, для тимчасового переведення за погодженням між роботодавцем та 
працівником строку не встановлено, хоча зазначено, що такий повинен бути. Тобто 
питання визначення строку цілком покладається на сторони трудового договору. 
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Важливим кроком на шляху удосконалення правової регламентації тимчасових 
переведень працівників є відмова від такого виду переведення, як тимчасове 
переведення зумовлене простоєм. 

При цьому варто наголосити, що це, в жодному разі не утворює прогалину у 
законодавстві, а лише робить його простішим у застосуванні. Наприклад, питання 
переведення у разі простою вирішуватиметься, керуючись загальними вимогами, які 
ставляться до порядку здійснення тимчасового переведення. 

Цілком правомірно виділено в окрему статтю питання переведення працівників 
на інше підприємство, в іншу установу, організацію. Проте така законодавча новела 
як звільнення з роботи в порядку тимчасового переведення до іншого роботодавця 
тут видається не доречною. Хоча в цілому її можна тільки схвалювати. Зокрема, за 
ст.86 Проекту, допускається звільнення працівника з роботи в порядку тимчасового 
переведення його на іншу роботу до іншого роботодавця з обов’язковим зворотним 
прийняттям на роботу після закінчення строку тимчасового переведення. 

Як бачимо, тут поєднано два різних поняття “переведення” та “звільнення”. 
Зміни, які відбуваються у правовому становищі працівника при такому переведенні, 
виходять за рамки поняття “переведення”, що ніяк не вписується у рамки поняття 
“зміна умов трудового договору”, як нині не вписується “переведення на інше 
підприємство, в іншу установу, організацію”, в рамки “зміни умов трудового 
договору”. 

Видається, що такому явищу як “звільнення з роботи в порядку тимчасового 
переведення до іншого роботодавця” необхідно розглядати як підставу припинення 
трудових правовідносин, встановивши гарантію – обов’язок роботодавця прийняти 
на роботу працівника після закінчення строку трудового договору у іншого 
роботодавця, за умови, що все це погоджено на тристоронній основі між двома 
роботодавцями та працівником.  

Узагальнюючи вищевикладене, відзначимо, що запропонована редакція глави 
третьої книги другої проекту „Зміна умов трудового договору” потребує подальшого 
удосконалення, зокрема в аспекті її понятійного апарату. З цього приводу цілком 
слушною є пропозиція П. Пилипенка розкривати зміст основних понять, якими 
оперує трудове законодавство, на початку відповідних розділів нового Кодексу [4, 
с.159]. 
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У статті на підставі аналізу спеціальної юридичної літератури та законодавства 
України розкриваються основні соціально-економічні права – на працю та на 
соціальний захист і проблема їхнього правового забезпечення. 

Соціальний захист, що є головним напрямом соціальної функції держави, 
найповніше виражається через соціальне забезпечення, соціальне страхування, 
медичне обслуговування, державну освіту, екологічну безпеку та ін. Кожен з елементів 
соціального захисту є різновид суспільних відносин, які потребують правового 
регулювання. 

Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, соціально-
забезпечувальні відносини, право на соціальне забезпечення. 

Проблема соціального захисту громадян в умовах реформування економіки має 
важливе не лише теоретичне, але й практичне значення. Актуальними завданнями 
сучасного періоду і далі залишаються підвищення рівня гарантій соціальної 
захищеності окремих категорій населення та створення відповідного правового 
механізму забезпечення конституційних прав громадян України. У наукових 
дослідженнях Н. Болотіної [1], П. Рабіновича, О. Панкевича [2] започатковано 
розв’язання цієї важливої проблеми. Основною метою при з’ясуванні соціального 
захисту громадян України є визначення чітких критеріїв співвідношення між 
соціальними правами і соціальним захистом, що виявляють сутність соціальної 
політики сучасної держави.  

Соціальна сутність сучасних держав передусім виражається в їхніх 
загальнонаціональних функціях. Держава набуває соціальних ознак, якщо спрямовує 
свою політику в розвиток ринкової економіки, соціальної справедливості, соціальної 
захищеності, соціального партнерства і соціальної солідарності усіх членів 
суспільства. Її головними завданнями визнаються досягнення стабільності рівня 
життя населення, захист та здійснення прав і свобод громадян, створення сучасних 
систем охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, підтримки нужденних та 
бідних соціальних верств, попередження і вирішення соціальних конфліктів.  

Поняттям “соціальна держава” у науковій літературі почали оперувати ще в 
середині ХІХ ст. під впливом філософії Гегеля. Один з головних розроблювачів 
теорії соціальної держави, німецький державознавець Лорен фон Штейн вважав, що 
завданням такої держави має бути досягнення суспільної рівності й особистої 
свободи, а також створення умов для піднесення слабких і бідних класів до рівня 
багатих і сильних. Держава, на його думку, повинна втручатися в економічне життя 
суспільства з метою перерозподілу доходів на користь трудящих та зниження 
соціальної нерівності. 
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Концепцію соціальної держави наприкінці ХІХ ст.найповніше облрунтував 
відомий німецький економіст А. Вагнер. Він охарактеризував шляхи перетворення 
буржуазної держави у державу “загального благоденства”, яка за своїми ознаками 
відповідає параметрам сучасної соціальної держави.  

Після закінчення Другої світової війни розпочався новий етап у розвитку теорії 
соціальної держави, який позначився піднесенням основних її положень до рівня 
конституційних норм. Поняття “соціальна держава” набуло свого закріплення у 
Конституції ФРН 1949 р., Конституції Франції 1949 р., Конституції Іспанії 1978 р. та 
конституціях багатьох інших держав.  

Переважна більшість сучасних держав у своїх Основних законах визначають 
місце і роль держави у регулюванні справедливого розподілу доходів між працею і 
капіталом, у забезпеченні рівності і свободи громадян а також турботи імущих і 
працюючих про неімущих і непрацюючих для досягнення соціального миру і злагоди 
у суспільстві.  

Основний Закон нашої держави проголошує Україну суверенною і незалежною, 
демократичною, соціальною та правовою державою. При цьому наголошується, що 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю. А права і свободи людини та їхні гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною 
за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком нашої 
держави. 

Отже, основною метою соціальної держави є максимальне задоволення дедалі 
зростаючих матеріальних і духовних потреб громадян, послідовне підвищення рівня 
життя усього населення та зниження соціальної нерівності, створення максимальних 
можливостей для доступу до основних соціальних благ – якісної освіти, медичного і 
соціального обслуговування тощо. 

Ідея соціальної держави з її орієнтацією на розвиток людини, створення їй гідних 
умов для життя, знайшла своє відображення і у нормах Загальної декларації прав 
людини, що була схвалена Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1948 року. У ній, 
зокрема, наголошується, що всі люди народжуються вільними та рівними у своїй 
гідності і кожна людина повинна мати усі права і всі свободи, проголошені у 
Декларації без будь-яких обмежень. 

Такими правами є, зокрема, визначені у ст. 6 Декларації, економічні, соціальні і 
культурні права людини, в тому числі право на соціальне забезпечення, на працю і 
вільний вибір роботи, на життєвий рівень, необхідний для підтримки здоров’я і 
благополуччя, на освіту, на участь у культурному житті. 

Ці ж права згодом були відтворені і в інших важливих міжнародно-правових 
актах всесвітнього та європейського рівня: Міжнародному пакті про економічні, 
соціальні та культурні права (ООН, 1966), Європейській соціальній хартії (Рада 
Європи, 1961) та Переглянутій соціальній хартії (Рада Європи, 1996). 

Конституція України проголосила основні права і свободи людини і 
громадянина, у тому числі і у соціальній сфері. При цьому ст. 22 Основного Закону 
наголошує, що всі закріплені в Конституції права і свободи людини та громадянина, 
не є вичерпними, і що їх здійснення гарантується державою. 
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Обравши тим самим статус соціальної держави, Україна визначила для себе не 
лише проголошення основних соціально-економічних прав і свобод громадян, а й 
взяла зобов’язання забезпечити їх здійснення та реалізацію в умовах ринкової 
економіки. Для цього держава як гарант соціальних прав і свобод своїх громадян 
проводить відповідну соціальну політику, що являє собою систему адміністративно-
правових заходів, спрямованих на забезпечення гарантій здійснення громадянами 
проголошених прав і свобод. Головний зміст цієї соціальної політики полягає у тому, 
що держава з допомогою спеціальних правових механізмів, які звичайно ґрунтуються 
на відповідних економічних важелях, бере на себе додаткові обов’язки для 
забезпечення соціального захисту тих громадян, котрі внаслідок об’єктивних 
обставин не в змозі самостійно чи без підтримки держави здійснити свої 
конституційні права. Наприклад, як потенційно слабшу ланку у трудових 
правовідносинах, держава захищає найманих працівників, гарантуючи їм 
сорокагодинний робочий тиждень та мінімальний розмір оплати праці. Особам, що 
втратили роботу і не можуть самостійно працевлаштуватись, вона допомагає у 
пошуку відповідної роботи, а на період безробіття гарантує виплату допомоги по 
безробіттю. Неімущим громадянам, які досягли похилого віку або з інших причин 
(хвороба, каліцтво) втратили працездатність, держава зобов’язується забезпечити 
виплату пенсій чи інших соціальних пільг. За рахунок держави громадяни вправі 
реалізувати свої соціальні права на освіту, на охорону здоров’я, на житло. Отже, 
здійснюючи властиву їй соціальну функцію, держава тим самим забезпечує 
соціальний захист своїх громадян у сфері суспільних відносин.  

Соціальний захист є одним з головних завдань соціальної держави. Більше того, 
соціальний захист особи має причетність і до такої категорії, як мораль. Вважається, 
що з огляду на стан соціальної захищеності особи у суспільстві визначають його 
моральні засади, тобто соціальний захист є своєрідним критерієм зрілості суспільства 
і самої держави. 

Соціальний захист у широкому значенні цього терміна є окремою ланкою 
суспільних відносин, що існують у державно організованому суспільстві з приводу 
забезпечення достатніх можливостей особи для її всебічного розвитку та нормальної 
життєдіяльності. Як об’єкт правового забезпечення ця сфера суспільних відносин є 
предметом регулювання різних галузей права – адміністративного, трудового, 
екологічного, соціального забезпечення, судового та ін. Суб’єктами соціального 
захисту виступають усі громадяни, а не лише ті, що внаслідок об’єктивних обставин 
втратили роботу (безробітні), пенсіонери, хворі, інваліди та ін. Проголошуючи, 
наприклад, право громадян на безпечне і здорове довкілля (ст. 50 Конституції 
України) держава тим самим гарантує соціальний захист кожному громадянину, а не 
тільки тим, що постраждали внаслідок техногенних катастроф. Або ж, створюючи 
можливості здобуття освіти своїм громадянам, держава піклується про кожного з 
них, забезпечуючи гарантії соціального захисту права на освіту (ст. 53 Конституції 
України). 

Соціального захисту потребують особи, які працюють, займаються 
підприємницькою діяльністю, служать у війську, правоохоронних органах та ін. У 
разі порушення законних прав і свобод людини держава гарантує соціальний захист 
ними своїх прав шляхом звернення до суду, до уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини і навіть до відповідних міжнародних судових установ чи до 
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відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна 
(ст. 55 Конституції України). 

Отже, соціальний захист є поняттям досить містким та широким на відміну від 
іншого терміна, яким доводиться оперувати при характеристиці соціального захисту 
як системи суспільних відносин, і який має своє власне значення та зміст. Йдеться 
про поняття соціальне забезпечення. 

Термін соціальне забезпечення вважається більш поширеним та відомим, аніж 
попереднє поняття – соціальний захист. Досить часто і на практиці, і в літературі ці 
два поняття ототожнюються, що є, однак, не зовсім правильним. Насправді це два 
різні за змістом поняття, що опосередковують собою дещо відмінні між собою 
суспільні явища, які співвідносяться як частина і ціле.  

Існують декілька варіантів наукового визначення поняття соціального 
забезпечення. Зокрема, воно розглядається як: форма розподілу, що гарантує 
громадянам нормальний рівень життєвого та культурного стандарту понад 
винагороду за працю з настанням старості, втрати працездатності чи годувальника 
[3, с. 22]; система матеріального забезпечення і обслуговування громадян за віком, 
через хворобу, інвалідність, безробіття, на випадок втрати годувальника, виховання 
дітей та в інших випадках, передбачених законодавством [4, с. 7]; спосіб розподілу 
частки валового внутрішнього продукту шляхом надання громадянам матеріальних 
благ з метою вирівнювання їх особистих доходів у випадку настання соціальних 
ризиків за рахунок засобів цільових фінансових джерел в об’ємі та на умовах, 
встановлених державою для підтримання їхнього повноцінного соціального статусу 
[5, с. 15]. 

Відтак, соціальне забезпечення як явище суспільного порядку трактується досить 
неоднозначно. Його називають формою, способом або системою розподілу 
матеріальних благ. Зрозуміло, що такий неоднозначний підхід до визначення одного 
й того ж поняття не можна вважати прийнятним для подальшого його з’ясування і 
характеристики як об’єкта правового регулювання. Дещо інше визначення поняття 
соціального забезпечення знаходимо у працях Н.Б. Болотіної. Вона, зокрема, 
визначає його як “організаційно-правову діяльність держави щодо матеріального 
забезпечення, соціального утримання, обслуговування, надання медичної допомоги 
за рахунок спеціально створених фінансових джерел осіб, які зазнали соціального 
ризику, внаслідок якого втратили здоров’я та(або) засоби до існування і не можуть 
матеріально забезпечити себе та своїх утриманців” [1, с.38]. 

Тут уже акцент зроблено не на функції держави щодо розподілу матеріальних 
благ поміж особами, які цього потребують унаслідок об’єктивних обставин, про що 
йдеться у попередніх визначеннях соціального забезпечення, а наголошується на 
тому, що це є організаційно-правова діяльність держави. Як видається, такий підхід 
можна вважати більш правильним, оскільки держава справді є неодмінним 
учасником відповідних суспільних відносин та гарантом соціальних прав громадян. 

Однак, держава, яка бере участь своїми організаційними та правовими заходами 
у сфері соціальних відносин, не є єдиним їхнім учасником і не здійснює свою 
соціальну функцію лише задля власного іміджу. Відтак вся “організаційно-правова 
діяльність” держави спрямована на забезпечення соціальних прав та інтересів інших 
неодмінних суб’єктів соціального забезпечення – громадян. Тому, якщо розглядати 
соціальне забезпечення як суспільне явище то необхідно враховувати, що ми маємо 
справу з певним видом суспільних відносин. І ці відносини передбачають наявність 
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взаємних прав і обов’язків суб’єктів у справі матеріального забезпечення осіб, які 
через об’єктивні обставини втратили роботу, здоров’я, працездатність і загалом усі 
засоби до існування, а отже, не можуть себе матеріально забезпечити.  

Якщо соціальний захист у суспільстві досягається завдяки здійсненню державою 
своєї соціальної функції і зрештою це є певна сфера суспільних відносин, то 
соціальне забезпечення –це лише елемент, складова частина соціального захисту і 
окремий вид суспільних соціально-захисних відносин, які й стали об’єктом 
регулювання їх правовими нормами. 

Стаття 46 Конституції України, проголошуючи право громадян на соціальний 
захист, передбачає, що воно включає право на їх забезпечення у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 
незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених 
законом.  

Як бачимо, законодавець до соціального захисту відносить соціальне 
забезпечення і при цьому наголошує на окремих його видах, що традиційно 
розглядаються у науковій та навчальній літературі саме як різновиди або форми 
соціального забезпечення. Однак для повного і об’єктивного визначення соціального 
забезпечення важливе значення має і друга частина цитованої статті Основного 
Закону. Тут, зокрема, наголошується, що “це право гарантується 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових 
внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших 
джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, 
приватних закладів для догляду за непрацездатними”. Отже, цілком очевидно, що 
соціальне забезпечення потрібно розглядати не тільки як заходи держави, основного 
соціального гаранта, спрямовані на матеріальну допомогу непрацездатним, хворим, 
інвалідам, безробітним, а й створення спеціальної мережі соціального страхування з 
метою мобілізації коштів (страхових внесків) роботодавців, найманих осіб для 
забезпечення гарантій соціального захисту громадян. Тобто, якщо зробити спробу 
визначити відносини соціального забезпечення, то саме конституційна норма ст. 46 
Основного Закону України цілком адекватно відображає їхню сутність з 
відповідними суб’єктами, об’єктами та характером змісту. Відповідно поза сферою 
соціального забезпечення залишається низка інших видів соціального захисту: 
медична допомога і медичне страхування, соціальне житло, екологічна безпека, 
обов’язкова освіта, соціальне партнерство та ін.  

Отже, соціальне забезпечення – це своєрідна система суспільних відносин, що 
завдяки мережі соціального страхування, бюджетних та інших коштів створює 
достатні умови для життя і діяльності осіб, які з незалежних від них обставин 
втратили засоби до існування. 

Визначення соціального забезпечення саме як системи суспільних відносин, як 
уже зазначалось має й важливе прикладне значення. Враховуючи необхідність 
створення належних гарантій дотримання прав громадян у сфері соціального захисту 
населення, соціальне забезпечення як самостійний вид суспільних відносин 
об’єктивно потребує своєї законодавчої регламентації, тобто цілком закономірно 
воно стає об’єктом правового регулювання. У правничій літературі такі відносини 
набули назву соціально-забезпечувальні відносини.  

Сучасне визначення соціально-забезпечувальних відносин ґрунтується на 
поширеній тепер теорії соціального ризику. Більшість учених (Н.Б. Болотіна, 
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О.Є. Мачульська, В.Д. Роїк) вважають, що саме соціальні ризики – події, що 
спричиняють втрату особи засобів до існування через незалежні від неї обставини, є 
тим визначальним критерієм, який дає можливість найповніше та найоб’єктивніше 
окреслити сферу соціально-забезпечувальних відносин. 

Такий підхід до визначення соціально-забезпечувальних відносин, з урахуванням 
об’єктивного характеру тих критеріїв (соціальних ризиків), які покладені в основу 
виникнення у особи права на соціальне забезпечення, можна вважати 
найприйнятнішим для характеристики одного з важливих видів суспільних відносин, 
що складаються у сфері соціального захисту населення. Разом з тим потрібно мати на 
увазі, що соціальне забезпечення щодо матеріальної підтримки осіб, які зазнали 
соціального ризику (події), за своїм фактичним вираженням суспільні відносини 
полягають у виплаті пенсій, допомог, наданні пільг і соціальних послуг, має в основі 
свого існування конкретні, визначені законодавством обставини (дії), а учасниками 
таких відносин виступають, крім того, спеціалізовані страхові фонди, державні 
органи, комунальні та приватні заклади, що покликані надавати допомогу та догляд 
таким особам. Тому соціально-забезпечувальні відносини не можна визначати лише з 
огляду на соціальні ризики, які лежать в основі виникнення у особи права на 
соціальне забезпечення. Фактично такі відносини виникатимуть при здійсненні 
(реалізації) особою свого права на соціальне забезпечення. 

Отже, соціально-забезпечувальні відносини – це окремий вид суспільних 
відносин, що формуються у сфері соціального захисту громадян, які зазнали 
соціального ризику, з приводу створення для них належних умов для гідного життя 
та діяльності, завдяки страховим, бюджетним та іншим цільовим коштам.  
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On the basis of the analysis of the special juridical literature and the legislation of 
Ukraine the basic social and economic rights: right to work , right to social protection, and 
also a problem of their legal maintenance are opened in the article. 

Social protection which is a mainstream of social function of the state, is most full 
expressed in social security, social insurance, health services, the state formation, 
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ecological safety, etc. Each of these elements of social protection shows a version of public 
attitudes which require legal regulation. 
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У статті розглядається проблема, пов‘язана із визначенням підстав виникнення 
права на допомоги за правом соціального забезпечення. Такими, зокрема, вважаються 
соціальні ризики, дефініції яких досліджуються у роботі. З’ясування сутності соціальних 
ризиків дає можливість краще зрозуміти природу та місце соціальних допомог у 
системі соціального забезпечення. 

Ключові слова: соціальні ризики, допомоги, соціальне забезпечення. 

До питання про підстави виникнення права на соціальні допомоги вчені 
зверталися неодноразово. Його не оминали у своїх дослідженнях багато відомих 
учених фахівців у галузі соціального захисту. Однак найбільше зусиль для його 
з‘ясування доклали О.Г. Азарова, Т.З. Гарасимів, О.Є. Козлов, С.М. Синчук. Проте 
навіть поверховий аналіз їхніх праць свідчить про різні позиції науковців щодо 
визначення дифеніцій підстав виникнення права на соціальні допомоги, що суттєво 
ускладнює розуміння природи цього виду соціального забезпечення. Тому з‘ясування 
цієї проблеми є одним із головних завдань вітчизняної юридичної науки. 

У науковій літературі обставини, що породжують право на соціальні допомоги, 
як, зрештою, і на будь-який інший вид забезпечення, називають соціальними 
ризиками. Це передбачені законодавством України складні життєві обставини 
об’єктивного характеру, що пов‘язані із втратою людиною роботи, заробітку, 
погіршенням стану здоров‘я чи настанням інших соціально-небезпечних наслідків, 
які не можуть бути усунені нею самостійно. Ця дефініція називає лише загальні 
ознаки соціального ризику: об‘єктивний, тобто незалежний від волі людини характер 
настання, соціально-небезпечні наслідки та ін. Але вони дають змогу окреслити 
досить широке коло підстав виникнення права на соціальні допомоги, з яких 
найбільш проблемними з точки зору їх змістового навантаження є ризики безробіття, 
часткового безробіття, тимчасової непрацездатності, інвалідності та 
малозабезпеченості. 

Перше місце серед підстав виникнення права на соціальні допомоги посідає 
ризик безробіття. Своє юридичне оформлення в Україні він набув лише на початку 
90-х років минулого століття разом із появою ринку праці, для якого безробіття, за 
висновком учених-економістів, є нормальним і навіть бажаним явищем [1, с.399-412]. 

Законодавство України, щоправда, не містить легального визначення поняття 
цього ризику. Натомість існує декілька варіантів термінологічних підходів до 
поняття безробіття. Так, у ст. 46 Конституції України йдеться про безробіття з 
незалежних від громадян обставин, тоді як інші нормативно-правові акти, зокрема 
Закон України “Про зайнятість населення” [2], Положення про “Порядок надання 
допомоги по безробіттю у тому числі одноразової її виплати для організації 
безробітним підприємницької діяльності” [3], оперують терміном “безробіття” без 
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зазначення будь-яких причин його настання. Зважаючи на це, можна допустити, що 
законодавство України передбачає два різні соціальні ризики – власне безробіття та 
безробіття з незалежних від громадян України обставин.  

Проте це не зовсім так. Фактично йдеться не про два різні ризики за правом 
соціального забезпечення, а про один і той же. Адже безробіття як соціальний ризик 
є складною життєвою обставиною об’єктивного характеру, тобто такою, що настає 
незалежно від волі людини. Тому, коли в Основному Законі держави проголошується 
захист від безробіття з незалежних від волі людини обставин, то тим самим 
звертається увага на об’єктивний характер безробіття, а отже, йдеться про один і той 
же соціальний ризик. 

Проблему відсутності легального визначення безробіття вітчизняні науковці не 
залишили поза своєю увагою. Однак єдності позицій з приводу цього питання у 
науковій літературі все ж не досягнуто. 

Зокрема, Б.О. Надточій вважає, що безробіття – це усі ситуації, коли працівник 
втрачає право на заробіток з незалежних від нього обставин [4, с.55]. Таке 
визначення є не дуже вдалим. Адже втрата працівником заробітку – критерій, який 
характеризує не лише безробіття, але й деякі інші соціальні ризики допомог, 
наприклад тимчасову непрацездатність.  

За економічною енциклопедією безробіття як визначено соціально-економічне 
явище, коли частина працездатного населення бажає працювати, однак не може 
знайти роботу [5, с. 96]. 

Цей варіант визначення безробіття правомірно називає причину його настання – 
неспроможність людини знайти роботу, але водночас поза увагою залишаються інші 
суттєві ознаки цього явища. Зокрема, не вказані суб’єкти, що можуть зазнати впливу 
цього ризику. Дослівно можна зрозуміти, що йдеться про працездатних громадян 
України, тобто осіб віком від 16 до 70 років [6, с. 110]. Однак такий підхід науковців 
суперечить законодавству України, яке в ст. 5 Закону “Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття” [7] встановлює вікові 
обмеження щодо безробітних. Такими не можуть бути пенсіонери та особи 
пенсійного віку, тобто жінки після 55 та чоловіки після 60 років. 

Варто наголосити, що усі особи, які досягли пенсійного віку, вважаються 
непрацездатними [8], а тому безробітними можуть бути лише непрацюючі особи 
працездатного віку. 

Отже, безробіття – це такий соціальний стан непрацюючої людини працездатного 
віку, коли вона бажає та готова працювати, проте не може знайти роботи. 

Від ризику безробіття необхідно відрізняти ризик часткового безробіття, яке 
набуло свого закріплення у ст. 1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття”. Тут часткове безробіття визначається 
як вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством 
України тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення 
його розміру через тимчасове призупинення виробництва без припинення трудових 
відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру. 

Отже, ризик часткового безробіття виявляється у повній або частковій втраті 
працівником свого заробітку. Щоправда, причини такої втрати сформульовані у 
законодавстві України не зовсім вдало, а тому є підстави з’ясувати їх докладніше. 
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Зокрема, однією з причин втрати працівником заробітної плати названо 
скорочення тривалості нормального або встановленої законодавством тривалості 
робочого часу. Проте відомо, що в науці трудового права робочий час поділяється на 
три основні види – нормальний, скорочений та неповний [9, с.269]. Перші два види 
зазвичай встановлюються законодавством України, а тому скорочення їх тривалості 
означатиме не що інше як зміну умов трудового договору, тобто мова піде про 
переведення працівника на роботу на умовах неповного робочого часу, який може 
бути двох видів: неповний робочий день та неповний робочий тиждень. 

Особливістю такого виду робочого часу є те, що він встановлюється за угодою 
між працівником та роботодавцем, причому ініціювати таке встановлення може будь-
яка із сторін трудового договору. 

При визначенні часткового безробіття в законі йдеться не про будь-яке 
скорочення тривалості робочого часу, а лише про вимушене, тобто таке, що 
вчиняється проти чиєїсь волі. Стосовно ризику часткового безробіття – проти волі 
працівника. А тому перша обставина, що спричиняє часткове безробіття, – це 
встановлення працівникові на вимогу роботодавця неповного робочого часу.  

Іншою причиною часткового безробіття законодавство України називає 
тимчасове припинення виробництва з причин економічного, технологічного, 
структурного характеру. Необхідно відзначити, що таке поняття, як “припинення 
виробництва” загалом законодавством про працю не використовується. У Кодексі 
законів про працю України вживається подібний за змістом термін “простій”. Однак 
він визначається як припинення роботи, викликане організаційними або технічними 
умовами, необхідними для виконання роботи, невідворотною силою або іншими 
обставинами. Перелік останніх передбачено у Постанові Кабінету Міністрів України 
від 04.06.2003 р. № 858 “Про організацію забезпечення проведення в Луганській та 
Чернівецькій областях експерименту з надання застрахованим особам допомоги по 
частковому безробіттю” [10]. Цей перелік містить вказівку на екстраординарність 
подій, якими можуть бути війна, терористичні акти, масові заворушення, стихійне 
лихо та інші події, що настають незалежно від волі сторін трудового договору. Отже, 
простій, що стався незалежно від волі роботодавця і працівника, вважатиметься ще 
однією причиною часткового безробіття. 

Відтак частковим безробіттям мала б бути повна або часткова втрата 
працівником заробітку, якщо вона сталася внаслідок запровадження за ініціативою 
роботодавця неповного робочого часу або у зв’язку з простоєм, який настав 
незалежно від волі сторін трудового договору.  

Втрату заробітної плати, крім часткового безробіття, спричиняють також 
тимчасова непрацездатність та інвалідність працівника. 

Юридичне поняття “тимчасова непрацездатність” передбачає не лише випадки 
фактичної втрати працездатності, але й цілу низку обставин, коли працівник 
звільняється від виконання трудових обов’язків за відсутності факту 
непрацездатності [11]. І тому усі обставини тимчасової непрацездатності поділяють 
на власне тимчасову непрацездатність та обставини, що прирівняні до неї. 

Власне тимчасова непрацездатність визначається як неспроможність працівника 
виконувати роботу, обумовлену трудовим договором незалежно від ступеня втрати 
працездатності чи здатності виконувати іншу роботу [12]. 
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Беручи до уваги це визначення тимчасової непрацездатності, можна виділити два 
основні критерії, які її характеризують: 

1) власне тимчасова непрацездатність перешкоджає працівникові виконувати не 
будь-яку роботу, а лише ту, яка передбачена трудовим договором; 

2) ступінь втрати працівником працездатності не має для нього жодного 
правового значення. Тому працівники не можуть бути частково або повністю 
непрацездатними. Вони завжди – непрацездатні. 

Обставинами, що спричиняють тимчасову непрацездатність, є загальне та 
професійне захворювання, невиробничі травми, нещасні випадки на виробництві, 
відсторонення інфікованого працівника від роботи, якщо він є бактерієносієм і це 
може призвести до поширення інфекційних захворювань [13]. 

Обставини, які, згідно з Законом, прирівнюються до тимчасової 
непрацездатності, поділяють на дві групи. Перша з них передбачає випадки догляду 
за дитиною чи хворим членом сім’ї, а друга містить обставини, які спричинені діями 
органів влади щодо накладення карантину чи необхідності переведення працівника 
на легшу роботу.  

На відміну від попередніх двох соціальних ризиків інвалідність є найбільш 
дослідженим юридичною наукою ризиком за правом соціального забезпечення. Та 
навіть поверховий аналіз існуючих у науковій літературі визначень інвалідності 
свідчить, що єдності у визначенні цього поняття ризику немає. Якщо спробувати 
об’єднати їх за найхарактернішими ознаками, то можна виділити два різні напрями. 
Зокрема, О.Г. Азарова, К.С. Батигін, А.Д. Зайкін, О.Є. Козлов [14, с.92-109; 12, с.169; 
15, с.42] визначають інвалідність як тривалу або постійну, повну або часткову втрату 
працездатності. Інші вчені (Ж.А. Горбачова, В.А. Вечканов, О.Є. Мачульська, 
С.М. Синчук [16, с.136; 17, с.37-38; 18, с.57; 19, с.127] розуміють інвалідність як 
стійкий розлад функцій організму, спричинений погіршенням стану здоров’я 
людини, наслідком чого є істотне обмеження її життєдіяльності. 

Не важко помітити, що при визначенні поняття ризику інвалідності в обох 
варіантах називаються різні наслідки його настання. Втрата працездатності, як про це 
йдеться у першому випадку, не може вважатися безспірним, оскільки складається 
враження, що інших наслідків інвалідність не спричиняє. 

Зрозуміло, що інвалідність – це завжди погіршення стану здоров’я, ступінь 
втрати якого визначається шляхом встановлення експертного обстеження в органах 
медико-санітарної експертної комісії (МСЕК) [20]. Воно передбачає також 
встановлення ступеня обмеження життєдіяльності особи [21], тобто повної або 
часткової втрати здатності до самообслуговування, пересування, спілкування, 
навчання, зменшення обсягу трудової діяльності та ін. [22] Отже, втрата 
працездатності – один із можливих негативних наслідків настання ризику 
інвалідності. А тому є підстави для підтримки другого варіанту визначення 
інвалідності як істотного обмеження життєдіяльності людини. 

Характеризуючи поняття інвалідності, не можна обійти стороною питання про 
причини її настання, адже за одними із них в особи виникає право на соціальні 
допомоги, а за іншими – право на пенсію. 

Законодавство України відносить до таких причин загальне та професійне 
захворювання, трудове каліцтво, інвалідність з дитинства та інвалідність 
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військовослужбовців, одержана ними під час виконання службових обов’язків 
(поранення, контузія, каліцтва одержані, зокрема при захисті Батьківщини) [23]. 

Із наведеного переліку лише інвалідність з дитинства породжує в особи право на 
соціальні допомоги. Щоправда, законодавець тут не послідовний, – адже відносить її 
до числа причин, що є підставою виникнення в особи права на пенсійне забезпечення 
[8]. 

Така непослідовність викликає заперечення. Ст. 30 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” як обов’язкову умову надання 
пенсії по інвалідності називає страховий стаж, тобто період, протягом якого особа 
підлягала державному пенсійному страхуванню або ж за яку сплачували збір на 
обов’язкове пенсійне страхування. А для цього як мінімум необхідно займатися 
трудовою діяльністю і тільки тоді особа зможе сплачувати страхові внески, а відтак 
підлягати соціальному страхуванню. Інвалідність з дитинства встановлюється 
особам, віком до 16 років [24, с. 193], тобто ще до того, коли в такої особи виникає, 
за загальним правилом, право на працю. А отже, необхідних умов для виникнення 
права на пенсію людина не набуває. Тому у випадку настання інвалідності з 
дитинства доцільно було б надавати не пенсію, а державну соціальну допомогу. 

Останнім у ряду підстав виникнення права на соціальні допомоги стоїть ризик 
малозабезпеченості. Вперше на його існування вказали автори одного з радянських 
підручників з права соціального забезпечення [25, с. 230]. Щоправда, вони з цим 
ризиком пов’язували лише право на допомогу багатодітних сімей, які виховували 
трьох і більше дітей, а тому держава компенсувала їм підвищені видатки за рахунок 
коштів державного бюджету. 

З переходом до ринкових відносин ситуація тут докорінно змінилася. Тепер будь-
яка сім’я, зокрема і та, яка не має утриманців, ризикує залишитися без засобів до 
існування, тому держава змушена запроваджувати програму державної соціальної 
підтримки малозабезпечених сімей. 

Отже, першою ознакою, яка характеризує ризик малозабезпеченості, є те, що 
його дія поширюється не на одну окремо взяту людину, як у випадку із іншими 
соціальними ризиками, а відразу на всю сім’ю. Тобто суб’єктом допомоги є ціла 
сім’я. Така позиція, як видається, повністю відповідає Сімейному кодексу України 
[26], який у ст. 75, 198 та 199 передбачив взаємні зобов’язання подружжя щодо 
власного утримання, а також утримання дітей. Самоочевидно, що не може виникнути 
ситуації, коли хтось із подружжя – малозабезпечена особа, а інша – ні. 
Малозабезпеченою може бути лише сім’я загалом. Навіть, якщо це одинока особа чи 
кілька осіб, які проживають разом і (або) об’єднанні законними правами щодо 
утримання [27]. 

Суттєвою ознакою малозабезпеченості є також рівень фактичної забезпеченості 
сім’ї. Малозабезпеченою визнається така сім’я, середній сукупний дохід якої є 
нижчим за прожитковий мінімум для сім’ї [27]. 

Відтак, малозабезпеченість як соціальний ризик – це такий матеріальний стан 
сім’ї, за якого її середньомісячний сукупний дохід є меншим за прожитковий 
мінімум для сім’ї. 

Такими є визначення деяких, найвагоміших за значенням соціальних ризиків 
допомог за правом соціального забезпечення. Перелік їх неповний. Існують, крім 
того, такі підстави забезпечення допомогами, як народження дитини та смерть особи. 
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Однак вони прості для розуміння, їх юридичне значення резюмується, а тому 
з’ясовувати їх визначення немає додаткової потреби.  

Отже підставами виникнення права на допомоги за правом соціального 
забезпечення є соціальні ризики, систему яких утворюють безробіття, часткове 
безробіття, тимчасова непрацездатність, інвалідність та деякі інші передбачені 
законодавством України обставини, кожна з яких є необхідною умовою надання 
допомоги. Тому з‘ясування їхньої природи дає можливість зрозуміти сутність 
інституту допомог соціального забезпечення.  
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У статті досліджуються види договірного регулювання за трудовим правом 
України. Для поділу договірного регулювання на види використано різноманітні 
критерії – суспільні відносини, суб’єкти, правові засоби тощо. На підставі узагальнення 
цих критеріїв, виділено і порівнюються два основних види договірного регулювання – 
індивідуальне та колективне. 

Ключові слова: види договірного регулювання, індивідуально-договірне 
регулювання, колективно-договірне регулювання. 

При дослідженні договірного регулювання за трудовим правом України доцільно 
виділити критерії його поділу на види. Суспільні відносини є одним із основних 
елементів правового регулювання, вони визначають його характер, правові засоби 
здійснення впливу права, їх поєднання та комплекси. То ж, поклавши в основу поділу 
регульовані правом суспільні відносини, можна виділити два види договірного 
регулювання. 

Перший вид договірного регулювання здійснюється з приводу встановлення, 
зміни та припинення трудових відносин шляхом укладення трудового договору. 
Предметом цього виду договірного регулювання є відносини щодо застосування 
здатності людини до праці, які виникають на основі укладення трудового договору, 
тобто відносини найманої праці. У науці трудового права їх ще називають 
“індивідуальні трудові відносини”, “власне трудові відносини” [8, с.  8-20]. 

Другий вид регулює відносини соціального партнерства та встановлення умов 
праці. Це – відносини з приводу встановлення загальних умов праці, участі 
працівників в управлінні виробництвом, житлово-побутового та культурного 
обслуговування, колективних переговорів, у тому числі з укладення колективних 
договорів (угод), вирішення колективних трудових спорів тощо. Такий вид 
договірного регулювання здійснюється не лише на рівні підприємств, установ, 
організацій, але й на рівні держави, галузі, регіону шляхом укладення колективних 
договорів та угод.© 

У науці трудового права зазначені види договірного регулювання прийнято 
називати індивідуальним і колективним, що зумовлено їхнім суб’єктним  складом [3, 
с. 92-94]. Договірне регулювання здійснюється або індивідуально – за участю 
конкретного працівника і роботодавця, або колективно – за участю декількох 
працівників, громадських організацій, об’єднань, що представляють інтереси 
працівників, роботодавців, їхніх організацій та об’єднань, органів державної влади чи 
місцевого самоврядування. Поклавши в основу територіальні та галузеві 
характеристики суб’єктного складу, колективно-договірне регулювання поділяють на 
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підвиди: загальнодержавне, територіальне, які в свою чергу поділяються на 
міжгалузеве та локальне1.  

Р.З. Лівшиц виділяє централізоване і локальне правове регулювання колективних 
трудових відносин. В основу такого поділу покладено компетенцію підприємства: 
при централізованому регулюванні суб’єкти встановлення та застосування правових 
норм є різними, а при локальному вони збігаються [7, с. 9, 10]. Проте це твердження 
не відповідає принципам прийняття генеральної, галузевої чи регіональної угод, 
участь в укладенні яких беруть профспілкові організації та їхні об’єднання і 
роботодавці, їхні організації та об’єднання. Адже при цьому вони їх приймають і 
зобов’язані виконувати. Отож, формально слідуючи вищезгаданому критерію, і 
генеральна, і галузева, і регіональна угоди — це локальне регулювання. Крім того, з 
цього випливає, що колективно-договірне регулювання здійснюється лише на рівні 
підприємства, установи, організації. 

Вважаємо, що це питання треба розглядати у ракурсі суті договірного 
регулювання – встановлення правових норм шляхом досягнення взаємної згоди. 
Видається, що на розмежування видів правового регулювання впливає обов’язковість 
нормативно-правового договору для визначеного кола суб’єктів права, яке 
окреслюється або територією, або галуззю. 

Колективно-договірне регулювання поєднує в собі риси як автономного 
регулювання (сторони колективного договору, угоди на засадах рівності 
встановлюють взаємні зобов’язання), так і нормативного регулювання (оскільки 
зміст колективного договору, угоди вміщує в собі також і норми, які поширюються 
на персонально невизначене коло осіб і не вичерпують свою обов’язковість певною 
кількістю застосувань). Відтак видається сумнівною позиція законодавця, який у ст. 7 
Закону України “Про колективні договори і угоди” визначає зміст колективного 
договору лише як зобов’язання сторін. По суті, значна частина цих зобов’язань є 
предметом саме локального регулювання — зокрема, встановлення локальних норм 
сторонами колективного договору. 

Таке поєднання рис автономного й нормативного регулювання в одному 
правовому акті дає підставу зробити висновок, що колективний договір, угода – це 
нормативно-правовий договір, “об’єктивоване формально обов’язкове правило 
поведінки загального характеру, яке встановлене за взаємною домовленістю сторін і 
забезпечується державою” [11, с. 86]. 

Очевидним є також те, що і нормативна частина2 таких договорів, угод 
встановлюється, ухвалюється на підставі договірного методу. Тому не можна 
                                                           
1 Кабінет Міністрів України як суб’єкт законодавчої ініціативи також послуговується 
територіальною та галузевою характеристикою суб’єктів колективно-договірного 
регулювання. Він не протиставляє цих характеристик, а, навпаки, поєднує їх (ст. 20). У 
результаті чого: на державному рівні укладаються генеральна угода, міжгалузеві та галузеві 
угоди; на територіальному рівні укладаються територіальні міжгалузеві угоди, а також можуть 
укладатися територіальні галузеві угоди [9]. 
2 Погоджуємося з думкою Р. Кондратьєва, що загальні норми, видані державою в 
централізованому порядку і перенесені без змін до актів підприємств, установ, організацій, не 
перетворюються у локальні норми [5, с.12]. Відтак, якщо централізована норма, яка 
встановлена у нормативно-правових актах і не потребує конкретизації, вміщується у 
нормативно-правовому договорі, то вона не може розглядатися такою, що прийнята, 
встановлена в договірному порядку. 
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погодитися з думкою Ю.Я. Вольдмана, згідно з якою нормативні положення, що 
приймаються, встановлюються на основі узгодженостей, домовленостей 
адміністрації з профкомом, не потрібно включати в колективний договір [1, с. 20]. 
По-перше, це суперечить правовій природі колективного договору як нормативно-
правового договору, і, по-друге, знецінює його значення у правовому регулюванні 
трудових та тісно пов’язаних з ними відносин. 

Колективно-договірне регулювання відрізняється від індивідуально-договірного 
регулювання за трудовим правом: 

 по-перше, нормативністю колективно-договірного регулювання, оскільки 
внаслідок застосування договірного методу встановлюються норми права; 

 по-друге, за суб’єктним складом сторін договорів. Сторонами трудового 
договору є: особа, що наймає робочу силу (роботодавець), та особа, яка 
наймається (працівник). Сторонами ж колективного договору, угоди є: 
роботодавці, їхні організації та об’єднання, з одного боку,  і працівники, їхні 
представницькі організації та об’єднання, – з іншого. До того ж самостійною 
стороною колективних угод, що не є безпосереднім учасником 
індивідуальних трудових правовідносин, є відповідні органи державної влади 
чи місцевого самоврядування. 

 Важливо зауважити, що першочергово реалізація прав здійснюється 
конкретним працівником на індивідуально-договірному рівні, оскільки 
одним з основних його елементів є трудовий договір, який породжує трудові 
відносини. Реалізація ж прав працівником на колективно-договірному рівні 
можлива лише після укладення трудового договору; 

 по-третє, за суспільними відносинами, що регулюються. Індивідуально-
договірне регулювання здійснюється щодо встановлення, зміни та 
припинення суспільних відносин, згідно з якими “працівник зобов’язується 
виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому 
трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або 
уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 
договором і угодою сторін”[4]. Колективно-договірне регулювання 
характеризується комплексністю, оскільки регулює не лише умови праці, але 
й взаємозв’язок працівників з кінцевим результатом своєї діяльності. Воно 
визначає можливості розподілу прибутку від реалізації новоствореного 
продукту, узгодження інтересів “найманої праці” і власника “найманої 
праці”1. Крім того, колективно-договірне регулювання є об’єктивним 
чинником, оскільки у цьому випадку колективні договори, угоди та інші акти 
колективно-договірного регулювання виступають регуляторами не лише 
правових, економічних, але й соціальних питань; 

                                                           
1 О.Процевський стверджує, що одержання прибутку є вирішальним у колективно-договірному 
регулюванні. Оскільки вирішальну роль для правового регулювання відіграють інтереси 
(усвідомлені потреби) суб’єктів, а не сама річ об’єктивного світу. Один і той же предмет може 
викликати різні інтереси, узгодження яких виступає однією з рушійних сил розвитку самого 
права [10, с.30]. 
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 по-четверте, за основними засобами правового регулювання. Зокрема, 
притаманним й основним засобом індивідуально-договірного регулювання є 
трудовий договір. Наявність цього засобу не заперечує інших видів угод 
індивідуального характеру, наприклад договору про повну матеріальну 
відповідальність. Для колективно-договірного регулювання характерними 
засобами є колективні договори і угоди. У ході проведення колективних 
переговорів чи спільних консультацій з соціально-економічних, 
організаційних та трудових питань приймають й інші угоди. 

Договірне регулювання може здійснюватися не лише за допомогою договорів, 
угод, які укладаються на основі й відповідно до національного законодавства 
України. Воно може відбуватися і шляхом укладення та ратифікації міжнародних 
договорів, які є складовою національного законодавства України, якщо згоду на їхню 
обов’язковість надано Верховною Радою України [2; 6]. 

Унаслідок цього можна визначити два види договірного регулювання трудових і 
тісно пов’язаних з ними відносин: те, що здійснюється за допомогою міжнародних 
договорів, і те, що відбувається за допомогою інших договорів, які укладаються на 
основі чинного законодавства України. 

Ці види договірного регулювання за трудовим правом України є різними, а їхня 
відмінність полягає у: 

а) правовому статусі суб’єктів права, які укладають договори. Стороною 
міжнародного договору, що представляє інтереси України, виступає держава або 
уповноважений нею державний орган; 

б) порядкові укладення договорів, угод. Процедура укладення міжнародних 
договорів є спеціальною. Чинності на території України вони, як частина 
національного законодавства України, набувають лише після схвалення Верховною 
Радою України; 

в) правовій сутності укладених договорів. Міжнародні договори, за загальним 
правилом, є нормативно-правовими договорами, які містять загальнообов’язкові 
правила поведінки для всіх національних суб’єктів права. Причому законодавець 
надає їм пріоритетної дії щодо норм законодавства України. Якщо міжнародними 
договорами, угодами встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство 
України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору, угоди (ст.8 
КЗпП України). 

Вважаємо, що така норма потребує уточнення. Адже навіть у випадку 
погіршення міжнародними договорами прав та обов’язків суб’єктів трудового права 
формально застосовуються міжнародні норми. Тому пропонуємо цю норму викласти 
так, щоб у разі встановлення національним законодавством більш пільгового 
становища, зокрема працівників, застосовувати його положення, а не правила 
міжнародних договорів, угод. 

Залежно від виду індивідуальних трудових відносин договірне регулювання 
можна поділити на: 

 договірне регулювання порядку укладення трудового договору; 
 договірне регулювання зміни істотних умов праці; 
 договірне регулювання порядку припинення трудового договору; 
 договірне регулювання працевлаштування працівника; 
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 договірне регулювання робочого часу і часу відпочинку; 
 договірне регулювання оплати праці, гарантій і компенсацій; 
 договірне регулювання трудової дисципліни та дисциплінарної 

відповідальності; 
 договірне регулювання матеріальної відповідальності; 
 договірне регулювання охорони праці; 
 договірне регулювання  інших умов праці. 
Треба врахувати, що такі види договірного регулювання відрізняються між 

собою за ступенем поєднання договірного та нормативного правового регулювання. 
Наприклад, договірне регулювання широко застосовується при регулюванні оплати 
праці, робочого часу, часу відпочинку, ніж дисциплінарної відповідальності. 

Залежно від кількісного складу суб’єктів трудового права можна виділимо 
двостороннє та багатостороннє договірне регулювання. Перше здійснюється, 
наприклад, за допомогою трудового договору, договору про повну матеріальну 
відповідальність працівника; друге ж, наприклад, — за допомогою генеральних угод. 

Отже, поклавши в основу поділу договірного регулювання різноманітні критерії 
(суспільні відносини, суб’єктний склад, правову суть договорів та угод тощо), можна 
його класифіквати на декілька видів. Якщо ж об’єднати й узагальнити вказані 
критерії, то можна виділити два основних (базових) види договірного регулювання 
— колективно-договірне та індивідуально-договірне регулювання. 
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Стаття присвячена характеристиці права земельного сервітуту за законодавством 
України. Земельний сервітут розглядається як одна з форм обмеженого використання 
чужих земельних ділянок. 

Ключові слова: земельний сервітут, обмеження, власник землі.  

Основною правовою формою використання земель в Україні є право власності, 
яке виступає у формі державної, комунальної та приватної власності на землі. Проте, 
крім права власності на землі, чинне цивільне та земельне законодавство передбачає 
й інші права на земельні ділянки, на основі яких землевикористання здійснюється 
особами, що не є власниками земельних ділянок. 

В умовах, коли державна власність на землю в Україні перестала бути 
домінуючою, у власників землі нерідко виникає потреба обмеженого використання 
чужих земельних ділянок, без якого неможливе ефективне використання за цільовим 
призначенням власних земельних ділянок. 

Відомо, що в цивільному праві виділяють речові та зобов’язальні права на речі та 
майно. До речових прав на чуже майно Цивільний кодекс України відносить право 
володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки 
(суперфіцій) (ст. 395 ЦК України) [1, с. 16]. 

У сучасній цивільно-правовій та земельно-правовій літературі питання про права 
на чужі земельні ділянки висвітлені недостатньо. Це зумовлено передусім 
нетривалою дією основних нормативно-правових актів, в яких врегульовано права на 
чужі земельні ділянки – Цивільного та Земельного кодексів України.  

Крім того, необхідно враховувати, що інститут прав на чужі земельні ділянки 
актуальний лише в умовах розвитку відносин права приватної власності на земельні 
ділянки. Ще донедавна (початку 1990-х років) існувала єдина форма власності на 
землі – право виключної власності держави. Тому інститут прав на чужі земельні 
ділянки не був характерним для радянського цивільного та земельного права, що 
було зумовлено їхнім публічним характером.  

Така ситуація, безумовно, відобразилася і на рівні наукових досліджень цих 
інститутів. Публікації про них головно представлені окремими розділами чи главами 
у підручниках з римського приватного права (див., напр.: [2, с. 120-135; 3, с. 148-158], 
цивільного права [4, с. 479-492], земельного права [5, с. 112-117] та ін.). Метою 
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пропонованої статті є аналіз українського законодавства у сфері прав на чужі 
земельні ділянки і, зокрема, права земельного сервітуту. 

Права на чужі речі були відомі ще римському приватному праву, положення 
якого сьогодні є зразком розвитку відповідних положень у законодавстві окремих 
держав, у тому числі і України. Римське приватне право знало три види прав на чужі 
речі: а) сервітут; б) емфітевзис та суперфіцій; в) заставне право. Найдавнішим правом 
на чужі речі є сервітути [2, с. 120-121]. Класична суть сервітуту була сформована ще 
в часи римського приватного права, згідно з яким сервітутом вважалося право на 
чужу тілесну річ, відповідно до якого річ, крім свого власника, служить ще й іншій 
особі в якомусь одному або кількох відношеннях [3, с. 149]. Сервітути поділялися на 
речові й особисті. Речові сервітути головно були сервітутами земельними. 

Рецепція відповідних положень римського приватного права на рівні 
національного законодавства України сьогодні відображена у нормах Цивільного та 
Земельного кодексів України. 

Кардинальні перетворення відносин власності на землю створили умови для 
застосування земельних сервітутів на практиці. Особливо це стосується земельного 
устрою у сфері сільськогосподарського землевикористання, який склався в результаті 
здійснення приватизації та паювання земель; при проведенні різноманітних 
комунікацій і т.ін. 

У сучасному законодавстві України правове забезпечення прав на чужі земельні 
ділянки представлене розділом ІІ Книги третьої Цивільного кодексу України “Речові 
права на чуже майно” [1, с. 126-133] та главою 16 “Право земельного сервітуту” 
Земельного кодексу України [6]. 

Аналіз положень цивільного та земельного законодавства дає підставу виділити 
як загальні риси речових прав на чужі земельні ділянки, так і специфічні ознаки 
права земельного сервітуту як найпоширенішого з них. 

Речові права на чужі земельні ділянки характеризуються такими ознаками: 
1. Вони є похідними від права власності на землю – основного речового права. 

Значна частина повноважень суб’єктів цих прав може здійснюватися тільки за 
дозволом або погодженням з власником земельної ділянки. Виникнення цих прав 
нерозривно пов’язане з правом власника земельної ділянки розпоряджатися нею. Про 
це свідчить, головно, договірний характер встановлення речових прав на чужі 
земельні ділянки. 

2. З іншого боку, цим правам характерна і певна самостійність. Перехід права 
власності на земельні ділянки не тягне за собою припинення речових прав на них 
(п. 6 ст. 403, п. 2 ст. 414 Цивільного кодексу України). 

3. Особи, які мають речові права на чужі земельні ділянки, користуються правом 
захисту цих прав, у тому числі і від власника, в порядку і способами, передбаченими 
для захисту права власності (ст. 396 Цивільного кодексу України). Власник земельної 
ділянки вправі втручатися у здійснення суб’єктів речових прав на неї тільки в межах 
закону чи договору. В іншому ж випадку, відповідно до ст. 15 ЦК, кожна особа має 
право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або 
оспорювання. Як і суб’єкт будь-якого цивільного права, особа, яка має речові права 
на чужі земельні ділянки, може подати позов про відшкодування збитків, завданих 
порушенням цих прав, у тому числі і моральної шкоди. 



 
 282 

4. Речові права на земельні ділянки мають такий же абсолютний характер, як і 
право власності на земельну ділянку. Будь-які інші особи зобов’язані не порушувати 
права особи – суб’єкта права користування чужою земельною ділянкою. 

5. Об’єктом таких прав є належна іншій особі на праві власності земельна ділянка 
– частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, 
визначеними щодо неї правами (ст. 73 Земельного кодексу України). Тому, як і будь-
які інші права на землю, вони підлягають державній реєстрації. 

Ці та інші риси речових прав на чужі земельні ділянки свідчать про їх характерні 
особливості, порівнюючи з іншими речовими правами. 

Основним, найпоширенішим та найбільш застосовуваним речовим правом на 
чужі земельні ділянки є право земельного сервітуту. Термін “сервітут” походить від 
латинського servitutis – підпорядкованість. Звідси й випливає головний зміст та суть 
цього інституту – земельна ділянка повинна служити не тільки власнику, а й для 
задоволення інтересів власника сусідньої земельної ділянки. 

Відповідно до ст. 401, Цивільним кодексом України визначено, що право 
користування чужим майном (сервітут) може бути встановлено щодо земельної 
ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого нерухомого 
майна для задоволення потреб інших осіб. які не можуть бути задоволені іншим 
способом. Земельний кодекс України конкретизує поняття земельного сервітуту, 
визначаючи його як право власника або користувача земельної ділянки на обмежене 
платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками) 
(ст. 98). 

Порівняно з іншими речовими правами на земельні ділянки земельним 
сервітутам властиві певні особливості, до яких відносимо: 

1. Встановлення права земельного сервітуту на конкретну земельну ділянку 
завжди передбачає наявність сусідньої використовуваної земельної ділянки, інтереси 
використання якої потребують обмеженого використання чужої сусідньої земельної 
ділянки. Наприклад, неможливість прокладення комунікацій до власної земельної 
ділянки інакше як через сусідню земельну ділянку. Інтереси власника земельної 
ділянки не можуть бути задоволені інакше як через обмеження використання іншої 
земельної ділянки. 

2. Право земельного сервітуту завжди передбачає обмежене використання чужої 
земельної ділянки для конкретно визначеної цілі. Зокрема, ст. 99 Земельного кодексу 
України встановлює, що власники або користувачі земельних ділянок вправі 
вимагати встановлення таких земельних сервітутів: 

 право проходу та проїзду на велосипеді; 
 право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху; 
 право прокладання та експлуатації ліній електропередач, зв’язку, 

трубопроводів, інших лінійних комунікацій; 
 право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної 

водойми або через чужу земельну ділянку; 
 право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню 

земельну ділянку; 
 право забору води з природної водойми, що знаходиться на сусідній 

земельній ділянці, та право проходу до природної водойми; 
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 право напувати свою худобу із природної водойми, що знаходиться на 
сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми; 

 право прогону худоби по наявному шляху; 
 право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних 

матеріалів з метою ремонту будівель та споруд; 
 інші земельні сервітути. 
3. Право земельного сервітуту повинно виникати тільки тоді, коли належну 

експлуатацію власної земельної ділянки неможливо здійснювати не використовуючи 
обмежено сусідню земельну ділянку. Якщо ж можливе повноцінне використання за 
цільовим призначенням власної земельної ділянки, то право земельного сервітуту не 
повинно виникати. 

4. Здійснення сервітуту повинно бути найменш обтяжливим для земельної 
ділянки, стосовно якої він встановлений. 

5. На відміну від земельної ділянки, належної особі на праві власності, право 
земельного сервітуту не може бути самостійним об’єктом цивільних правочинів, 
тобто сервітут не є самостійним об’єктом цивільних прав. Ст. 101 Земельного 
кодексу України встановлює, що земельний сервітут не може бути предметом 
купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в 
інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.  

6. Право земельного сервітуту є додатковим до основного права на земельну 
ділянку для особи, в користь якої встановлено сервітут. З припиненням права цієї 
особи на земельну ділянку припиняється і право земельного сервітуту. 

Сервітути можуть бути різними за змістом, призначенням та ін., що дає 
можливість їх класифікувати за різними критеріями. 

За терміном їхнього встановлення сервітути можуть бути постійними та 
строковими. Хоч, як правило, сервітут може встановлюватися не на певний строк, а 
до усунення причин, які викликали необхідність цього сервітуту. Припинення 
підстав його встановлення є однією з підстав припинення дії земельного сервітуту. 

Земельні сервітути можуть бути платними та безоплатними. Відповідно до 
ст. 101 Земельного кодексу України, власник, землекористувач земельної ділянки, 
щодо якої встановлено земельний сервітут, має право вимагати від осіб, в інтересах 
яких встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення, якщо інше не 
передбачено законом. Плата за сервітут є своєрідною компенсацією власнику 
земельної ділянки, щодо якої встановлено сервітут, за ті обмеження та незручності, 
які викликані його встановленням. 

Залежно від підстав встановлення земельні сервітути поділяються на публічні та 
приватні. У Земельному кодексі України практично не згадуються публічні земельні 
сервітути, а, наприклад, Земельний кодекс Російської Федерації, навпаки, більше 
уваги приділяє саме публічним сервітутам, які встановлюються в інтересах держави, 
місцевого самоврядування чи населення, яке проживає на відповідній території 
[7, с. 180]. 

Подібний поділ земельних сервітутів передбачений Методичними 
рекомендаціями щодо складання планів землекористувань новостворених приватних 
господарств [8, с.56-70]. При цьому права обмеженого користування чужими 
земельними ділянками, встановлені для однієї або декількох осіб шляхом укладення 
договорів між ними та власниками цих земельних ділянок, належать до приватних 
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земельних сервітутів. Права обмеженого користування чужими земельними 
ділянками, встановленими законом або іншим нормативно-правовим актом для 
необмеженого кола осіб, належать до публічних земельних сервітутів. 

У римському приватному праві домінуючим був поділ земельних сервітутів на 
сільські та міські. До земельних сільських сервітутів належали передусім дорожні і 
водні сервітути: право проходу, проїзду, прогону худоби, водопроводу, добування 
піску та ін. Сервітути, що випливали зі землекористування міською землею, 
називались міськими. До них належали: право прибудовувати будівлю до чужої 
стіни; право спирати колоду на чужу стіну; право стоку дощової води та ін. [див.: 
2, с. 125]. 

Земельним кодексом України визначено порядок встановлення приватних 
земельних сервітутів. Власник або землекористувач земельної ділянки має право 
вимагати встановлення земельного сервітуту для обслуговування своєї земельної 
ділянки. Підставою встановлення сервітуту є домовленість між особою, яка вимагає 
встановлення земельного сервітуту, і власником сусідньої земельної ділянки. У 
випадку недосягнення згоди про встановлення чи умови сервітуту спір вирішується 
судом за позовом особи, яка вимагає встановлення сервітуту. 

В окремих випадках можливість встановлення земельних сервітутів може бути 
передбачена законом. Наприклад, особи, які отримали ліцензію на здійснення 
діяльності у сфері телекомунікацій, мають право вимагати від власників земельних 
ділянок або землекористувачів установлення сервітутів до категорії земель, 
визначених Земельним кодексом України, для прокладання під землею 
телекомунікаційних мереж та/або усунення їх пошкоджень [3]. 

Право земельного сервітуту виникає після його державної реєстрації в порядку, 
встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку. 

За своєю правовою природою земельні сервітути дуже подібні до обмежень прав 
на землю. На відміну від сервітуту, обмеження прав на землю полягає у встановленні 
заборон або вимог про утримання від здійснення певних дій. Переважно обмеження 
прав на землю прямо передбачені в нормативно-правових актах і мають чисто 
адміністративний характер. Сервітут же здебільшого встановлюється за 
домовленістю сторін і може мати оплатний характер. Стосовно сервітуту у 
законодавстві міститься термін “обтяження” земельної ділянки. 

Як зазначалося вище, сервітут встановлювався на певний строк, безстроково чи 
до усунення обставин, що стали причиною їхнього встановлення. Припинення дії 
земельного сервітуту пов’язане з настанням певних юридичних фактів, визначених 
законом.  

Відповідно до ст. 102 Земельного кодексу України дія земельного сервітуту 
підлягає припиненню у випадках: 

 поєднання в одній особі суб’єкта права земельного сервітуту, в інтересах якої 
він встановлений, та власника земельної ділянки; 

 відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут; 
 рішення суду про скасування земельного сервітуту; 
 закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут; 
 невикористання земельного сервітуту протягом трьох років; 
 порушення власником сервітуту умов користування сервітутом. 
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На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний 
сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена у судовому порядку у випадках: 

 припинення підстав його встановлення; 
 коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання 

земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим 
призначенням. 

Визначений законом перелік підстав припинення дії земельного сервітуту має 
вичерпний характер, що є певною гарантією прав осіб, в інтересах яких встановлено 
земельний сервітут. 

Чинне цивільне законодавство передбачає й деякі інші, крім земельного 
сервітуту, права на чужі земельні ділянки. До них відносяться право користування 
чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право 
користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Такі правові 
форми використання чужих земельних ділянок можуть встановлюватися на підставі 
договору або заповіту. 

Разом з тим, на відміну від земельного сервітуту, цивільно-правові положення 
про емфітевзис та суперфіцій покищо не конкретизовані у земельному законодавстві 
і мають загальний характер. 

Викладене вище дає підставу дійти таких висновків: 
1. Право земельного сервітуту є однією з правових форм обмеженого 

використання чужих земельних ділянок і набуває дедалі більшого застосування у 
зв’язку з розвитком земельних ринкових відносин.  

2. Сьогодні в Україні створена належна правова база для розвитку сервітутного 
права, основою якої є відповідні положення Цивільного та Земельного кодексів 
України. 

3. Земельні сервітути можна класифікувати за різними критеріями. Найбільш 
практичне значення має їхній поділ на публічні та приватні. 

4. Для земельних сервітутів характерна низка специфічних особливостей, що 
вирізняють їх з інших речових прав на земельні ділянки. Право земельного сервітуту 
є самостійним правовим інститутом.  
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У статті розглядається питання про зміст, підстави і умови застосування за 
кримінальним законодавством зарубіжних держав покарання у виді обмеження по 
військовій службі. Висловлені пропозиції щодо вдосконалення вітчизняних 
кримінально-правових норм, присвячених подібному йому за змістом покаранню у виді 
службових обмежень для військовослужбовців. 

Ключові слова: кримінальне законодавство зарубіжних держав, покарання, 
обмеження по військовій службі. 

Одним із завдань вітчизняної кримінально-правової науки є вивчення 
кримінального законодавства зарубіжних держав. І зумовлено це не одним лише 
пізнавальним інтересом. Наукове осмислення зарубіжного кримінального 
законодавства дає можливість краще зрозуміти власне кримінальне законодавство, 
переваги і недоліки якого найрельєфніше виявляються саме при порівнянні його з 
іноземним законодавством. Таке порівняння, як правомірно зазначає Марк Ансель, 
здатне озброїти юриста ідеями і аргументами, які неможливо одержати навіть при 
дуже хорошому знанні тільки власного права 1, с. 38. Знання зарубіжного 
кримінального законодавства дозволяє, далі, використати позитивний досвід інших 
держав і водночас уникнути помилок при вирішенні відповідних питань у 
національному кримінальному праві. Вивчення іноземного кримінального 
законодавства має важливе значення і для адаптації до нього внутрішнього 
кримінального законодавства, оскільки сучасні процеси інтеграції з необхідністю 
передбачають і певну уніфікацію права різних держав. 

Зазначене повною мірою стосується і зарубіжного інституту покарання. До 
питань же, що потребують першочергового дослідження, належить з’ясування 
змісту, підстав та умов застосування тих видів покарань, аналоги яких уперше 
передбачені у вітчизняному кримінальному законодавстві. Однак наукових праць, 
спеціально присвячених цій проблемі, на сьогодні, як нам відомо, немає. 

Одним із встановлених Кримінальним кодексом України 2001р. (далі – КК) 
нових видів покарань є службові обмеження для військовослужбовців. 

Кодекс не дає поняття цього покарання. Враховуючи ж відповідні положення ст. 
50, 52 і 58 вказаного закону, службові обмеження для військовослужбовців можна 
визначити як застосовуваний лише до військовослужбовців не строкової служби вид 
основного покарання, що передбачає під час його відбування відрахування із 
грошового забезпечення засудженого в доход держави, заборону (неможливість) 
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підвищення винного за посадою і у військовому званні та незарахування йому часу 
перебування на військовій службі, протягом якого він відбував це покарання, у строк 
вислуги років для присвоєння чергового військового звання. 

З наведеного визначення випливає, що зміст цього покарання полягає у 
наступному: 

а) протягом строку його відбування із суми грошового забезпечення засудженого 
проводиться відрахування в доход держави. Воно здійснюється у розмірі, 
встановленому вироком суду, в межах від 10 до 20% усієї суми його місячного 
грошового забезпечення (ч. 2 ст. 58 КК); 

б) упродовж строку його відбування засуджений не може бути підвищений за 
посадою (ч. 2 ст. 58 КК); 

в) під час його відбування засуджений не може бути підвищений у військовому 
званні (ч. 2 ст. 58 КК); 

ґ) час перебування на військовій службі, протягом якого засуджений відбував 
дане покарання, не зараховується йому у строк вислуги років для присвоєння 
чергового військового звання (ч. 2 ст. 58 КК) 

Службові обмеження для військовослужбовців є спеціальним видом покарання. 
Воно застосовується лише до військовослужбовців не строкової служби (ч. 1 ст. 58 
КК). 

Службові обмеження для військовослужбовців є покаранням, що застосовується 
лише як основне (ч. 1 ст. 58 КК). У такій якості вони можуть призначатися:  

а) на строк від 6 місяців до 2 років тоді, коли їх передбачає санкція статті 
(частини статті), за якою засуджується військовослужбовець не строкової служби (ч. 
1 ст. 58 КК). На сьогодні це покарання вказане у 10 санкціях статей (їх частин), що 
встановлюють відповідальність за військові злочини (12, 6 % від загальної кількості 
(79) санкцій розділу ХІХ Особливої частини КК). Два з них є злочинами невеликої 
тяжкості (ч. 1 ст. 403 і ч. 1 ст. 412 КК), а вісім – злочинами середньої тяжкості (ч. 1 
ст. 402, ч. 1 ст. 404, ч. 2 ст. 407, ч. 1 ст. 411, ч. 1 ст. 414 КК, ч. 1 ст. 423, ч. 1 ст. 425, ч. 
1 ст. 426 КК). В усіх зазначених випадках службові обмеження для 
військовослужбовців передбачені на строк до 2 років і в альтернативі із штрафом та 
позбавленням волі на певний строк; 

б) тоді, „коли суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, 
вважатиме за можливе замість обмеження волі чи позбавлення волі на строк не 
більше двох років призначити службове обмеження на той самий строк” (ч. 1 ст. 58 
КК). Заміна інших, крім обмеження волі і позбавлення волі, покарань службовими 
обмеженнями для військовослужбовців законом не передбачена; 

в) на підставі ст. 69 КК як більш м’яке покарання, ніж встановлене законом за 
вчинений військовослужбовцем не строкової служби злочин; 

г) у випадку заміни ними як більш м’яким покаранням призначеного особі 
суворішого виду покарання, якого або уже не передбачає санкція статті (її частини), 
за котрою вона засуджена, або якщо він скасований взагалі (ч. 1 і 2 ст. 74 КК); 

ґ) у разі заміни ними як більш м’яким покаранням призначеного засудженому 
покарання чи його невідбутої частини на підставі акта про помилування (ст. 85 КК).  

У випадку застосування службових обмежень для військовослужбовців замість 
обмеження волі чи позбавлення волі (ч. 1 ст. 58 КК) або у порядку ст. 69, ч. 1 і 2 ст. 
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74, ст. 85 КК, вони можуть призначатися за вчинення як військових, так і 
загальнокримінальних злочинів. 

Покарання, подібне до охарактеризованого, передбачають і КК деяких 
зарубіжних держав, зокрема Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Казахстан, 
Російської Федерації, Республіки Таджикистан. Називається воно в усіх цих КК 
обмеженням по військовій службі. 

Каральні властивості (зміст) даного покарання, як це випливає із законодавства 
згаданих держав, полягають у тому, що: 

1) впродовж усього строку його відбування із заробітку (грошового утримання, 
грошового забезпечення) засудженого провадиться відрахування в доход держави. 
Згідно з ч. 2 ст. 53 КК Республіки Білорусь, воно здійснюється у розмірі, 
визначеному вироком суду, у межах від 10 до 25% грошового утримання 
засудженого. За Кримінальними кодексами Грузії (ч. 3 ст. 46), Республіки Казахстан 
(ч. 2 ст. 44), Російської Федерації (ч. 2 ст. 51), Республіки Таджикистан (ч. 3 ст. 46), 
відрахування в доход держави провадиться у встановленому вироком суду розмірі, 
однак не більше як 20% заробітку винного. Мінімальний відсоток утримань із 
грошового забезпечення засудженого цими КК не визначений. 

Встановлений вироком суду розмір відрахувань здійснюється з усього місячного 
заробітку (грошового утримання, грошового забезпечення) засудженого. Згідно, 
приміром, із ст. 144 Кримінально-виконавчого кодексу (далі – КВК) Російської 
Федерації, грошове забезпечення винного, з якого проводиться утримання в доход 
держави, складається з посадового окладу, окладу за військовим званням, 
щомісячних й інших надбавок, а також усяких додаткових виплат. 

Визначений вироком суду розмір відрахувань здійснюється із усієї суми 
місячного заробітку засудженого незалежно від будь-яких інших утримань з неї чи 
наявності майнових претензій; 

2) під час його відбування засуджений не може бути підвищений за посадою (ч. 2 
ст. 53 КК Республіки Білорусь, ч. 3 ст. 46 КК Грузії, ч. 2 ст. 44 Республіки Казахстан, 
ч. 2 ст. 51 КК Російської Федерації, ч. 3 ст. 46 КК Республіки Таджикистан); 

3) упродовж строку його відбування засуджений не може бути підвищений у 
військовому званні (ч. 2 ст. 53 КК Республіки Білорусь, ч. 3 ст. 46 КК Грузії, ч. 2 ст. 
44 Республіки Казахстан, ч. 2 ст. 51 КК Російської Федерації, ч. 3 ст. 46 КК 
Республіки Таджикистан).  

Із змісту вказаних кримінально-правових норм випливає, що заборона на 
підвищення засудженого під час відбування розглядуваного покарання за посадою та 
у військовому званні має категоричний характер. Це означає, що таке підвищення 
недопустиме і тоді, коли для цього є усі передумови; 

4) час його відбування не зараховується засудженому у строк вислуги років для 
присвоєння чергового військового звання (ч. 2 ст. 53 КК Республіки Білорусь, ч. 3 ст. 
46 КК Грузії, ч. 2 ст. 44 КК Республіки Казахстан, ч. 2 ст. 51 КК Російської Федерації, 
ч. 3 ст. 46 КК Республіки Таджикистан); 

5) під час його відбування засуджений може бути переведений на іншу посаду, у 
тому числі і на нижчеоплачувану і в іншу військову частину чи місцевість. 
Наприклад, ч. 2 ст. 145 КВК Російської Федерації встановлює, що коли з 
урахуванням характеру вчиненого злочину та інших обставин засуджений 
військовослужбовець не може бути залишений на посаді, пов’язаній з керівництвом 
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підлеглими, то він, за рішенням відповідного командира військової частини, 
переміщується на іншу посаду як у межах даної військової частини, так і шляхом 
переведення його в іншу частину чи місцевість, про що повідомляється суд, який 
постановив вирок. Ця посада може бути як рівноцінною раніше ним зайнятій, так і 
нижчеоплачуваною. 

У разі переведення засудженого на іншу посаду, визначений судом розмір 
відрахувань провадиться виходячи з його заробітку (грошового забезпечення, 
грошового утримання) за новим місцем проходження служби. 

Обмеження по військовій службі – це спеціальний вид покарання. Він 
призначається лише військовослужбовцям. Питання ж про те, до яких саме категорій 
військовослужбовців може застосовуватися це покарання, вирішується 
досліджуваними КК по-різному. Зокрема, ч. 1 ст. 46 КК Грузії і ч. 1 ст. 46 КК 
Республіки Таджикистан, визначаючи його суб’єкта, вказують, що воно 
„призначається військовослужбовцям”. Це означає, що за названими Кодексами 
покарання у виді обмеження по військовій службі може застосовуватися до будь-
яких військовослужбовців, якщо, зрозуміло, спеціальними законами дане питання не 
буде врегульоване інакше. Згідно з ч. 1 ст. 53 КК Республіки Білорусь, розглядуване 
покарання призначається „офіцерам та іншим військовослужбовцям, які проходять 
військову службу за контрактом”, а, відповідно до ч. 1 ст. 51 КК Російської 
Федерації, „військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом”. 
За КК Республіки Казахстан (ч. 1 ст. 44), обмеження по військовій службі 
застосовується до військовослужбовців, які проходять військову службу за 
контрактом, та до офіцерів, що проходять військову службу за призовом. 

КК Республіки Білорусь, встановлюючи, що суб’єктами покарання у виді 
обмеження по військовій службі є офіцери та інші військовослужбовці, які проходять 
військову службу за контрактом, водночас забороняє застосовувати його до деяких їх 
категорій. За цим Кодексом (ч. 3 ст. 53), обмеження по військовій службі не може 
бути призначено: 

1) особам, які мають вислугу років для призначення пенсії або за станом здоров’я 
мають право на звільнення з призначенням пенсії; 

2) вагітним жінкам; 
3) особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. 
У випадку виникнення зазначених обставин у період відбування цього покарання 

суд, як зазначено у ч. 4 ст. 53 вказаного КК, за поданням органу, на який покладено 
виконання вироку, звільняє засудженого від подальшого його відбування або замінює 
невідбуту частину обмеження по військовій службі на більш м’яке покарання. 

За законодавством усіх розглядуваних держав (ч. 1 ст. 53 КК Республіки 
Білорусь, ч. 2 ст. 46 КК Грузії, ч. 1 ст. 44 КК Республіки Казахстан, ч. 1 ст. 51 КК 
Російської Федерації, ч. 2 ст. 46 КК Республіки Таджикистан) обмеження по 
військовій службі призначається: 

а) на строк від трьох місяців до двох років у випадку, коли воно застосовується 
на підставі санкції статті, що встановлює відповідальність за вчинений засудженим 
військовий злочин (злочин проти військової служби); 

б) у випадку застосування його замість виправних робіт – на вказаний у 
відповідній санкції строк цих робіт. 
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У ст. 148 КВК Російської Федерації встановлено, що у разі звільнення 
засудженого з військової служби до спливу строку призначеного обмеження по 
військовій службі суд може замінити його невідбуту частину м’якішим видом 
покарання. 

Обмеження по військовій службі є основним видом покарання. Воно 
застосовується: 

а) у випадку, коли його передбачає санкція статті (частини статті), що 
встановлює відповідальність за вчинений особою військовий злочин (злочин проти 
військової служби). Можливість призначення за вказаних умов обмеження по 
військовій службі передбачають усі досліджувані КК. Приблизно однаковою є і 
частка санкцій з цим покаранням у загальній кількості санкцій статей (їхніх частин), 
що встановлюють відповідальність за військові злочини (злочини проти військової 
служби). Так, у КК Республіки Білорусь (із змінами і доповненнями станом на 4 січня 
2003р.) вона становить 38,2%, у КК Грузії (із змінами і доповненнями станом на 22 

червня 2001р.) – 46,5%

, у КК Російської Федерації (із змінами і доповненнями 

станом на 15 квітня 2004р.) – 44,4%. При цьому усі санкції, що передбачають 
обмеження по військовій службі, встановлюють його альтернативно з іншими видами 
покарань (штрафом, арештом, позбавленням свободи). 

За вчинення військового злочину (злочину проти військової служби) обмеження 
по військовій службі може бути призначено будь-якому військовослужбовцеві, 
котрий визнається суб’єктом цього покарання; 

б) замість виправних робіт, передбачених за вчинений військовослужбовцем, 
який може підлягати покаранню у виді обмеження по військовій службі, 
загальнокримінальний (не військовий) злочин. Але якщо КК Республіки Білорусь (ч. 
1 ст. 53), КК Грузії (ч. 1 ст. 46), КК Російської Федерації (ч. 1 ст. 51) і КК Республіки 
Таджикистан (ч. 1 ст. 53) допускають таку заміну стосовно усіх військовослужбовців, 
які визнаються суб’єктами покарання у виді обмеження по військовій службі, то, за 
КК Республіки Казахстан (ч. 1 ст. 44), воно може призначатися замість виправних 
робіт тільки військовослужбовцям, що проходять військову службу за контрактом; 

в) у разі призначення його як більш м’якого виду основного покарання порівняно 
з передбаченим законом за вчинений засудженим злочин; 

г) у випадку пом’якшення ним призначеного засудженому покарання (наприклад, 
у порядку помилування або амністії). 

До особи, якій призначено обмеження по військовій службі, може бути 
застосовано умовне засудження (ст. 63 КК Грузії, ст. 63 КК Республіки Казахстан, ст. 
73 КК Російської Федерації), умовно-дострокове звільнення від відбування 
покарання (ст. 90 КК Республіки Білорусь, ст. 72 КК Грузії), заміна невідбутої 
частини покарання більш м’яким покаранням (ст. 91 КК Республіки Білорусь). 

                                                           
 Наведені дані про кількість санкцій, які передбачають покарання у виді обмеження по 
військовій службі, ґрунтуються на аналізі лише статей розділу тринадцятого (злочини проти 
військової служби) КК Грузії. Річ у тім, що в Грузії, як це зазначено у ч. 2 ст. 382 її КК, 
кримінальна відповідальність за злочини проти військової служби у воєнний час або в умовах 
воєнного стану визначається законодавством про воєнний стан і, зрозуміло, у ньому кількість 
таких санкцій може бути іншою. 
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Завершуючи розгляд вказаного у назві цієї статті питання, зробимо деякі 
висновки. 

1. Найменування розглянутого покарання у зарубіжному кримінальному 
законодавстві видається більш вдалим, аніж назва подібного за змістом покарання у 
вітчизняному КК. У ньому, нагадаємо, воно іменується „службові обмеження для 
військовослужбовців”.  

Проте, по-перше, службові обмеження для військовослужбовців застосовуються 
не до всіх (не до будь-яких) військовослужбовців, а лише до військовослужбовців не 
строкової служби, що прямо випливає з тексту ч. 1 ст. 58 КК. Тому, якщо вже і 
визначати у назві цього покарання коло осіб, яким воно може призначатися, то таке 
визначення повинно бути точним. І з огляду на це зазначене покарання мало б 
іменуватися „службові обмеження для військовослужбовців не строкової служби”. 
Однак видається, що жодної потреби окреслювати у назві цього (як, до речі, і будь-
якого іншого) покарання суб’єктів, до яких воно застосовується, немає. Назва 
покарання повинна вказувати, що мова йде саме про покарання (тобто про захід 
державного примусу, стягнення, кару) і у стислому (концентрованому) вигляді 
відображати його зміст (каральні властивості). І цього для неї достатньо. 

По-друге, передбачені цим покаранням обмеження за своєю юридичною 
природою є кримінально-правовими, а не службовими; вони встановлені КК, а не 
службовим законодавством. Службових повноважень (компетенції) засудженого ці 
обмеження також не зачіпають. Він обмежується лише у праві на отримання у 
повному розмірі належного йому грошового забезпечення, підвищення за посадою і у 
військовому званні (навіть за наявності для цього усіх необхідних підстав) та 
зарахування йому усього фактичного строку перебування на військовій службі у 
строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Інакше кажучи, 
мова йде не про обмеження посадових (владних) повноважень засудженого, а про 
обмеження його прав по військовій службі як різновиду трудової діяльності. Тому 
вказівку у назві даного покарання на службовий характер встановлюваних ним 
обмежень слід визнати такою, що не відповідає дійсності.  

По-третє, розглядуване покарання полягає не в якихось обмеженнях для 
військовослужбовців, а у самих обмеженнях відповідних прав цих осіб.  

З огляду на наведене видається, що це покарання правильніше було б назвати 
„обмеження по службі військовослужбовців”. Можна іменувати його й так, як воно 
називається у кримінальному законодавстві згаданих зарубіжних держав, – 
обмеження по військовій службі. 

2. У літературі вказується, що службові обмеження для військовослужбовців 
запроваджені у вітчизняне кримінальне право як своєрідні виправні роботи для 
військовослужбовців не строкової служби див., наприклад: 2, с. 170; 3, с. 138; 4, с. 
310; 5, с. 248-249; 6, с. 277; 7, с. 210. Але якщо це насправді так, то тоді правильно 
було б і за логікою, і за прикладом розглянутих зарубіжних держав передбачити у ч. 
1 ст. 58 КК України можливість призначення даного покарання зазначеним особам й 
замість виправних робіт, встановлених за вчинення загальнокримінальних злочинів. 
До речі, така пропозиція містилась у ч. 1 ст. 54 проекту нового Кримінального 
кодексу України, підготовленого робочою групою Кабінету Міністрів України 3, с. 
18. 
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3. За змістом ст. 58 КК України засудження особи до покарання у виді службових 
обмежень для військовослужбовців не є перешкодою для перебування її на тих чи 
інших посадах, у тому числі й на тих, які вона займала під час вчинення злочину. 
Проте видається, що є принаймні дві категорії посад, котрі засуджений до даного 
покарання займати не повинен. Це, по-перше, посади, з виконанням службових чи 
професійних обов’язків по яких було пов’язане вчинення ним злочину, і, отже, коли 
залишення його на тій самій посаді може призвести до послаблення виховного й 
запобіжного впливу призначеного покарання та/або до скоєння ним таких же чи 
подібних суспільно небезпечних діянь. По-друге, це посади, пов’язані з керівництвом 
підлеглими, проведенням виховної чи/та навчальної роботи, оскільки наявність 
судимості є несумісною з перебуванням на таких посадах. Враховуючи наведене, ч. 2 
ст. 58 КК України доцільно доповнити положенням про те, що засуджений до 
службових обмежень для військовослужбовців під час відбування цього покарання 
не може займати вказані вище посади. Воно служило б нормативною підставою для 
переведення засудженого із зайнятої ним посади на іншу, як це передбачає, 
наприклад, законодавство Російської Федерації. 

4. Не потребує якогось спеціального доказування той факт, що каральний вплив і 
мета покарання можуть бути повною мірою досягнуті лише тоді, коли одночасно 
реально діятимуть усі без винятку встановлені ним позбавлення чи/та обмеження. 
Сказане стосується і передбаченого вітчизняним КК покарання у виді службових 
обмежень для військовослужбовців. 

Як уже зазначалося, назване покарання передбачає відрахування із грошового 
забезпечення засудженого в доход держави. З цього випливає, що воно має 
застосовуватися лише до осіб, які одержують таке забезпечення. 
Військовослужбовцям же, яким грошове забезпечення не виплачується, дане 
покарання призначатися не повинно. Мова йде, зокрема, про військовослужбовців 
(причому як жінок, так і чоловіків), яким надана відпустка у зв’язку з вагітністю та 
пологами і/чи для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Під час 
перебування у такій відпустці вони, як відомо, отримують державну допомогу згідно 
із Законом України від 21 листопада 1992р. в редакції Закону від 22 березня 2001р. із 
змінами від 4 липня 2002р., 26 вересня 2002р., 24 жовтня 2002р., 3 квітня 2003р., 19 
червня 2003р. „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” 8, 2001. – № 20. – Ст. 102; 
2002. – № 35. – Ст. 261; 2002. – № 46. – Ст. 347; 2002. – № 50. – Ст. 367; 2003. – № 27. 
– Ст. 209; 2003. – № 45. – Ст. 362. 

Під час відбування вказаного покарання, про що також вже йшлося, засуджений 
не може бути і підвищений за посадою та у військовому званні, а час перебування на 
військовій службі, протягом якого він відбував це покарання, не зараховується йому 
в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Проте цілком 
зрозуміло, що далеко не усі військовослужбовці, до яких формально може бути 
застосоване дане покарання, мають перспективу підвищення за посадою та у 
військовому званні. Тому, якщо засуджений займає максимально високу (можливу) 
для нього посаду чи має максимально високе (граничне) для нього військове звання, 
то встановлена цим покаранням заборона підвищувати його за посадою і у 
військовому званні та зараховувати йому час перебування на військовій службі, 
впродовж якого він відбував це покарання, у строк вислуги років для присвоєння 
чергового військового звання втрачає будь-який практичний сенс. У разі призначення 
такій особі покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців воно 
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фактично полягало б, як справедливо відзначається у літературі, „лише у 
відрахуванні із суми грошового забезпечення в дохід держави” 9, с. 59, що 
задовільним (прийнятним) визнано бути не може. Наведене вказує, що аналізоване 
покарання повинно призначатися лише тим військовослужбовцям, які мають 
перспективу підвищення за посадою і у військовому званні. До засуджених, які цієї 
перспективи не мають, його застосовувати не слід. Не повинно призначатися це 
покарання і особам, які досягли чи невдовзі досягнуть граничного віку чи 
визначеного строку (наприклад, контрактом) перебування на військовій службі або 
мають вислугу років для призначення пенсії чи право на звільнення з військової 
служби з призначенням пенсії (наприклад, за станом здоров’я). 

Беручи до уваги викладене та зарубіжний досвід, ст. 58 вітчизняного КК доцільно 
доповнити ч. 3, де окреслити (у тому числі і з урахуванням висловлених тут 
рекомендацій) коло військовослужбовців не строкової служби, до яких унаслідок 
вказаних вище причин розглядуване покарання застосовуватися не повинно. 

5. Покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців передбачає 
перебування засудженого на не строковій військовій службі та отримання ним 
грошового забезпечення. А як бути тоді, коли після постановлення вироку таке 
забезпечення з тих чи інших причин перестає йому виплачуватись або він взагалі був 
звільнений з військової служби? Часткову відповідь на це запитання дає ч. 3 ст. 84 
КК. У ній зазначено, що засуджені до службових обмежень військовослужбовці, „в 
разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я звільняються 
від покарання”. Що робити із засудженими до даного покарання в усіх інших 
можливих випадках їхнього звільнення з військової служби, рівно ж як і тоді, коли 
грошове забезпечення їм не виплачується, КК не вказує. 

При вирішенні цього питання потрібно, на мій погляд, виходити ось з яких 
міркувань. Сам по собі факт неможливості виконання засудженим призначеного 
йому покарання не може бути безумовною підставою для звільнення його від 
відбування цього покарання. Таке звільнення допустиме лише у разі неможливості 
виконання найменш суворого з встановлених системою покарань виду покарання або 
настання обставин, котрі унеможливлюють відбування будь-якого виду покарання. В 
інших же випадках покарання, виконання якого засудженим стало неможливим, має 
підлягати заміні на менш суворий вид покарання. Саме так, до речі, вирішено це 
питання стосовно виправних робіт. У ч. 3 ст. 57 КК написано, що засудженим до 
цього покарання особам, які стали після постановлення вироку непрацездатними, 
тобто тим, хто його відбувати уже неспроможний, суд може замінити (хоча потрібно 
було вказати, що суд замінює) виправні роботи штрафом.  

Враховуючи викладене та законодавчу практику деяких зарубіжних держав, ст. 
58 КК України доцільно доповнити ч. 4, в якій установити, що у випадку 
неможливості виконання засудженим покарання у виді службових обмежень для 
військовослужбовців воно підлягає заміні на менш суворий вид покарання. Зважаючи 
ж на місце службових обмежень для військовослужбовців у системі покарань, його 
можна б замінювати громадськими роботами або штрафом. Водночас з ч. 3 ст. 84 КК 
необхідно виключити положення про те, що засуджені до службового обмеження 
військовослужбовці в разі визнання їх непридатними до військової служби за станом 
здоров’я звільняються від покарання. 

Врахування вітчизняним законодавцем висловлених пропозицій, як видається, 
сприятиме підвищенню ефективності практики застосування службових обмежень 
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для військовослужбовців та запобіжного і виховного впливу цього покарання. Сам 
же аналіз означеної ефективності – це наступний етап у дослідженні комплексу 
питань, що торкаються вказаного покарання. 
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Стаття присвячена дослідженню окремих проблем кримінальної відповідальності 
за злочини, вчинені в стані сп’яніння. Аналізуються різні підходи до обґрунтування 
законодавчого вирішення питання про кримінальну відповідальність за злочини, 
вчинені в стані сп’яніння. Зроблено узагальнення розглянутих питань, запропоновано 
класифікацію та власне вирішення цієї проблеми. 

Ключові слова: злочин, кримінальна відповідальність, стан сп’яніння. 

Положення про те, що особа, яка вчинила злочин у стані сп’яніння, незалежно від 
його ступеня, підлягає кримінальній відповідальності, на перший погляд, не викликає 
сумнівів. Проте таке законодавче рішення не можна вважати досконалим та 
беззаперечним. В юридичній літературі є різні підходи до обґрунтування 
кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в стані сп’яніння. Ці проблеми 
детально досліджували Б.С. Бєйсєнов, А.О. Габіані, В.І. Горелік, Н.Г. Іванов, 
О.О. Кістяківський, Н.С. Лєйкіна, Г.А. Мендельсон, В.С. Орлов, В.Г. Павлов, 
М.С. Таганцев, Ю.М. Ткачевський. Проте багато питань ще не з’ясовано і 
потребують невідкладного вирішення. Серед них виділимо такі: 1) Чи може в 
окремих випадках стан сп’яніння позбавляти особу здатності усвідомлювати свої 
діяння та (або) керувати ними? 2) Як обґрунтувати законодавче положення про 
можливість притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини 
у стані повного сп’яніння, яке унеможливлювало усвідомлення своїх діянь та (або) 
керування ними (якщо допускати такі випадки)? 3) Чи означає, що передбачене в 
ст.21 КК України положення те, що законодавець допускає випадки об’єктивного 
ставлення за провину. Ці та деякі інші питання, що стосуються кримінальної 
відповідальності за злочини, вчинені у стані сп’яніння, залишаються спірними та 
потребують подальшого осмислення. Окремі шляхи їхнього вирішення 
запропоновані у даній статті. 

Відомо, що вживання алкоголю та інших одурманюючих речовин навіть у малих 
дозах позбавляє людину можливості правильно орієнтуватися в оточуючому 
середовищі: виникає самовпевненість, яка часто не підкріплена досвідом та 
навичками, посилюються процеси збудження та послаблюються, а іноді і 
паралізуються процеси гальмування, що призводить до неконтрольованої та 
непередбачуваної поведінки людини, яка перебуває в стані сп’яніння. При сп’янінні 
спостерігаються також вольові розлади, порушення рушійних функцій. Це 
виявляється в недостатній внутрішній психічній переробці зовнішніх подразників та 
вражень, миттєвому перетворенні уявлень у рухливі акти. Підвищена збудженість та 
занижена здатність оцінки свого діяння у осіб, що перебувають у стані сп’яніння, 
спричиняє різного роду імпульсивні акти, рефлекторні, невмотивовані та безцільні 
діяння. В окремих випадках вживання одурманюючих речовин призводить до 
коматозного стану, коли людина не здатна рухатися. Отже, психологічні дослідження 
                                                           
© Бурдін В., 2005 



 
 297 

свідчать, що стан сп’яніння, починаючи з його легкого ступеня (а їх можна виділяти 
принаймні три – легкий, середній і тяжкий), реально впливає на психічну діяльність 
суб’єкта, знижуючи здатність критичного ставлення до своєї поведінки, якості 
інтелектуальних операцій. Фізіологічна основа тут – отруєння організму, в тому 
числі центральної нервової системи. 

Разом з тим треба констатувати, що вплив сп’яніння на стан психічної діяльності, 
здатність усвідомлювати значення свого діяння та керувати ним на практиці не 
піддається спеціальному дослідженню правоохоронними органами, які провадять 
досудове слідство чи судовий розгляд справи. Діє презумпція про осудність особи, 
яка вчинила злочин, перебуваючи в стані сп’яніння незалежно від його ступеня. 
Раніше такий висновок випливав із примітки до ст.17 КК УРСР 1922 р. та ст.10 КК 
УРСР 1927 р., де вказувалося, що на стан сп’яніння не поширюються положення про 
неосудність. Згодом це випливало із ст.14 КК 1960 р. Тепер це випливає із ст.21 КК 
України, яка структурно розміщена таким чином, що її зміст деталізує положення 
про неосудність та обмежену осудність. У ст.21 КК вказано, що особа, яка вчинила 
злочин у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або 
інших одурманюючих речовин, підлягає кримінальній відповідальності. Таким 
чином, навіть коли особа діяла під впливом наркотичного чи токсичного сп’яніння, 
яке ще з більшою силою впливає на її здатність до усвідомлено-вольової поведінки, 
ніж вживання алкоголю, питання про неосудність такої особи не ставиться. 
Щоправда, в цьому випадку роблять винятки для так званого паталогічного 
сп’яніння, яке розглядають як прояв тимчасового психічного розладу і у зв’язку з 
цим відносять до медичного критерію неосудності. 

Науковці по-різному підходять до обґрунтування законодавчого положення про 
те, що особа, яка вчинила злочин у стані сп’яніння, підлягає кримінальній 
відповідальності. З цього приводу виділяють принаймні чотири напрями. 

Науковці першого напряму, до яких відносимо А.О. Пінаєва, В.Е. Рожнова, 
вважають, що навіть у разі сп’яніння тяжкого ступеня не можна говорити про те, що 
особа повністю втрачає здатність усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними. 
Крім того, стан фізіологічного сп’яніння, на їхню думку, не може бути віднесений до 
медичного критерію неосудності, оскільки такий стан не вважається психічним 
розладом [1, с.100; 2, с.154-155]. 

Науковці другого напряму, зокрема Г.О. Мендельсон, Н.І. Погібко, 
Ю.М. Ткачевський, вважають, що стан тяжкого сп’яніння може позбавляти особу в 
окремих випадках можливості усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними, що 
фактично дає підстави говорити про наявність юридичного критерію неосудності, 
коли в такому стані особа вчинила суспільно небезпечне діяння, проте такі особи не 
можуть бути визнані неосудними через відсутність медичного критерію неосудності 
[3, с.78; 4, с.122, 127]. 

Науковці третього напряму – В.С. Орлов, В.Г. Павлов – вважають, що особи, які 
вчинили злочини у стані сп’яніння будь-якого ступеня, не можуть бути визнані 
неосудними, оскільки в такому стані особа не втрачає здатності усвідомлювати свої 
діяння та (або) керувати ними [5, с.69; 6, с.180-181]. 

До представників четвертого напряму відносимо А.О. Габіані, Н.Г. Іванова, 
В.Г. Смірнова. Вони вважають, що є всі підстави говорити про те, що бувають 
випадки тяжкого сп’яніння, коли особа під час учинення суспільно небезпечного 
діяння не могла усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними. В таких випадках, 
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на їхню думку, фактично можна говорити про наявність юридичного та медичного 
критеріїв неосудності. Проте визнати таку особу неосудною перешкоджає пряма 
заборона в законодавстві [7, с.78; 8, с.200-201, 203-204; 9, с.126-127]. 

Як видається, найбільш правильно підходять до суті цієї проблеми науковці 
четвертого напряму. Адже у всіх інших підходах є, принаймні, один суттєвий 
недолік. Вони не помічають того, що ст.21 КК 2001 р. стосується саме тих випадків, 
коли стан сп’яніння фактично дає підстави визнати особу неосудною. У всіх же 
інших випадках вчинення злочину у стані сп’яніння питання про кримінальну 
відповідальність таких осіб вирішується на загальних підставах і немає потреби 
спеціально вміщувати в КК статтю, в якій зазначати, що такі особи підлягають 
кримінальній відповідальності. 

Не зупиняючись детально на аналізі запропонованих напрямів, зазначимо, що, 
незважаючи на різні підходи до обґрунтування кримінальної відповідальності за 
злочини, вчинені в стані сп’яніння, дослідниками вже давно було виявлено, що стан 
сп’яніння впливає на психічну діяльність особи, а отже, і на вину. Ще редактори 
Уложення 1845р. пропонували розглядати як необережні злочини суспільно 
небезпечні діяння, вчинені в стані “неумисного повного сп’яніння” [10, с.468-469]. 
Аналізуючи Уложення 1845р., М.С. Таганцев зазначав, що брак прямої вказівки в 
Уложенні на ступінь сп’яніння, не унеможливлювало права присяжних негативно 
відповісти на питання про наявність вини підсудного, коли по справі 
констатуватиметься повне сп’яніння [10, с.468]. 

Н.С. Лєйкіна вважає, що можливість встановлення вини в умисних злочинах 
щодо осіб, що перебували у стані глибокого сп’яніння, який унеможливлював 
усвідомлення ними своїх діянь, та контроль своєї поведінки, теоретично не 
обґрунтована та практично відсутня. Не може умисно діяти той, хто в цей момент був 
у несвідомому стані. Особа, яка перебуває в стані глибокого сп’яніння, не здатна до 
вибіркової поведінки [11, с.118-119]. В.С. Орлов зазначає, що стан повного сп’яніння 
може виключати вину особи [5, с.78-79]. Такої ж думки дотримується В.І. Горєлік. 
Адже вказівка законодавця на те, що стан сп’яніння не виключає кримінальної 
відповідальності, зовсім не означає, що при вирішенні питання про кримінальну 
відповідальність особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в стані сп’яніння, 
відпадає необхідність встановлення вини [12, с.26-28]. 

Треба погодитися з тим, що у випадках учинення суспільно небезпечного діяння 
в стані повного сп’яніння дуже часто неможливо встановити як умисну, так і 
необережну форму вини. Адже в таких випадках, стверджує Г.Г. Заіграєв, кожен 
психіатр, який має достатній практичний досвід, знає, що особа може втрачати 
здатність усвідомлювати свої діяння або здатність керувати ними [13, с.41]. В цьому 
аспекті важливо звернути увагу на інший момент. Цілком можливі випадки, коли 
вини особи немає і у випадках неповного сп’яніння. Адже властивістю будь-якого 
сп’яніння є те, що такий стан впливає на психічну діяльність людини, послаблюючи 
її, зменшуючи контроль людини за своєю поведінкою. З огляду на це особливо важко 
говорити про необережну форму вини. Зокрема, особа в стані сп’яніння, як правило, 
переоцінює свої можливості, а тому може розраховувати на відвернення суспільно 
небезпечних наслідків у тих випадках, коли б була б у тверезому стані, вона була б 
уважнішою. В такому випадку вирішувати питання про те, чи легковажно ставилася 
особа до відвернення таких наслідків, чи – ні, необхідно враховуючи стан її 
сп’яніння. Іншими словами, не можна вирішувати це питання, виходячи з 
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припущення, як би діяла така особа у тверезому стані. Це питання треба вирішувати 
тільки на підставі того стану, в якому перебувала особа під час учинення певного 
діяння.  

Ще складніше в таких випадках довести наявність злочинної недбалості. Адже не 
можна говорити, що особа повинна була і могла передбачати можливість настання 
суспільно небезпечних наслідків у тих випадках, коли стан сп’яніння суттєво 
послаблював внутрішній контроль за поведінкою особи, хоч би в тверезому стані 
вона могла і повинна була це передбачити. Разом з тим особи, а також учинені в 
такому стані діяння залишаються суспільно небезпечними. Проте навіть у тих 
випадках, коли суспільна небезпека особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння 
в стані сп’яніння, проте яку не було притягнуто до кримінальної відповідальності за 
браком вини, буде очевидною, суд не має можливості застосувати до неї примусові 
заходи медичного характеру. Адже на сьогодні ми маємо таку ситуацію, коли 
наявність ст.21 КК не дає підстави визнати особу, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння в стані повного сп’яніння, в якому вона не могла усвідомлювати свої діяння та 
(або) керувати ними, неосудною. 

В зв’язку з цим видається доцільним звернутися до пропозицій вчених щодо 
законодавчого удосконалення вирішення цього питання. Н.В. Кантарович та 
Н.С. Лєйкіна пропонують змінити традиційний законодавчий підхід до вирішення 
питання про кримінальну відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння. 
Вони пропонують доповнити Особливу частину КК окремою статтею, де 
передбачити кримінальну відповідальність за доведення особою себе до стану 
повного сп’яніння, коли вона не здатна усвідомлювати свої діяння або керувати ними 
[14, с.67; 11, с.121]. На наш погляд, така пропозиція є, по суті, правомірною, адже 
передбачає збереження принципу відповідальності за наявності вини, не допускаючи 
об’єктивного ставлення. В таких випадках особа, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння в стані сп’яніння, коли вона не могла усвідомлювати свої діяння або керувати 
ними, відповідатиме за те, в чому вона винна – за доведення себе до такого стану. 

Історія розвитку кримінального законодавства як вітчизняного, так і зарубіжного 
знає випадки, коли саме вже приведення себе до стану сп’яніння визнавалося 
злочином. Так, за канонічним правом стан сп’яніння визнавався обставиною, яка 
унеможливлювала осудність, проте приведення себе до такого стану визнавалося 
злочином і каралося як злочин sui generis [15, с.457]. Згідно з Військовим статутом 
поява в стані сп’яніння в окремих випадках також визнавалася і каралася як злочин 
sui generis [16, с.330-331]. В Уставі благочиння 1782р. в ст.214 взагалі було 
заборонено п’янство [17, с.377]. Згідно із Статутом про покарання, що 
застосовуються мировими суддями, поява в стані сп’яніння в окремих випадках теж 
визнавалася і каралася як злочин sui generis [18, с.400]. В радянський період також 
була відома така практика. Зокрема, постановою РНК від 20 серпня 1920 р. “Про 
заборону на території УРСР виготовлення та продажу спирту, міцних напоїв та 
речовин, що містять спирт, але які не відносяться до напоїв” в п.11 була встановлена 
кримінальна відповідальність за розпиття незаконно виготовлених та незаконно 
отриманих міцних напоїв у громадських місцях, у будь-яких установах, а також за 
допущення такого розпиття та за появу у громадських місцях в стані сп’яніння [19, 
с.190-193]. 

Проблема обґрунтування необхідності встановлення кримінальної 
відповідальності за сам факт приведення себе у стан сп’яніння чи за появу у стані 



 
 300 

сп’яніння пов’язана, на наш погляд, з проблемою створення складів злочинів, які в 
літературі прийнято називати “деліктами створення небезпеки”. Науковцями вже 
давно обґрунтовується потреба створення кримінально-правових норм, в яких би 
встановлювалася кримінальна відповідальність за сам факт створення небезпеки. Так, 
на думку Т.В. Церетелі, великий об’єм та різноманіття шкідливих наслідків, 
труднощі, які виникають при їх конкретизації, важливе значення окремих інтересів, 
які можуть потрапити в зону небезпеки, змушують законодавця в окремих випадках 
переносити центр ваги зі шкідливого результату на більш ранню стадію, коли 
діянням особи була створена лише можливість спричинення шкоди, або ж ще на 
більш ранню стадію, коли було вчинено лише діяння, яке має небезпечні властивості 
[20, с.56]. Створюючи такі склади злочинів, законодавець тим самим визнає, що 
описане в диспозиції кримінального закону діяння, взагалі, в своєму родовому 
прояві, відповідно до життєвого досвіду здатне спричинити шкоду певним інтересам, 
охоронюваним законом [20, с.56]. 

На сьогодні законодавець поширює ст.21 КК, яка, безперечно, стосується 
випадків повного сп’яніння, лише на стан сп’яніння. Проте таке законодавче рішення 
є не тільки недосконалим, як показано вище, але й непослідовним. Адже бувають 
випадки, коли особа приводить себе в такий стан, коли вона не може усвідомлювати 
свої діяння та (або) керувати ними, який не можна назвати сп’янінням. Наприклад, 
вживаючи снодійні препарати або свідомо провокуючи психічний розлад. На наш 
погляд, доцільно було б в КК України передбачити окремі склади злочинів, які були 
б пов’язані із створенням небезпеки у зв’язку із приведенням себе у стан, коли особа 
не може усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними, а також в окремих 
випадках у зв’язку з появою у стані неповного сп’яніння. Справа в тому, що, як нам 
видається, законодавець намагається посилити кримінальну відповідальність за 
злочини, вчинені в стані сп’яніння саме у зв’язку з тим, що в такому стані особа 
становить підвищену небезпеку для оточення через послаблення або відсутність 
внутрішнього контролю за своєю поведінкою. Проте наявність такої небезпеки іноді 
очевидна і в тих випадках, коли особа не вчинила в такому стані суспільно 
небезпечного діяння і суспільно небезпечні наслідки не настали. Наприклад, коли 
лікар робить операцію в стані сп’яніння, проте робить її успішно. В таких випадках, 
безперечно, існувала реальна загроза життю хворого, однак лікар залишатиметься 
непокараним. Таких прикладів можна навести чимало. Загальну небезпеку для 
оточення створює і та особа, яка привела себе до такого стану (в тому числі і стану 
повного сп’яніння), в якому вона не могла усвідомлювати свої діяння та (або) 
керувати ними. Адже в такому стані вона може вчинити будь-яке діяння, в тому числі 
і суспільно небезпечне. Життя в суспільстві вимагає від будь-якої особи постійного 
контролю за своєю поведінкою. Це тим більше очевидно, коли брати до уваги, що 
сьогодні майже кожна особа має доступ до джерел підвищеної небезпеки. Звичайно, 
особа, діяльність якої сама по собі пов’язана із підвищеною небезпекою для 
оточення, повинна ще більш відповідально ставитися до своєї поведінки. Окремі 
категорії осіб у зв’язку із тим становищем, яке вони посідають у суспільстві, повинні 
відповідальніше ставитись до своєї поведінки, ніж звичайні громадяни. Йдеться про 
лікарів, службових осіб, військовослужбовців, працівників транспорту. 
Зумовлюється це тим, що лікар – це особа, на яку суспільство покладає підвищені 
вимоги до своєї поведінки, оскільки в будь-який момент до неї можуть звернутися за 
допомогою. Діяльність службової особи зумовлюється наявністю у неї відповідних 
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повноважень, використання яких в стані сп’яніння збільшує ймовірність 
спричинення шкоди. При цьому не обов’язково, щоб ця особа привела себе до такого 
стану під час виконання своїх обов’язків. Адже підписати певні документи, чи 
використати свої повноваження вона може і поза робочим часом. Це тим більше 
важливо, коли йдеться про працівників правоохоронних органів. Приведення себе в 
такий стан військовослужбовцем становить підвищену суспільне небезпеку також 
через підвищені вимоги суспільства до їхньої поведінки. Адже це ті особи, які 
здебільшого володіють зброєю і у всякому разі володіють такими спеціальним 
навичками, які у відсутності контролю за своєю поведінкою, можуть призвести до 
заподіяння істотної шкоди. Звичайно, коли такі особи, які привели себе у стан, що 
унеможливлює усвідомлення своїх діянь та (або) керування ними під час виконання 
своїх обов’язків, вони повинні нести суворішу відповідальність. При цьому, як 
видається, суспільну небезпеку становить і поява окремих осіб, діяльність яких сама 
по собі пов’язана з підвищеною небезпекою для оточення, в стані неповного 
сп’яніння під час виконання ними своїх обов’язків. Такий стан, як уже зазначалося, 
суттєво послаблює контроль за свою поведінкою, що є неприпустимо за наявності 
певних обставин. 

Отже, з урахуванням викладеного можна запропонувати доповнення КК України 
таким складами злочинів: 

Стаття №… 
ч.1 – Приведення себе у такий стан, в якому особа не могла усвідомлювати свої 

діяння та (або) керувати ними 
– карається…; 
ч.2 Те саме діяння, вчинене лікарем, службовою особою або 

військовослужбовцем, 
– карається…; 
Стаття №… 
ч.1 – Поява в стані сп’яніння під час виконання своїх обов’язків лікарем, 

службовою особою, працівником транспорту або військовослужбовцем, якщо це 
створювало загрозу життю чи заподіяння шкоди здоров’ю іншій особі, 

– карається…; 
ч.2 – Приведення себе вищеназваними особами під час виконання своїх 

обов’язків у такий стан, в якому вони не могли усвідомлювати свої діяння та (або) 
керувати ними, 

– карається…; 
Стаття №… 
Керування транспортним засобом у стані сп’яніння, 
– карається…; 
Доповнення КК вказаними складами злочинів і одночасне вилучення ст.21 КК 

дасть можливість зберегти принцип відповідальності за наявності вини, не 
допускаючи об’єктивного ставлення, оскільки лише в такому випадку особа 
відповідатиме за те, в чому вона винна. Таке вирішення цього питання дасть змогу 
одночасно вирішити й іншу законодавчу прогалину – про відповідальність особи, яка 
вчинила суспільно небезпечне діяння в стані, коли вона не могла усвідомлювати свої 
діяння та (або) керувати ними, в якому вона опинилася через обман, помилку, 
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фізичний чи психічний примус або з інших незалежних від її волі обставин. 
Зрозуміло, що в таких випадках вона не підлягатиме кримінальній відповідальності 
ні за вчинене у такому стані діяння, ні за приведення себе у такий стан або через 
відсутність вини, або у зв’язку з наявністю обставини, що унеможливлюють 
злочинність діяння. Крім того, буде заповнена і та прогалина, яка існує з приводу 
відповідальності особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в стані, коли вона 
не могла усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними, але який не можна 
вважати станом сп’яніння. 
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COMIMITED IN THE CONDITION OF INTOXICATION,  

IN THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE. 
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This article is devoted to the particularities of the criminal responsibility for the crime, 
comimited in the condition of intoxication. In this article the author points out on the different 
approach to the solution of this problem. 
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ПІДРОБЛЕНІ ГРОШІ, ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ,  
БІЛЕТИ ДЕРЖАВНИХ ЛОТЕРЕЙ:  

ПИТАННЯ ОЗНАК ТА ЯКОСТІ “ПІДРОБЛЕНОСТІ” 
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Поліграфічна “суперпідробка” і підробка грошей, виконана шляхом малювання, 
аплікації, монтажу. Чи рівнозначна шкода, а отже, й суспільна небезпека від 
надходження їх у грошовий обіг? Які ідентифікаційні ознаки та властивості підроблених 
грошей, цінних паперів, білетів державних лотерей? Ці та інші питання “підробленості” 
як якісної властивості предметів фальшивомонетництва з’ясовуються у цій статті. 

Ключові слова: підробленість, гроші, державні цінні папери, білети державних 
лотерей. 

Останніми роками в Україні спостерігається стабільне зростання кількості 
зареєстрованих фактів фальшивомонетництва. Причому зростають не тільки кількісні 
показники виявлених підроблених грошових знаків, а й їхні якісні характеристики. 
Відповідно і на сторінках криміналістичної літератури зустрічаються висловлювання, 
що „сучасний фальшивомонетник вже не малює гроші”. Такі класичні в милому 
столітті способи фальшування паперових грошей як малювання, фотографування, 
заміна номіналу автентичних платіжних засобів на більший шляхом підчистки, 
травлення, аплікації, хоча в наш час і трапляються, проте на фоні загальної кількості 
виявлених підробок – це факти одиничні, питома вага таких способів підроблення – 
мізерна. Виродження цих способів підроблення відбувається не тому, що сучасний 
фальшивомонетник „не вміє чи не хоче малювати”, а зумовлене мотивацією 
злочинця. 

Наш час – це доба цифрових технологій. Засоби оперативної поліграфії, новітнє 
покоління комп’ютерних технологій та програмного забезпечення, високоточна 
повнокольорова копіювально-розмножувальна техніка – це наш буденний світ, в 
якому живе і „сучасний фальшивомонетник”. Стрімкий розвиток технологій для 
отримання друкованої продукції та їх загальнодоступність – це першочерговий 
чинник, що стимулює постійне удосконалення та впровадження нових елементів 
захисту від підробки не тільки паперових грошей, а й інших документів суворого 
обліку. 

У світлі наведеного нового змісту набувають запитання: які ознаки підробок 
дозволяють встановити їх родову приналежність до предметів, що схожі на справжні 
грошові знаки, державні цінні папери, білети державних лотерей? Які ознаки 
підроблення утворюють підроблені гроші, цінні папери, білети державних лотерей у 
рамках фальшивомонетництва та становлять критерій відмежування 
фальшивомонетництва від шахрайства? 

Метою даної статті є з’ясування фізичних (натурально-речових) ознак 
підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державних лотерей як речей 
матеріального світу, за якими проводиться їх ідентифікація як підроблених. 
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Слід зазначити, що у літературі кримінального циклу види підроблених 
грошових знаків, державних цінних паперів, білетів державних лотерей та певні їх 
ознаки розглядаються як злочинний результат, якого досягає злочинець внаслідок 
застосування ним певного способу підроблення. Матеріальна підробка передбачає 
змінення змісту документа шляхом внесення до нього неправдивих відомостей або 
шляхом повного виготовлення підробленого документа. Тому розрізняють часткову і 
повну підробку документів.  

Звідси, правозастосувальна практика стосовно фальшивомонетництва розрізняє 
два види підроблених грошей, державних цінних паперів – 1) повна імітація 
грошового знака чи державного цінного папера та 2) істотна фальсифікація тим чи 
іншим способом справжніх грошових знаків чи державних цінних паперів (часткова 
підробка) [1, с.217; 2]. Так само, у п.2 Правил визначення платіжності банкнот і 
монет Національного банку України, затверджених Постановою Правління 
Національного банку України №151 від 32.03.99 розрізняються фальшиві та 
перероблені банкноти і монети. Фальшиві банкноти і монети – це банкноти і монети, 
що виготовлені будь-яким способом, включаючи промисловий, всупереч 
установленому законодавством порядку, та імітують (фальсифікують) платіжні 
банкноти і монети, виготовлені на замовлення Національного банку України і введені 
ним в обіг. Перероблені банкноти – це банкноти, на яких змінені шляхом 
наклеювання, малювання, друкуванням тексту і (або) цифр зображення, що 
визначають номінал, рік зразка (емісії), банк-емітент, інші реквізити, і які за 
зовнішнім виглядом можуть бути сприйняті як справжні вищого номіналу або 
іншого року зразка. 

Отже, криміналістично значимі ознаки підроблених грошових знаків, державних 
цінних паперів, білетів державних лотерей пов’язуються, в першу чергу, із способами 
повної підробки чи способами часткової переробки, які були застосовані для їх 
виготовлення. По-друге, підроблені грошові знаки, державні цінні папери, білети 
державних лотерей повинні імітувати справжні аналоги та за зовнішнім виглядом 
сприйматися наче справжні. Для цього вони повинні мати всі основні реквізити, 
елементи зображення, елементи захисту справжніх аналогів, що відтворені на 
подібному носії інформації.  

Носій інформації – це те, на чому відтворюється зображення грошового знака, 
державного цінного папера, білета державної лотереї. Фізичні (натурально-речові) 
властивості носіїв інформації грошових знаків, державних ЦП, білетів ДЛ 
пов’язуються із їх формою випуску, тобто із формою представлення. 

Статтею 199 КК встановлено відповідальність за підробку лише готівкових 
грошей, прямо вказуючи на форму їх випуску – паперові грошові знаки та монети. 
Отже онтологічна форма існування підроблених грошей як фізичних речей 
матеріального світу – це банкноти, казначейські білети, монети з ознаками підробки. 
Оскільки у ст.199 КК України немає спеціальної вказівки на форму державних цінних 
паперів, слід констатувати, що вони є предметом фальшивомонетництва незалежно 
від форми їхнього випуску, тобто як сертифікатні, так і бездокументарні 
(знерухомлені, електронні) державні цінні папери, що існують у формі облікового 
запису на рахунках у цінних паперах на електронних носіях інформації (п.1 ст.4 
Закону “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу 
цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997р. // Офіційний вісник України. – 1997. – 
Число 52. – С.27). Згідно з п. 2 Правил розповсюдження державних лотерей, 
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затверджених Наказом Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 
28 жовтня 1998 р. N 2120, білети державних лотерей випускаються тільки у 
документарній формі.  

Таким чином, носіями інформації паперових грошей, документарних державних 
цінних паперів, білетів державних лотерей є лист паперу певних розмірів, якості, 
композиційного складу, кольору. Монети карбуються з певних сплавів металів та 
повинні мати визначену вагу.  

Отже, натурально-речова характеристика підроблених грошей, державних цінних 
паперів, білетів державних лотерей як предметів матеріального світу така: – це 
виготовлені будь-якою особою всупереч установленому законодавством порядку 
предметні зображення реквізитів, елементів дизайну та захисту грошових знаків, 
державних ЦП, білетів ДЛ, які виконані на відповідних фізичних носіях інформації 
(зовнішня форма виразу), що робить їх зовнішньо схожими до справжніх грошових 
знаків, державних цінних паперів чи білетів державних лотерей. В тому числі кожний 
паперовий грошовий знак, державний ЦП, білет ДЛ має індивідуально присвоєний 
серію та номер, тому на підроблених паперових грошових знаках, державних ЦП, 
білетах ДЛ мають бути присутніми відтворені ці індивідуалізуючі ознаки. Крім 
цього, за фізико-хімічними властивостями (склад паперу, склад фарб, УФ-, ІЧ-, 
магнітний захист та ін.) підроблені банкноти, сертифікатні державні цінні папери, 
білети державних лотерей також мають мати і певну схожість, і відмінність із 
справжніми аналогами. 

Звідси постає важливе завдання – з’ясувати зміст схожості підробок до 
справжніх грошей, державних ЦП, білетів ДЛ. Для його вирішення необхідно 
встановити, якою, з точки зору наявності складу злочину, передбаченого ст. 199 КК 
України, повинна бути якість підроблених грошових знаків, державних ЦП, білетів 
ДЛ. Іншими словами, ЩО особа повинна виготовити, зберігати, придбати, 
перевозити, пересилати, ввозити в Україну з метою збуту чи збувати, щоб її 
діяльність кваліфікувалась як фальшивомонетництва, а саму особу відповідно можна 
було б назвати фальшивомонетником? 

Відразу зазначимо, що порушена проблематика первинно має правовий характер 
та кваліфікаційне значення. І вірне її вирішення можна отримати лише за умови 
розуміння кримінально-правової охорони відносин емісії та регулювання обігу 
грошей, державних цінних паперів та білетів державних лотерей як складової 
частини єдиного цілісного механізму їх правового регулювання.  

Проте якісні характеристики підроблених грошових знаків, державних ЦП, 
білетів ДЛ не можуть залишатися поза увагою криміналістики, оскільки будь-які 
криміналістичні дослідження такої злочинної діяльності як фальшивомонетництво 
мають здійснюватися в інтересах судової практики, а криміналістична наука (як в 
цілому, так і окремі її розділи) служить меті правосуддя [3, с. 111]. В силу цього 
положення багато криміналістів неодноразово висловлювалися про основоположне 
значення для криміналістичної методики кваліфікаційної характеристики злочину. 
Р.С.Бєлкін та А.Н.Колесніченко у своїх роботах писали: „Норми Особливої частини 
кримінального права, крім своєї класифікаційної ролі, наповнюють необхідним 
змістом загальну формулу предмета доказування, і відповідно визначають мету 
процесу розслідування [4, с.342], а також обумовлюють спрямованість методики – 
служити точному виясненню, чи є у розслідуваних діях чи бездіяльності конкретного 
суб’єкта склад злочину і який саме, чи підлягає він кримінальній відповідальності [5, 
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с. 7-8]. Тому, по-перше, криміналістична характеристика предметів 
фальшивомонетництва має висвітлювати ознаки підроблених грошових знаків, 
державних ЦП, білетів ДЛ не „взагалі”, а лише ті з них, які мають правове значення в 
рамках ст. 199 КК, та відрізняють фальшивомонетництво від інших видів злочинів. І, 
по-друге, ключем для розуміння завдань техніко-криміналістичного дослідження 
підроблених грошей, державних ЦП, білетів ДЛ також є правовий аспект, оскільки 
саме він дозволяє чітко уяснити мету процесуального доказування та оцінити 
результати експертного дослідження. 

На жаль, приходиться констатувати, що питання про якість підроблених 
грошових знаків, державних ЦП, білетів ДЛ, здебільшого, обминається та 
недостатньо висвітлюється у правовій літературі, а з криміналістів тільки 
А.С.Ніколаєва звертає увагу на якісні характеристики підробок [6, с. 18]. І, що 
важливіше, внаслідок цього органами розслідування та судами допускаються 
серйозні помилки у правозастосуванні ст. 199 КК України. Ця ситуація обумовлена 
тим, що відповідь на запитання: які якісні ознаки підробленості утворюють 
підроблені грошові знаки, державні цінні папери, білети державних лотерей в 
розумінні фальшивомонетництва? – не є прямолінійною.  

Ще у 50-60-х роках ХХ століття панували різні погляди на те, яким повинен бути 
ступінь схожості підроблених грошових знаків, державних цінних паперів до 
справжніх. Так, Н.Д.Дурманов вважав, що ступінь подібності підроблених грошей зі 
справжніми не має значення [7, с. 74], Ю.В.Солопанов, В.А.Владіміров, Д.О. Хан-
Магомедов – що схожість має бути значною [8, с. 36; 9, с. 40]. 

Складність порушеної проблеми обумовлена й тим, що поняття „підробленість” 
стосовно грошових знаків, державних цінних паперів, білетів державних лотерей , чи 
бодай певні ознаки підробленості кримінальний закон не розкриває. З’ясування 
змісту поняття „підробленість” потребує логічного та системного тлумачення змісту 
норми ст.199 КК України. Кримінальний закон (ст.199 КК) існує не як ізольоване 
явище правової дійсності, а є санкцією у структурі логічних правових норм, які у 
свою чергу є складовою частиною правого регулювання Українською державою 
випуску і обігу національної валюти України; випуску і обігу державних цінних 
паперів; випуску іноземними державами своєї національної валюти або групою 
держав – міжнародної валюти, її обігу на території України; випуску білетів 
державних лотерей. Регулювання грошового обігу здійснюється на основі вимог 
закону грошового обігу, є метою та умовою забезпечення стабільності національної 
валюти, а отже, і стабільності цінового росту як важливої передумови економічного 
росту. Відтак, діяння, пов’язані з підробкою грошей, спричиняють надлишок 
платіжних засобів в обігу, порушують баланс між товарною і грошовою масами, і 
тим самим підривають виконання державою важливої економічної функції – 
здійснення контролю за інфляцією, забезпечення стабільності національної валюти.  

Очевидно, враховуючи ці фактори та зазначаючи у п. 4 Постанови від 12.04.1996 
р. №6, що „належить виходити з того, що об’єктом фальшивомонетництва є 
кредитно-фінансова система (а не право власності на майно)”, Пленум Верховного 
Суду України далі у п.5 цієї Постанови тлумачить: “підробленість – це таке  

і 1) художнє оформлення (певний ступінь завершеності зображення, а саме, 
відповідність орнаменту і наявність основних реквізитів – портрета, барельєфу, 
пам’ятника),  
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і 2) узгодженість зі словами і цифрами, які визначають номінал грошового знака, 
білета державної лотереї чи державного цінного папера, 

і 3) якість відтворення (ступінь графічної та кольорової точності зображення),  
що робить можливим досягнення мети їх збуту, і, за задумом винного, а) у 

звичайних умовах ускладнює або зовсім виключає виявлення підробки та б) дає 
підстави вважати можливим їх перебування в обігу” [1, с. 217-218].  

Проаналізувавши вищенаведене роз’яснення Пленуму ВСУ, доходимо висновку, 
що підроблені грошові знаки, державні цінні папери, білети державних лотерей як 
предмети фальшивомонетництва повинні характеризуватися сукупністю кількісних 
характеристик, а саме: підробкою одночасно і елементів зображення, і цифрового, і 
буквенного номіналів, і достатньою якістю відтворення, і ця сукупність повинна 
задовольняти об’єктивні якісні характеристики: підроблені гроші, державні цінні 
папери мають бути настільки схожими на справжні грошові знаки, цінні папери, 
білети державних лотерей, щоб у звичайних умовах ознаки підроблення “прямо не 
кидалися в очі”, а отже, щоб вони фактично могли бути видані за дійсні як під час 
збуту, так і, надійшовши в обіг після збуту, могли сприйматися наче справжні. 

Для вирішення питання про ступінь подібності підроблених грошових знаків, 
державних ЦП, білетів ДЛ до справжніх важливе значення має вид та спосіб їх 
підробки. Як уже зазначалося, Пленум ВСУ стоїть на позиціях, що вищенаведених 
ознак підробленості можна досягти як повною імітацією грошового знака чи 
державного цінного папера, так і істотною фальсифікацією тим чи іншим способом 
справжніх грошових знаків чи державних цінних паперів.  

Аналізуючи п.5 постанови Пленуму ВСУ, а також у п.2 Правил визначення 
платіжності банкнот і монет Національного банку України, затверджених 
Постановою Правління Національного банку України №151 від 32.03.99, автори 
Науково-практичного коментарю до КК України, підготовленого Інститутом 
Генеральної прокуратури України [10, с. 254], П.П.Андрушко [11, с. 398] та 
М.І.Хавронюк [12, с. 76], в унісон дійшли висновку: “...стосовно підроблених 
грошових знаків зазначених ознак підробки практично можна досягти лише шляхом 
їх створення будь-яким способом, тобто шляхом лише повної підробки. Бо за будь-
якого часткового перероблення справжніх банкнот не буде досягнуто достатнього 
ступеня завершеності зображення та його узгодженості зі словами і цифрами, які 
визначають їх номінал, що утворює явну, очевидну невідповідність у такий спосіб 
перероблених банкнот справжнім грошовим знакам та унеможливлює їхній збут”. 
Але як же ж бути з частково переробленими грошовими знаками? 

Видається, що тут треба виходити ось з чого. По-перше, законною підставою 
застосовувати кримінальну відповідальність як за повну підробку так і за часткову 
переробку справжніх банкнот і монет є міжнародно-правові зобов’язання України, 
зокрема, п.1 ст.3 Женевської міжнародної Конвенції про боротьбу з підробкою 
грошових знаків від 29 квітня 1929, яку ЦВК СРСР ратифікував 03.05.1931р., а 
відповідно до ст.7 ЗУ “Про правонаступництво України” від 12.09.1991 р. ця 
Конвенція є частиною законодавства України як правонаступниці міжнародних 
зобов’язань СРСР. По-друге, у правозастосовній діяльності слід керуватися 
принципом індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання. Так, 
криміналісти С.Петряєв та О.Воробей акцентують, що “кримінальна відповідальність 
за підробку паперових грошей з використанням поліграфічних способів друку або 
інших способів, які дозволяють виготовляти досить якісно підроблені гроші у 
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великій кількості, повинна бути більш суворою, аніж за виготовлення підробок 
примітивним способом, оскільки суспільна небезпечність першого способу значно 
більша” [13, с. 11; 14, с. 20]. По-третє, слідча та експертна практика показала, що 
повністю підроблені грошові знаки, виконані одним способом, за якістю не можуть 
позмагатися із повною підробкою, що виконана іншими способами. Те ж саме можна 
сказати і про перероблені банкноти.  

Зупинимося на деяких способах повної підробки та часткової переробки 
справжніх банкнот.  

1. Монтаж – справжня банкнота піддається розшаруванню, а потім до обох 
частин приклеюються фальсифіковані половинки більших номіналів, виготовлені, 
наприклад, за допомогою кольорової офісної техніки, або із сувенірно-
календарикової продукції. Ознаки-сліди: зображення лицьового боку не 
узгоджується із зображенням зворотного боку.  

2. Аплікація – наприклад, з огляду на практично одинакові розміри та дизайн 
гривень зразка 1992, 1994, 1995 років різних номіналів із справжньої банкноти 
номіналом 1 гривня зразка 1994 р. для отримання переробленої банкноти вартістю 
100 гривень на звичайному чорно-білому ксерокопіювальному апараті 
відтворювалося зображення-копію 100-гривневої банкноти на тоненькому папері. З 
отриманої копії по контурах вирізались зображення портрету Тараса Шевченка та 
номіналу. Вирізані фрагменти наклеювались зверху на малюнки 1-гривневої 
банкноти. Так само, дійсні банкноти номіналом 2 гривні перетворюють в банкноти 20 
гривень. Ознаки сліди: збільшення товщини паперу в місцях наклеювання, явна 
неузгодженість підроблених банкнот „заявленого” номіналу із рештою елементів 
дизайну, в тому числі і зі зворотним боком, справжніх банкнот.  

3. Зустрічаються перероблені (часткова підробка) грошові знаки, наприклад, коли 
для виготовлення підроблених банкнот використовують папір справжніх банкнот: 
а) обробляють автентичні купюри низьких номіналів спеціальним хімічним розчином 
(відбілюють), б) старі зображення перекривають, маскують фарбами світлого 
кольору, а після цього наносять на них зміст грошового знаку вищого номіналу. 
Сліди-ознаки: на підробці присутні захисна нитка та водяні знаки, сам банкнотний 
папір внаслідок травлення став ламким та крихким; залишки старих зображень, 
фарба нових зображень відшаровуються.  

4. Малювання – олівцями, фарбами ручним способом малюються зображення 
обох боків банкноти. Ознаки-сліди: яким би здібним не був художник, текстові 
зображення мають відхилення від типографських шрифтів, деякі реквізити або 
відсутні або виконані спрощено, неточність топографії реквізитів банкнот.  

5. Фотографія – склеюються докупи кольорові фотографії зображення обох 
боків банкноти. Ознаки-сліди: фотоемульсійний папір, що легко відрізняє підробку 
від справжніх банкнот.  

Ознаки-сліди будь-якого із названих способів підробки легко виявляються 
візуальним оглядом. Зважаючи на зовнішній вигляд примітивно підроблені банкноти 
у звичайних умовах фактично з труднощами можуть бути видані та сприйняті як 
справжні вищого номіналу, а отже, за своїми об’єктивними характеристиками вони 
не можуть перебувати у подальшому обігу після їх збуту, а відтак впливати на 
збільшення кількості платіжних засобів, тобто не можуть завдавати шкоди 
грошовому обігу як каталізатори інфляції. Максимальні перспективи їхнього 
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злочинного використання – це можливість за сприятливих умов (темна пора доби, 
сліпота потерпілого чи його поспіх, чи необізнаність у вигляді справжніх банкнот) 
ввести в оману лише окремих громадян. 

Попри це, ми приймаємо за константу, що норма ст. 199 КК України покликана 
охороняти грошовий обіг. Порівняно з іншими предметами (напр., недоброякісна 
продукція, наркотичні засоби, психотропні речовини), збут яких заборонено 
кримінальним законом, підроблені грошові знаки є речами (товаром) особливого 
виду. За своїм призначенням – це неспоживні речі. Суспільна небезпека та шкода 
збуту підроблених грошей, полягає у тому, що вони можуть “ходити з рук у руки”, 
тобто можуть перебувати в обігу наче дійсні засоби платежу і тим самим впливати на 
збільшення кількості платіжних засобів.  

То чи можуть примітивно-грубо підроблені грошові знаки розглядатись як 
предмети фальшивомонетництва, а діяльність, з ними пов’язана кваліфікуватись за 
ст. 199 КК України? А відтак, слідчо-доказова діяльність має здійснюватися з 
врахуванням предмета доказування та особливостей розслідування шахрайства чи 
фальшивомонетництва? І як має реалізуватися процесуальний принцип з’ясування 
істини, і вимога економії часу та процесуальних засобів? Реально слідча практика йде 
по лінії фальшивомонетництва А все таки видається, що переважають аргументи в 
користь шахрайства.  

Підробленість, фальшивість – це несправжність, імітація справжнього, 
нелегітимне внесення змін до справжнього [15, с. 284]. Звичайно намальовані 
банкноти, фотографії банкнот, перероблені банкноти шляхом аплікації чи монтажу, а 
також інші грубі підробки порушують виключне право установи-емітента на 
виготовлення грошових знаків на власних спеціалізованих підприємствах та на 
здійснення емісії. Проте, питання про віднесення конкретних зразків підроблених 
грошей до фальшивомонетництва має вирішуватися не лише шляхом встановленням 
факту наявності маніпуляцій на справжніх грошових знаках чи факту самого 
виготовлення підробленого грошового знаку, а оцінкою його якості та досконалості. 

Яким же повинен бути ступінь відповідності підроблених грошових знаків за 
художнім оформленням (дизайном), реквізитами, цифровим та буквеним номіналом, 
якістю відтворення на справжні – абсолютним чи відносним? У цьому плані варто 
відзначити, що у § 485 глави 25 КК штату Нью-Йорк (США) для визнання виробу, 
що підпадає під поняття підробленого грошового знаку, використовується термін 
“схожість” [16, с. 92]. “Схожість”, подібність контекстуально розуміється і у 
зазначеному роз’ясненні Пленуму ВСУ. Адже дійсно, значна частина елементів 
захисту не сприймається органами відчуттів людини. Магнітна фарба, 
ультрафіолетова та інфрачервона частина спектру не сприймається органами 
відчуттів людини без спеціальних пристроїв. Читання мікродруку без засобів, які 
збільшують зображення, потребує особливої гостроти зору, яка не властива більшості 
людей. Розміри (довжина, ширина, товщина) грошового знаку, цінного паперу без 
використання метричних приладів абсолютно точно також неможливо оцінити.  

Суддя Верховного Суду України В.М.Верещак, наприклад, вважає, що як 
предмети фальшивомонетництва підроблені грошові знаки, цінні папери повинні 
відповідати справжнім грошовим знакам чи цінним паперам за розміром [17, с. 9]. 
Видається, що для встановлення можливості перебування в обігу необов’язково, щоб 
підроблені грошові знаки чи цінні папери мали беззаперечну (категоричну) схожість 
із справжніми. Для наглядності приведемо приклад. Так , у липні 2001 р. Головне 
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управління Національного банку по місту Києву і Київській області вилучило 
виготовлені офсетним друком фальшиві банкноти номіналом 10 гривень зразка 1992 
року, які за фактурою паперу, точністю малюнків, навіть за утрафіолетовим та 
інфрачервоним захистом практично були ідентичними до оригіналів. Товщина 
паперу підробок відповідала товщині паперу справжніх банкнот, хоча сам папір – 
більш гладкий на дотик; водяний знак "тризуб" на зворотному боці банкнот імітовано 
друком невидимою речовиною, яка слабо флуоресціює в УФ променях блакитним 
кольором; флуоресценція паперу в УФ променях відсутня; захисні волокна темно-
синього введені в папір підробок під час його виготовлення і знаходились як на 
поверхні, так і в товщі паперу. Флуоресценція волокон – більш інтенсивна, ніж у 
справжніх банкнот. Усі елементи дизайну, крім нумерації, яка виконана високим 
друком, виконані штриховим офсетним друком; кольори зображень подібні до 
оригіналу, але мали меншу насиченість; ірисний друк захисних сіток імітовано 
накладанням ліній та штрихів жовтого, зеленого та блакитного кольорів; мікротексти 
мали меншу чіткість. Імітовано елементи інфрачервоного та ультрафіолетового 
захисту банкнот з високою подібністю до справжніх. Фальшивки видавав менший 
розмір по довжині на 2,0 – 2,5 мм [18].  

Отже, видається, що для встановлення подібності підроблених банкнот, монет, 
державних цінних паперів, білетів державних лотерей до справжніх, в першу чергу, 
слід виходити із тих основних ознак, які сприймаються органами відчуттів людини, 
та брати до уваги окрім 1) присутності всіх чи більшості елементів дизайну та 
завершеності зображення; узгодженості між цифрами та словами, що визначають 
номінал; якості їх відтворення за графічною точністю та кольороперадачею – 
утворюють схожість за змістом та передачею самої інформації із автентичними, 
ще й 2) схожість підробок за носієм інформації: лист паперу чи металевий сплав 
певних розмірів (довжина, ширина, товщина, діаметр) та 3) певні хімічні 
властивості, які свідчать про якість підробленого продукту в цілому. 

Так, наприклад, надзвичайно рідкісні підробки, виконані фотографічним 
способом, явно видає папір з фотоемульсійним шаром, не згадуючи вже про їх явну 
невідповідність за товщиною. Прецеденти, звичайно, ще не зустрічались, але так 
само можна припустити, що зображення грошових знаків ніщо не заважає виконати 
на пергаментному, сигаретному папері чи на картоні. Але хто прийме на віру, що це 
справжні гроші? 

Стосовно подібності підробок за хімічними властивостями маються на увазі такі 
властивості фарб та паперу, які без спеціальних пристроїв здатна сприймати людина 
(необов’язковими є встановлення композиційного складу паперу, ступеню проклейки 
та наповнення, хімічного складу та властивостей фарб тощо). Так, наприклад, Д., за 
домовленістю з А. та Т. сканував вдома на власному комп’ютерному обладнанні 20 і 
50 гривневі банкноти та видрукував їх на струменево-крапельному принтері з рідким 
принципом друку (коли фарба розмокає у воді). А. та Т. збували підробки в День 
Конституції на міському ярмарку. Про інцидент в регіональне управління НБУ у 
Львівській області заявила потерпіла, яка виявила “що зображення на грошах 
розтеклося (розмазалося)”. Верховний суд перекваліфікував дії А. Д. та Т. на 
шахрайство, оскільки “... присутні явні розходження за якістю підробок із 
справжніми грошовими знаками” [19].  

Отже, для обвинувачення у фальшивомонетництві необхідно встановити, що 
підроблені банкноти, казначейські білети, монети, державні цінні папери, білети 
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державної лотереї мають суттєву подібність (схожість): за носієм зображення + 
розміром + елементами зображення + цифровим +буквеним номіналом + якістю 
відтворення (чіткість та кольоропередача) із справжніми платіжними грошовими 
знаками або державними цінними паперами, білетами державної лотереї, що робить 
можливим їх перебування в обігу. А використання фальшивомонетниками схожих за 
властивостями паперу та поліграфічних фарб, відтворення чи імітація на підробках 
текстури справжнього паперу, рельєфності зображень (глибокого та високого друку), 
захисних ниток та волокон, водяних знаків, УФ та ІЧ- захисту, зображень, виконаних 
магнітними фарбами мали б розглядатись як ознаки високоясних підробок. 

Підсумовуючи розгляд порушеної проблематики та відшукуючи шляхи усунення 
різночитання ознак підробленості при розслідуванні та розгляді справ про 
фальшивомонетництво, можна провести одну аналогію. 

У кримінальних справах про злочини, пов’язані з вогнепальною зброєю (ст.ст. 
262-264 та ін. КК України), призначається балістична експертиза, завданням якої є 
встановлення: окрім а) чи є наданий на дослідження предмет вогнепальною зброєю, 
ще й б) якщо так, то який його технічний стан та чи придатний він до використання 
за цільовим призначенням – придатність до стрільби [20, с. 57]. Позитивний 
висновок за обома завданнями є передумовою для пред’явлення обвинувачення у 
вчиненні зазначених злочинів.  

Видається, що не буде позбавленою сенсу пропозиція на техніко-
криміналістичну експертизу грошових знаків виносити комплекс із двох запитань – 
1) чи відповідає наданий на дослідження грошовий знак (за якістю, елементами 
дизайну, захисними елементами) справжнім грошовим знакам такого ж номіналу та 
року випуску? та 2) чи можуть бути сприйняті сенсорними відчуттями людини (зір, 
слух, тактильні відчуття) без спеціальних пристроїв ознаки підробленості (ознаки 
розбіжності зі справжнім грошовим знаком такого ж номіналу та року випуску) на 
наданому на дослідження грошовому знаку? Оскільки фальшивомонетнику важливо 
обманути громадян при первинному збуті, тому природнім є те, що виготовляючи 
підроблені грошові знаки, він прагне імітувати саме ті ознаки, за якими населення 
розпізнає справжні гроші. На погляд автора статті, друге запитання не є правовим, а 
його вирішення допоможе слідчому, суду встановити потенційну можливість видати 
та сприймати підроблений грошовий знак за дійсний як під час збуту, так і після 
першого збуту, а отже придатність підробленого грошового знака до обігу. Крім того, 
про доцільність постановки на експертизу другого запитання свідчить той факт, що 
придатність підроблених грошових знаків до обігу – це об’єктивно необхідна 
властивість підроблених грошових знаків (а не з позиції, азартного та самонадійного 
фальшивомонетника: “може я їх комусь спекаюся”; чи з позиції потерпілого “ я не 
роздивився”), тому підхід до з’ясування цієї властивості також має бути об’єктивним.  

Вивчення слідчо-судової практики показує, що за доволі сумнівної схожості 
підроблених грошових знаків на справжні гроші доволі поширеним є пред’явлення 
обвинувачення за ст.199 КК. У більшості таких випадків обвинувачені у 
фальшивомонетництві не користуються допомогою адвоката, а засуджені – правом 
на апеляцію та касацію. Але встановлення факту чи мають виявлені підробки ознаки 
підробленості в розумінні ст.199 КК є обов’язком прокурора, слідчого, особи, яка 
провадить дізнання (ст.22 КПК). Видається, що розглянуті у статті питання, рівно як і 
висловлені пропозиції щодо критерію встановлення „підробленості”, сприятимуть 
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правильному ефективному правозастосуванню ст.199 КК, а також реалізації 
підозрюваними, обвинуваченими, підсудними права на захист. 
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Printing “superforgery” and money forgery, made by means of drawing, applique’ work, 
assembling. Is the damage and social danger of their coming in money circulation equal? 
What are the identifying characteristics and properties of false money, forged state 
securities and state lottery tickets? These and other questions on the “quality of forgeries” 
(as a qualitative feature of counterfeiting object) constitute the problems of this article. 
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У статті дано визначення та співвідношення понять “банкрутство” і “стійка 
фінансова неспроможність”, які використані в Особливій частині Кримінального 
кодексу України на підставі їх системного та історичного аналізу. Аргументується 
необхідність розмежування цивільно-правового поняття “неспроможність” та 
кримінально-правового поняття “банкрутство” за галузевою належністю.  

Ключові слова: банкрутство, фінансова неспроможність, неплатоспроможність. 

Чинним Кримінальним кодексом України ст.218-221 передбачена кримінальна 
відповідальність за фіктивне банкрутство, доведення до банкрутства, приховування 
стійкої фінансової неспроможності та незаконні дії у разі банкрутства суб’єктів 
господарювання. Для з’ясування об’єктивної сторони цих злочинів потрібно 
з’ясувати насамперед значення понять “банкрутство” та “стійка фінансова 
неспроможність”, що використовуються законодавцем при побудові юридичних 
конструкцій цих статей.  

Незважаючи на те, що дослідженням цієї проблеми займались такі провідні вчені 
як П. Баренбойм, Є.А. Васильєв, О.О. Дудоров, Б.М. Поляков, А.Ф. Клейнман, 
М.Й. Коржанський, А.Г. Лордкіпанідзе, К.І. Малишева, М.І. Мельник, 
Є.М. Смірнова, В.Н. Ткачов, А.Н. Трайнін, І.Я. Фойницький, М.І. Хавронюк, 
Г.Ф. Шершеневич, в теорії кримінального права щодо визначеності цих термінів та 
їхнього співвідношення між собою немає єдиного розуміння. 

Відсутність чіткості наукових роз’яснень щодо визначеності цих термінів знижує 
ефективність застосування кримінального законодавства на практиці, а іноді 
призводить до помилок.  

Немає чіткого роз’яснення цих термінів і в Законі України “Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” Відомості Верховної 
Ради України, 1999р., №42-43, ст.378, який набрав чинності з 1 січня 2000 року. Так, 
згідно зі ст.1 цього Закону, банкрутство – це визнана господарським судом 
неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити 
визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної 
процедури; а неплатоспроможність – це неспроможність суб'єкта підприємницької 
діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові 
зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати 
зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як 
через відновлення платоспроможності.  

Отже, чинне законодавство України, а саме Закон “Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Відомості Верховної 
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Ради України, 1999р., №42-43, ст.378) зі змінами і доповненнями вважає поняття 
“неспроможність” та “банкрутство” синонімами, оскільки поняття банкрутства ст.1 
цього Закону дається через визначення неспроможності боржника. 

В юридичній літературі прийнято розрізняти відносну та абсолютну 
неплатоспроможність. На думку Б.М. Полякова, відносна неплатоспроможність 
полягає в неможливості погашення боргів кредиторів через тимчасові фінансові 
труднощі і за наявності активів, більших за кредиторську заборгованість. У цьому 
випадку кредитори реалізують свої майнові права через виконавче провадження, 
обминувши інститут банкрутства [1, с.16-17].  

Абсолютна неплатоспроможність полягає в неможливості боржника через повне 
руйнування фінансового становища сплатити борги кредиторам без використання 
судових процедур банкрутства. Законом України “Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлено такі 
критерії абсолютної неплатоспроможності: розмір заборгованості та термін 
прострочення. Наявність цих двох зовнішніх ознак неплатоспроможності боржника 
характеризує її абсолютність ( стійкість) і дають підстави ініціювати процедуру 
банкрутства. 

Своєю чергою абсолютна неплатоспроможність буває двох видів – відворотна та 
невідворотна. Відворотна неплатоспроможність характеризується можливістю 
відновлення ( реанімації ) платоспроможності боржника через різноманітні санаційні 
механізми процедури банкрутства. Невідворотна неплатоспроможність означає 
можливе відновлення платоспроможності винятково через ліквідаційну процедуру. 
Таку неплатоспроможність встановлює суд шляхом визнання боржника банкрутом. 
Банкрутом боржника може визнати тільки господарський суд. 

Банкрутство означає ліквідацію боржника, реалізацію його майна з метою 
відшкодування вимог кредиторів. При абсолютній відворотній неплатоспроможності 
боржник може фінансово оздоровитися, розрахуватися з боргами і повернутися до 
звичайної господарської діяльності. Визнання боржника банкротом означає його 
ліквідацію. Шансів вийти з ліквідаційної процедури банкрутства вільним від боргів у 
боржника надзвичайно мало [1, с.16-17].  

З таким тлумаченням термінів з певним застереженням можна було б погодитись. 
Проте нас передусім цікавить тлумачення терміна, введеного чинним Кримінальним 
кодексом України – “стійка фінансова неспроможність”. На сьогодні ані 
Кримінальний кодекс України, ані Закон України “Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Відомості Верховної 
Ради України, 1999р., №42-43, ст.378) не містять визначення поняття “стійка 
фінансова неспроможність”. Тому є потреба більш детальніше зупинитесь на 
з’ясуванні цього поняття. 

Відповідно до Постанови Правління Національного банка України №479 від 
24.09.99р. ”Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і 
здійснення операцій з їх застосуванням”, “фінансова неспроможність – будь-яка 
ситуація, при якій банк – член платіжної системи не може функціонувати і/або 
виконувати свої зобов'язання щодо розрахунків відповідно до умов угоди з 
платіжною організацією, як-от банкрутство, вилучення ліцензії на здійснення 
банківських операцій, неплатоспроможність при розрахунках тощо”. 
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Тлумачний новий словник Української мови дає таке визначення терміна 
“стійкий” – для якого характерні стабільність, постійність. Синонімами є тривкий , 
сталий [2, с.399]. 

Іншими словами наведена Постанова Національного банку України ототожнює 
поняття “фінансова неспроможність” з “банкрутством” та “неплатоспроможністю 
при розрахунках”. Отже, на нашу думку, “абсолютна неплатоспроможність”, “стійка 
фінансова неспроможність” є синонімами поняття “банкрутство”, визначене в 
законодавстві України. А відмінністю між постійною, абсолютною або “стійкою 
фінансовою неспроможністю” і “банкрутством” може бути тільки встановлення 
цього стану боржника у випадку “банкрутства” ухвалою господарського суду.  

Хоча законодавець і зайняв таку позицію щодо проблеми співвідношень понять 
“неспроможність” і “банкрутство”, це питання, на нашу думку не можна вважати 
остаточно вирішеним. 

Думки вчених з цього питання кардинально відрізняються. Одні вчені, зокрема 
М.Й. Коржанський, вважає таку позицію законодавця, яка випливає з економічної 
суті механізму банкрутства, абсолютно правильною.  

На думку М.Й. Коржанського, фінансовою неспроможністю називається 
неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання 
встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами [3, с.375].  

Аналогічної позиції дотримується Б. Колб, який під неспроможністю пропонує 
розуміти визнану арбітражним судом або оголошену боржником неспроможність у 
повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів по грошових зобов’язаннях, та (або) 
виконати зобов’язання по сплаті обов’язкових платежів, спричинивши застосування 
до боржника процедури зовнішнього управління з метою відновлення його 
неплатоспроможності, а під банкрутством – визнану судом або оголошену 
боржником неспроможність у повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів 
стосовно грошових зобов’язань та (або) виконати зобов’язання зі сплати 
обов’язкових платежів, застосувавши до боржника процедури конкурсного 
провадження з метою співрозмірного задоволення вимог кредиторів у межах наявних 
активів боржника [4, с.48].  

Як підкреслював П. Боренбойм, юридичне формулювання поняття 
“неспроможність” завжди розрізнялося в різних країнах і не мало єдиного 
загальноприйнятого значення. В Голландії неспроможність означала неспроможність 
задоволення вимог кредиторів, у Франції могла застосовуватися за умов фактичної 
неплатоспроможності боржника, а в Італії – за умов тимчасової 
неплатоспроможності [5, с.36].  

Така невизначеність у розумінні термінів “неспроможність” та “банкрутство” 
багато в чому завдячує історії існування самих правовідносин. Юридичний зміст 
понять “неспроможність” та “банкрутство” змінювалося разом із розвитком і 
ускладненням господарських відносин. Розвиток господарських відносин і пов’язані 
з цим зміни суспільного ставлення до економічних процесів спричиняло зміни в 
методах регулювання цих відносин і зміни в їх правовому регулюванні. Це своєю 
чергою змінювало співвідношення понять “банкрутство” і “неспроможність”, а також 
співвідношення меж цивільно-правового та кримінально-правового регулювання 
відносин, пов’язаних з банкрутством суб’єктів господарської діяльності. 
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Поряд з тим існує інша група вчених, які, використовуючи історичні методи 
дослідження, вважають таке співвідношення понять “неспроможність” та 
"банкрутство" помилковим. Вони розмежовують ці поняття на цивільно-правові – 
“неспроможність” та кримінально-правові – “банкрутство” [5, с.8,22].  

Як зазначав В.Н. Ткачов, під час провадження справ про неспроможність можна 
увиділити три категорії боржників. Перша категорія боржників – повністю 
добросовісні, які нас мало цікавлять і до яких, у провадженні справ про банкрутство 
не застосовуються норми кримінального права. Друга – боржники, в процесі 
банкрутства яких деякі суб’єкти поводились недобросовісно, порушуючи тим самим 
кримінальні заборони (сам боржник не знав і не міг знати про протиправну поведінку 
вказаних осіб). Як приклад наведемо ситуацію, коли арбітражний керуючий без 
відома комітету кредиторів вчиняє дії або укладає договори в інтересах третіх осіб. 
Або коли треті особи у своїх інтересах приховують майно боржника. І нарешті третя 
категорія – боржники, які своїми діями порушили норми кримінального права. Сюди 
треба віднести також ситуації, коли кредитори або треті особи діяли протизаконно з 
відома боржника [6, с.129 ].  

Очевидно, що з позиції визначення цивільно-правових та кримінально-правових 
меж у провадженні процедури банкрутства ці категорії боржників суттєво 
відрізняються між собою. Однак, відповідно до діючого законодавства України, всі 
вони вважаються банкрутами. Ми вважаємо, що цей термін не може визначати всі 
три категорії боржників, оскільки вони суттєво відрізняються за діяннями один від 
одного. Цей термін повинен визначати одну категорію боржників, як того вимагає 
юридична термінологія. На жаль, суттєвим недоліком нашого законодавства з питань 
банкрутства є те, що одним і тим самим терміном визначаються абсолютно різні 
правові явища. 

Серйозна спроба диференціювати ці поняття була зроблена в Росії в Статуті про 
банкрутів 1800 року. В ст.131 цього Статуту вказувалося, що для визначення 
безвинного банкрута слід застосовувати термін “неспроможний”, оскільки це звання 
означає нещасну, а не безчесну людину; необережного і злісного слід називати 
“банкрутом”[7].  

Вже тоді почала формуватися теорія про те, що банкрут – нечесна людина, яка 
мала умисел на завдання шкоди кредиторам. Саме такої думки дотримувалися 
більшість російських юристів.  

І.Я. Фойницький, характеризуючи співвідношення неспроможності і банкрутства, 
зазначав, що кримінально-правове поняття банкрутства відрізняється від цивільно-
правового поняття неспроможності, але останнє охоплює перше; не будь-який 
неспроможний є банкрутом, але банкрутом може бути тільки неспроможний [8, 
с.388]. Г.Ф. Шершеневич писав, що під банкрутством слід розуміти необережне або 
умисне завдання шкоди кредиторам шляхом зменшення або приховування майна. Він 
розглядав банкрутство як кримінально-правову сторону цивільних відносин 
(неспроможності), підкреслюючи, що воно не є необхідним супутником 
неспроможності і називав його “ випадковим ускладненням” цивільних відносин [9, 
с.473]. А.Н. Трайнін стверджував, що банкрутство є делікт своєрідний: він 
складається з двох елементів, з яких один (неспроможність) – поняття цивільного 
права, другий ( банкрутське діяння) – поняття кримінального права [10, с.63].  
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Є.В. Смірнова, на підставі вивчення дореволюційного російського конкурсного 
права робить такі висновки про чотири ознаки банкрутства, які на нашу думку, 
можна застосовувати в практиці і сьогодні.  

По-перше, оскільки банкрутство являло собою діяння неспроможного боржника, 
то обов’язковою його ознакою було наявність неспроможності. По-друге, 
банкрутство вважалося злочином і тоді, коли в основі злочинного діяння лежала і 
необережність боржника. Якщо ж злочинні діяння вчинювалися з умислом на 
завдання шкоди кредиторам, банкрутство вважалося злісним і каралося набагато 
суворіше, ніж необережне банкрутство. По-третє, банкрутство як злочин існувало, 
тільки у випадку завдання шкоди кредиторам. По-четверте, шкода, що завдавалась, 
також могла полягати у зменшенні або прихованні цінностей, що належали до майна 
боржника [11, с.142].  

Є.А. Васильєв вважає, що термін “банкрутство” має дуже вузьке специфічне 
значення, яке описує окремий випадок неспроможності, коли неспроможний 
боржник винувато вчинює кримінально-карані діяння, що спричинюють шкоду 
кредиторам [12, с.27].  

На нашу думку, це твердження є цілком справедливим, як і те що, на думку 
В.Н. Ткачова, зупинення конкурсного провадження припиняє цивільно-правові 
відносини, тобто наслідки неспроможності, проте не наслідки банкрутства. 
Кримінально-правове переслідування осіб, винних у банкрутстві, повинно триватиі 
після закінчення провадження справи про неспроможність [13, с.134].  

Тобто перша група авторів розмежовує розглянуті нами категорії за 
економічними критеріями, друга – за критерієм суспільно небезпечних діянь, які 
завдають шкоду кредиторам, що більше відповідає принципам кримінального права 
та підставам криміналізації суспільно небезпечних діянь. 

Дещо інакше пропонує вирішувати це питання О.О. Дудоров: він розрізняє 
поняття “банкрутство” в господарсько-правовому і кримінально-правовому 
розумінні. “По-перше, в господарському праві, банкрутство розглядається як визнана 
арбітражним судом неспроможність, тобто це юридичний факт, який встановлюється 
в особливій процесуальній формі. А в кримінально-правовому розумінні банкрутство 
– це стійка фінансова неспроможність незалежно від того, встановлено чи ні даний 
факт у порядку арбітражного судочинства. По-друге, в господарському праві поняття 
банкрутства зараз однозначно пов’язується з ліквідаційною процедурою, а в плані 
відповідальності за цей злочин – це і власне банкрутство, і неспроможність, яку 
можна подолати, досягнувши фінансово-господарського оздоровлення”[14, с.303].  

З позицією О.О. Дудорова погодитись важко. На жаль, він не наводить достатніх 
аргументів на підтвердження своєї позиції, яка до того ж суперечить положенням 
законодавства України. Ця теорія також суперечить розробленим вченими – 
криміналістами концепціям кримінально-правового банкрутства, та реалізація її 
може привести, як писав Г.Ф. Шершеневич, до конфлікту двох юрисдикцій – 
цивільної та кримінальної. На думку Г.Ф. Шершеневича, компетенція кримінального 
суду повинна починатися з моменту встановлення неспроможності ухвалою суду 
цивільного. Г.Ф. Шершеневич також вважав, що “якщо особа, відносно якої 
цивільний суд відмовив у неспроможності, буде притягнута до відповідальності в 
якості банкрута кримінальним судом, і навпаки, коли особа, яка оголошена 
неспроможною від імені цивільного суду, буде звільнена від кримінального 
переслідування, незважаючи на виявлені в конкурсному процесі докази, така 
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ситуація приводитиме до підриву судового авторитету і численних помилок, 
викликаних хоча б тим, що загальний суд більш компетентний в питаннях 
неспроможності ніж кримінальний”[15, с.26].  

Отже, ми погоджуємось з іншими авторами, і вважаємо, що необхідно закріпити 
законодавчо розмежування термінів “неспроможність” та “банкрутство”. На сьогодні 
у вітчизняному законодавстві існує ситуація, при якій у визначенні одного і того ж 
явища (цивільно-правової неспроможності) використовуються два різних терміна “ 
неспроможність” та “банкрутство”. Також парадоксальним є ситуація, за якою 
кримінально-правовий термін “банкрутство” у диспозиціях статей Особливої частини 
Кримінального кодексу України підміняється його цивільно-правовим синонімом 
“стійка фінансова неспроможність”. Таке положення, на нашу думку, не свідчить про 
високий рівень юридичної техніки в державі. Тому ми вважаємо, що застосування 
поняття “банкрутство” в законодавстві України повинно вживатися винятково у 
випадках, коли внаслідок суспільно небезпечних діянь особи була спричинена шкода 
кредиторам, тобто виключно в кримінальному значенні цього поняття, оскільки це 
буде сприяти більш точній юридичній кваліфікації цього явища та його сутності. 

Зважаючи на вищенаведене, ми пропонуємо замінити в ст.219,220 Кримінального 
кодексу України термін “стійка фінансова неспроможність” на “банкрутство” та 
сформулювати диспозиції цих статей у такому вигляді: 

Стаття 219. Доведення до банкрутства. 
Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої 

заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником, або службовою 
особою суб’єкта господарської діяльності дій, що призвели до банкрутства суб’єкта 
господарської діяльності, якщо це завдало великої шкоди кредитору. 

Стаття 220. Приховування банкрутства. 
Умисне приховування громадянином – засновником або власником суб’єкта 

господарської діяльності, а також службовою особою банкрутства суб’єкта 
господарської діяльності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це 
завдало великої матеріальної шкоди кредиторові... 
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА 

ДИСТАНЦІЙНЕ КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО: 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

М. Смирнов© 

Одеська національна юридична академія 
вул. Піонерська, 2, 65009 Одеса, Україна 

У статті розглядаються процесуальні питання застосування нових інформаційних 
технологій у сфері кримінального судочинства. Практика розслідування і розгляду 
кримінальних справ повинна прийняти таку нову концепцію, як “дистанційне 
правосуддя”, що передбачає можливість проведення не тільки окремих процесуальних 
дій, але й у цілому розгляду кримінальних справ на відстані за допомогою 
відеоконференцзв'язку. 

Ключові слова: дистанційне правосуддя, заочний розгляд кримінальних справ, 
відеоконференцзв’язок, кримінальне судочинство. 

Досягнення науково-технічного прогресу проникли в усі сфери людської 
життєдіяльності. Нові інформаційні технології не обійшли стороною і сферу 
судочинства. Законодавство багатьох європейських країн передбачає використання 
можливостей Інтернет у судочинстві. Приміром, у Великобританії (Уельс) можна 
електронною поштою направити позовну заяву за спеціальною адресою і вона заочно 
офіційно розглядатиметься, після чого суд винесе цілком офіційне рішення. Уже не є 
чимось екстраординарним розгляд справ у суді в режимі “он-лайн”. 

Практика розслідування і розгляду кримінальних справ повинна прийняти таку 
нову концепцію, як “дистанційне правосуддя”, що передбачає можливість 
проведення не тільки окремих процесуальних дій, але й у цілому розгляду 
кримінальних справ на відстані за допомогою технології відеоконференцзв'язку (далі 
ВКЗ), яка використовується для позначення заходу, учасники якого територіально 
віддалені один від одного і спілкуються з використанням технічних засобів, що 
забезпечують передачу зображення і звуку в режимі реального часу. Застосування 
ВКЗ у кримінальному судочинстві дає можливість його учасникам “бути 
присутніми” на процесі, брати участь при розгляді справи, не перебуваючи у 
приміщення суду, використовуючи термінали, розташовані в суді, слідчих органах й 
адвокатських конторах. ВКЗ частіше та ефективніше застосовують в ході судового 
розгляду, рідше (насамперед, у фінансових справах) – на досудовому слідстві. 

Введення ВКЗ у кримінальне судочинство знаходить свою підтримку в 
юридичній літературі. Праці О. Волеводза, Ф. Вяткина, С. Зільбермана, 
Л. Алексєєвої, А. Сизоненка, М. Сегая, В. Мілінчук, М. Пашковського, П. Биленчука, 
Л. Брусніцина, О. Халіуліна зробили відповідний внесок у досліджувану проблему. 
Проте далеко не всі проблемні питання знайшли відображення й адекватне 
вирішення у цих дослідженнях. Нечисленні публікації викладені лише в плані 
постановки тих або інших проблем, що потребують подальшого детального 
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дослідження. Зокрема, практика застосування ВКЗ у кримінальному судочинстві 
розглядалася здебільшого з позицій правового регулювання. Разом з тим найбільший 
інтерес викликає питання про процесуальні і процедурні особливості застосування 
ВКЗ у кримінальному процесі. Не знайшли вирішення й багато інших актуальних 
питань, зокрема про процесуальне положення і повноваження осіб, участь яких не 
передбачено діючім Кримінально-процесуальним кодексом України (далі – КПК 
України), у проведенні процесуальних дій у режимі ВКЗ; щодо відносин між 
інститутом ВКЗ з переважною більшістю принципів кримінального процесу і 
насамперед принципом безпосередності дослідження доказів; питання про 
допустимість використання доказів по кримінальних справах, одержаних із 
застосуванням технології ВКЗ. 

Використання ВКЗ у кримінальному судочинстві, хоч і викликає неабиякий 
теоретичний і практичний інтерес, все ж відноситься до майже не досліджених 
наукових проблем. Переконливою ілюстрацією цього є те, що в КПК України 
врегулюванню відносин, пов'язаних із застосуванням ВКЗ, присвячена лише ст. 303 
КПК і та обмежує її використання випадками забезпечення безпеки свідка, що 
підлягає допитові і тільки при розгляді справи в суді. Проблема використання ВКЗ 
залишається настільки невирішеною, що навіть на заняттях із судовими 
працівниками в Російській правовій академії Міністерства юстиції РФ і на засіданні 
Ради при Президенті РФ із питань удосконалення правосуддя через новизну 
запропонованого способу рішення проблеми і за браком достатнього досвіду його 
використання до обговорення ніхто не був готовий. Відтак актуальною залишається 
проблема забезпечення ефективного кримінального судочинства в умовах 
використання ВКЗ. 

Впровадження в практику розслідування і розгляду кримінальних справ 
інституту ВКЗ припускає переосмислення багатьох понять кримінально-
процесуального і доказового права, зокрема таких, як процесуальна форма, 
безпосередність, правовий статус і допустимість доказів, одержаних цим способом, 
процесуальне положення нових суб'єктів кримінального процесу, а також зміна 
тактики проведення багатьох слідчих дій.  

На думку окремих авторів, ВКЗ, безсумнівно, є своєрідною специфічною формою 
участі у судочинстві, хоча за багатьма параметрами ця модель правосуддя, 
безумовно, відноситься до заочної форми. Відзначимо, що по злочинах незначної 
суспільної небезпеки при достатній технічній оснащеності судів, слідчих ізоляторів 
ця форма судочинства має чимало переваг: по-перше, заощаджуються витрати на 
транспортування підсудного в суд; по-друге, виділяють для конвоювання і 
забезпечення охорони в суді визначену кількість працівників органів внутрішніх 
справ; по-третє, значно заощаджується надзвичайно важливий для суддів час; по-
четверте, підсудний не почуватиме себе ізольовано, як це буває в залах судового 
засідання, де присутні його родичі і знайомі; по-п'яте, істотно скорочується проміжок 
часу між здійсненням злочину і моментом покарання винної особи1. 

Віднесення інституту ВКЗ до заочної форми розгляду кримінальних справ і 
обмеження її застосування випадками перебування підсудного під вартою, а також по 
злочинах незначної суспільної небезпеки уявляється не зовсім правомірним, оскільки 
обмежує сферу її застосування винятково територією держави, тоді як потенційні 
можливості використання розглянутої технології набагато ширше. Заочний розгляд 
кримінальних справ застосовується в тому випадку, коли учасник процесу (як 
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правило, підсудний) перебуває поза межами держави й ухиляється від явки в суд. У 
цьому разі допускається розгляд справи у відсутності підсудного, проте за умови 
доказів, що його спові-стили про майбутній судовий розгляд. При застосуванні ВКЗ 
підсудний або будь-який інший учасник процесуальної дії не присутній 
безпосередньо в залі суду, а перебуває в іншому приміщенні (місці), тобто віддалено 
є присутнім при розгляді і вирішенні його справи. У цьому, мабуть, головна 
відмінність заочного розгляду кримінальних справ від їх розгляду із застосуванням 
засобів ВКЗ. Відеоконференцзв’язок ефективно вирішує питання заочного розгляду 
кримінальних справ (ч. 2 ст. 262 КПК України), коли підсудний перебуває на 
території іноземної держави і відмовляється прибути в місце розгляду його справи, 
проте згодний віддалено взяти участь у судовому засіданні в режимі ВКЗ, тим самим 
забезпечивши реалізацію права на участь у кримінальному судочинстві. 

Перехід до практики проведення процесуальних дій, судових засідань у режимі 
ВКЗ означає не стільки технічне переозброєння, скільки створення відповідної 
правової бази, що регламентує процесуальні особливості і процедурні питання, сферу 
застосування ВКЗ і її закріплення в національному кримінально-процесуальному 
законодавстві. Саме на законодавчому рівні необхідно вирішити такі питання: 
1) застосування ВКЗ в національному кримінальному судочинстві при проведенні 
процесуальних дій (допит, очна ставка, впізнання, огляд та ін.) і не тільки як засіб 
забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному процесі2; 
2) віддаленої присутності учасників кримінального процесу при проведенні 
процесуальних дій, досудового розслідування, судового розгляду, а також у стадіях 
перегляду судових рішень3; 3) використання ВКЗ як нової форми (виду) взаємної 
правової допомоги по кримінальних справах4; 

У КПК важливо передбачити можливість присутності осіб, участь яких не 
передбачено діючим КПК у проведенні процесуальних дій у режимі ВКЗ. При 
проведенні процесуальних дій, а також судового засідання в режимі ВКЗ 
обов'язковим є участь особи, що забезпечує первісну установку устаткування, 
налагодження каналів і обслуговуючого ВКЗ безпосереднього в ході виконання 
слідчої дії. Важливо визначити процесуальний статус цієї особи5. За змістом 
ст. 1281, 2701 КПК України, спеціаліст – це особа, що сприяє слідчому, судові у 
виявленні, закріпленні і здобування доказів6. Участь цієї особи розширює 
практичні можливості слідчого в збиранні доказів. Основна ж ціль залучення особи 
до участі у проведенні процесуальних дій з використанням технології ВКЗ – 
забезпечення належної якості передачі зображення і звуку, безперервного і 
стабільного сеансу зв'язку, інформаційної безпеки ВКЗ. У цьому розумінні ця особа 
виступає як технічний помічник слідчого в межах його компетенції Такі особливості 
участі особи, яка забезпечує належну якість зв'язку, що обслуговує ВКЗ 
безпосередньо в ході проведення процесуальної дії (судового засідання), дає підставу 
визначити його як до спеціаліста-оператора7. Участь спеціаліста-оператора не 
зовсім відповідає тому призначенню, про яке мова йде в ст. 1281 і 2701 КПК України. 
У кримінально-процесуальному законі необхідно передбачити, що для надання 
сприяння у використанні засобів ВКЗ при проведенні процесуальних дій або 
судового засідання запрошується спеціаліст-оператор. При цьому його процесуальне 
становлення повинне бути пов'язане з забезпеченням прав і законних інтересів 
учасників процесуальної дії. Учасникам процесуальної дії необхідно надати право 
заявляти відвід спеціаліст-операторам і іншим особам, які присутні або беруть участь 
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у проведенні слідчої дії, а також клопотати про необхідність роз'яснення принципів 
дії ВКЗ і процесу одержання з її допомогою визначених результатів. Спеціаліст-
оператор повинен мати законодавчо надану можливість самовідводу з мотивів 
некомпетентності або його зацікавленості в результаті справи. Його участь у 
проведенні процесуальної дії (судового засідання) з використанням засобів ВКЗ 
повинна бути обов'язкова і не залежати від рішення слідчого або суду. 

Потребує вирішення проблема правового регулювання використання ВКЗ у 
судових процесах та проведенні процесуальних дій передусім із погляду можливості 
забезпечення прав й законних інтересів учасників процесу при її застосуванні. 
Зокрема, рішення про проведення процесуальних дій у режимі ВКЗ за участю осіб, 
що мають фізичні або психічні вади, а також неповнолітніх повинно прийматися 
вибірково. Рівність процесуальних можливостей для відстоювання своєї позиції в 
справі означає дію основних принципів справедливості й у стосовно зазначених осіб. 
Відтак вважаємо, що треба обов'язково передбачити участь адвоката, якщо ВКЗ 
застосовується щодо зазначених осіб. 

Важливо визначити місце захисника при проведенні процесуальної дії в режимі 
ВКЗ за участю обвинувачуваного. Проведення процесуальної дії або судового 
засідання при очній участі обвинувачуваного в захисника є можливість спілкування 
зі своїм підзахисним. Треба виявити, чи приведе до порушення цього права 
застосування технології ВКЗ, якою мірою і які з таких порушень можуть привести до 
негативних наслідків, якими технічними й організаційними заходами можна звести їх 
до мінімуму. 

Застосування ВКЗ у кримінальному судочинстві найбільше може бути піддано 
критиці з позиції принципу безпосередності дослідження доказів. Пояснити це 
неважко. Оскільки процесуальний порядок проведення слідчих дій з використанням 
технології ВКЗ має деякі особливості, що відрізняють його від традиційного порядку, 
то, на перший погляд, видається, що застосування ВКЗ впливає на демократичні 
основи судочинства, суперечить принципові безпосередності. Ми вважаємо, що 
відносини між інститутом ВКЗ з переважною більшістю принципів кримінального 
процесу складаються так, що говорити про яке-небудь їхнє порушення, не 
доводиться. Багато принципів узагалі “не відчувають” на собі впливу технології ВКЗ 
і продовжують діяти так, як і при звичайному порядку проведення процесуальних 
дій. Однак є й принципи судочинства, причетність яких до технології ВКЗ потребує 
докладнішого вивчення. Зокрема це принципи змагальності і безпосередності 
дослідження доказів. 

У розумінні принципу безпосередності під впливом потреб правоохоронних і 
судових органів в ефективному розслідуванні, розгляді і вирішенні кримінальних 
справ відбулися помітні зміни, що підтверджують сучасні тенденції, пов’язані з 
визначеним об'єктивним обмеженням безпосередності дослідження доказів у 
кримінальному процесі. Законодавець не може не враховувати обставини, що 
зумовлюють необхідність зробити винятки з цього правила. Хоча принцип 
безпосередності і є основним у кримінальному судочинстві, його реалізація стосовно 
всіх без винятку процесуальних дій, пов’язаних зі збиранням і дослідженням доказів, 
на усіх стадіях кримінального процесу неможлива. 

Використання ВКЗ у кримінальному судочинстві припускає ще в більшій мірі 
розширити тлумачення безпосередності участі сторони в процесі. Порядок 
проведення процесуальних дій із застосуванням ВКЗ має деякі особливості, що 
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відрізняють його від загального порядку проведення зазначених дій. На цій підставі 
робляться висновки, що це два принципово самостійних, відмінних процесуального 
порядку. Однак принципи кримінального процесу ті ж самі, як для загального 
порядку проведення процесуально-слідчих дій, так і для порядку з використанням 
ВКЗ. Відмінність останнього полягає в тому, що в ньому ці принципи під впливом 
чинників (швидкості, простоти, процесуальної економії) видозмінюються, при цьому 
не втрачаючи свого процесуального характеру. Упереджене ставлення до технології 
ВКЗ у кримінальному судочинстві, як видається, є не чим іншим як даниною 
симпатій суто зовнішній, ритуальній і усталеній процедурі проведення процесуально-
слідчих дій. Помилковість такої позиції зумовлена тим, що судді, прокурори і слідчі 
пов'язані правилом, відповідно до якого перелік доказів і порядок їхнього збирання 
обмежуються лише зазначеними в кримінально-процесуальному законі. Цей факт міг 
би залишитися не манливої яких-небудь наслідків констатацією, якби не перспектива 
використання у ВКЗ у кримінальному судочинстві. 

Використання технології ВКЗ при проведенні судового засідання з віддаленою 
присутністю обвинувачуваного не входить у суперечність із принципом 
змагальності. Обвинувачуваний безпосередньо в судовому засіданні не бере участь, 
однак його віддалена присутність у суді забезпечує ВКЗ. Він має можливість 
заявляти клопотання, подавати докази, брати участь у їхньому дослідженні, так само, 
якби він безпосередньо перебував у залі суду. Крім того, безпосередню відсутність 
обвинувачуваного в залі суду можна компенсувати участю його захисника і 
законного представника, які у суді відстоюватимуть його права й інтереси. 

Вважаємо, що факт перебування свідка, потерпілого, експерта або 
обвинувачуваного в залі суду або іншому місці проведення процесуальної дії істотно 
не впливає на здатність слідчого, прокурора, суду відрізняти правдиві показання від 
помилкових, тому використання ВКЗ узгоджується з принципом безпосередності і не 
має істотних недоліків порівняно з традиційними способами одержання показань, не 
створює нездоланного бар'єру для ефективної комунікації між учасниками 
процесуальної (слідчої) дії, не має кардинальних відмінностей в оцінці показань. 

Аналіз норм КПК України дає підстави нам зробити висновок, що застосування в 
кримінальному судочинстві ВКЗ принципово є припустимим і не суперечить 
принципам змагальності і безпосереднього дослідження доказів. У законодавчо 
установлених випадках обмеження принципу безпосередності між судом і 
первинними джерелами доказів існують проміжні ланки, свого роду посередники. У 
нашому випадку таким посередником виступає ВКЗ. Сучасна технологічна основа 
ВКЗ припускає мінімум можливостей для суб'єктивного, з боку людини, впливу на 
неї. 

Важливим є питання про допустимість доказів, добутих у результаті проведення 
процесуальних дій з використанням ВКЗ, тобто їхньої придатності з погляду 
законності джерела, методів і прийомів здобуття. Проблема правового забезпечення 
допустимості доказів, здобутих при проведенні процесуальних дій у режимі ВКЗ у 
національному кримінальному процесі, повинна вирішуватися виходячи з того, що 
допустимість визначається законністю джерела доказів, суб'єкта, що його одержує, 
умовами і способами його здобуття. Допустимість доказу тісно пов'язана з 
процесуальним порядком його одержання. Як відомо, способи збирання і закріплення 
доказів детально визначені кримінально-процесуальним законом. Будь-яка слідча або 
судова дія повинна провадитися тільки відповідно до закріплених у законі правил, в 
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іншому випадку здобуті при їхньому проведенні результати не матимуть доказового 
значення. 

Для допустимого використання у кримінальному судочинстві України таких 
доказів у кримінально-процесуальному законодавстві необхідно закріпити 
положення про можливості проведення процесуальних дій у режимі ВКЗ, детально 
регламентувати процесуальні особливості такого способу збирання доказів, 
процесуальне положення осіб, що беруть участь у проведенні процесуальної дії в 
режимі ВКЗ. Одним з важливих критеріїв допустимого використання таких доказів є 
перевірка вірогідності здобутих за допомогою ВКЗ результатів. Проблема не в тім, як 
будуть оформлені одержані результати, а в надійності технічного з'єднання від 
втручання ззовні, оскільки недостатня захищеність від впливу на процес одержання 
зведень про факти може позначитися на вірогідності здобутих при проведенні 
процесуальної дії результатів. Визначити вірогідність можна тільки якщо є реальна 
можливість повністю контролювати процес одержання доказової інформації в ході 
ВКЗ. 

Використання ВКЗ при наданні взаємної правової допомоги повинне гарантувати 
допустимість і вірогідність доказів, одержаних таким способом. Процедура 
проведення процесуальних дій у режимі ВКЗ може бути визнана допустимою за 
умови додержання вимог, що забезпечують і гарантують обвинувачуваному, 
потерпілому, свідкові й іншим особам можливість вільного давання ними своїх 
показань і заяві клопотань під час спілкування зі слідчим, прокурором і судом. У 
цьому зв'язку в процесуальному законі повинне бути закріплене положення, 
відповідно до якого особа, що проводить процесуальну дію, повинна мати 
можливість переконатися, що учасник ВКЗ не підпадає під вплив, дає показання 
добровільно, має вільну лінію вибору свого поводження, має можливість заявляти 
клопотання. 

Застосування технології ВКЗ у кримінальному судочинстві повинне визнаватися 
допустимим, якщо її використання: 1) передбачено законом, не суперечить 
принципам кримінального процесу, відповідає цілям і завданням судочинства; 
2) науково правомірне, тобто відповідає науковим положенням, що лежать в основі 
технології ВКЗ; 3) забезпечує ефективність провадження по кримінальній справі; 
4) відповідає моральним нормам, не заподіює шкоди і не принижує людську гідність. 

Законодавче регулювання кримінально-процесуальних питань використання ВКЗ 
в різних країнах перебуває в стадії становлення, у зв’язку з чим говорити про 
поширення такого роду процесуальних дій не можна. Проте з урахуванням 
перспективності застосування ВКЗ в кримінальному судочинстві вважаємо 
необхідним якнайшвидше введення в кримінально-процесуальне законодавство 
норм, що визначають специфіку доказів, одержаних з використанням засобів ВКЗ, і 
умови проведення відповідних слідчих дій. На визначеній стадії розвитку 
кримінального процесу при відповідній технічній модернізації приміщень судів, 
слідчих органів, ізоляторів, а також всебічної процесуальної регламентації з боку 
законодавця впровадження цієї форми судочинства буде конче потрібне і 
виправдане. 
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Cтаття присвячена проблемам удосконалення в Україні судочинства у справах 
неповнолітніх відповідно до вимог міжнародних документів та з урахуванням 
позитивного досвіду провідних зарубіжних країн. На підставі аналізу норм міжнародних 
документів, спеціальної літератури сформульовано висновок про необхідність 
створення в Україні спеціалізованого судочинства у справах неповнолітніх (ювенальної 
юстиції), центральною ланкою якої був би суд у справах неповнолітніх.  

Ключові слова: ювенальна юстиція, провадження у справах неповнолітніх, суд у 
справах неповнолітніх, суд із розгляду сімейних справ. 

Дані статистики свідчать, що в Україні дедалі зростає злочинність серед 
неповнолітніх. Серед неповнолітніх поширюються такі негативні явища, як 
алкоголізм, наркоманія, токсикоманія. Причинами цього називають глибоку 
соціально-економічну кризу у країні, відсутність реальних соціальних і правових 
механізмів реалізації прав неповнолітніх, нестабільність у суспільстві, що 
спричинили зубожіння багатьох сімей, дитячу безпритульність, зростання кількості 
неповних сімей [1]. Відтак насьогодні існуючими у країні засобами неможливо 
подолати зростаючу злочинність неповнолітніх. Цю проблему потрібно вирішувати 
як на загальносоціальному рівні, так і шляхом удосконалення системи правосуддя 
щодо цієї категорії громадян, враховуючи світовий досвід розвитку правосуддя 
стосовно неповнолітніх.  

У листопаді 1985 р. Генеральна Асамблея ООН схвалила Мінімальні стандартні 
правила Організації Об`єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя 
стосовно неповнолітніх (Пекінські правила), які повинні застосовуватися при 
розслідуванні та судовому розгляді справ даної категорії. Як відзначає Мельникова 
Е.Б., в універсальності цих міжнародних правил проглядається великий резерв 
підвищення ефективності всього правосуддя для неповнолітніх [2, с. 183].  

Потрібно зазначити, що крізь всі положення Мінімальних стандартних правил 
відправлення правосуддя у справах неповнолітніх проходить ідея створення 
спеціалізованого судочинства у справах неповнолітніх, включаючи суд у справах 
неповнолітніх, органи, що проводять досудове розслідування у справах 
неповнолітніх, допоміжні служби. Зокрема, п. 1.6 Пекінських правил вказано, що 
державам слід систематично розвивати і координувати служби правосуддя стосовно 
неповнолітніх з метою підвищення і підтримання на належному рівні кваліфікації 
персоналу цих служб, включаючи їхні методи, підходи і ставлення.  

Про це вказано також у пункті 3 ст. 40 Конвенції про права дитини, де 
відзначається, що держави-учасниці прагнуть сприяти встановленню законів, органів 
і установ, що безпосередньо стосуються дітей, які, як вважається, порушили 
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кримінальне законодавство, звинувачуються чи визнаються винними в його 
порушенні. 

Чимало положень, що містяться в Пекінських правилах, закріплені в нормах 
кримінально-процесуального права України, а подальше їхнє закріплення в 
національному законодавстві повинно посилити гарантії прав неповнолітнього 
обвинуваченого і наблизити законодавство України, що торкається здійснення 
правосуддя стосовно неповнолітніх, до міжнародних стандартів. Зокрема, на 
особливу увагу заслуговує розгляд питання про створення в Україні суду у справах 
неповнолітніх як автономного спеціалізованого суду в системі судів загальної 
юрисдикції. Питання про його створення є особливо актуальним сьогодні, коли в 
Україні проводиться судово-правова реформа. У Конституції України закладено 
основи для створення в Україні спеціалізованих судів. Зокрема, в ч.1 ст.125 
Конституції вказано, що система судів загальної юрисдикції в Україні будується за 
принципами територіальності і спеціалізації. В Концепції судово-правової реформи в 
Україні, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року, 
передбачено створення судів із розгляду сімейних справ, судів у справах 
неповнолітніх.  

Як зазначається в коментарі до п. 5 Пекінських правил, сприяння добробуту 
неповнолітнього – це головна мета тих правових систем, де справами неповнолітніх 
правопорушників займаються суди в сімейних справах або органи адміністративної 
влади, але в той же час добробуту неповнолітнього повинна приділятися особлива 
увага і в тих правових системах, які дотримуються моделі кримінального 
переслідування, що допоможе запобігти застосуванню суто каральних санкцій. 
Сприяння добробуту неповнолітнього проголошується однією з найважливіших і 
основоположних цілей правосуддя щодо цієї категорії громадян. 

Науковці у більшості провідних країн сходилися на думці про те, що реалізація 
специфічних цілей, які повинні ставитися у підходах до правосуддя неповнолітніх, 
неможливо досягнути в рамках загальної системи правосуддя, тому і виникла 
потреба у створенні спеціалізованої системи правосуддя стосовно неповнолітніх, або, 
як її називають науковці у переважній більшості країн,- ювенальної юстиції. ЇЇ 
особливістю є функціонування спеціалізованого суду у справах неповнолітніх, 
особливий охоронний режим стосовно неповнолітніх, принцип переважного 
застосування до неповнолітніх заходів виховного впливу замість кримінального 
покарання (так званий “принцип виховуваності”), “соціальна насиченість” 
правосуддя (тобто широке залучення соціальних служб, які виконують допоміжні 
функції під час провадження у справах неповнолітніх).  

У вітчизняній юридичній літературі, а також у засобах масової інформації дедалі 
частіше висловлюються думки про необхідність створення в Україні спеціалізованих 
судів у справах неповнолітніх, які б кваліфіковано вирішували справи щодо 
неповнолітніх з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Такі 
думки висловлюються вченими-юристами, педагогами, психологами [3]. В числі 
основних переваг таких судів називають: уважне ставлення до долі підсудних та 
недопустимість притаманного для загального судочинства формалізму [4, с. 46], 
спеціальна кваліфікація суддів, які обізнані з психологією, віковими особливостями 
неповнолітніх [5, с. 97].  

Учені-процесуалісти Благодир С.М., Смітієнко З.Д. зазначають необхідність 
створення спеціалізованих судів у справах неповнолітніх за зразком деяких західних 
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держав. При цьому основною метою їхньої діяльності, вважають вони, має бути 
запобігання помилок у вихованні дітей, посилення виховної та опікунської ролі сім`ї, 
за фактами вчинення протиправного діяння такі суди повинні здійснювати не 
кримінальне, а опікунське провадження [6, с. 45]. Тобто вони пропонують 
модернізовану модель суду для неповнолітніх, що вже запроваджена у низці 
розвинутих країн.  

Окремі фахівці з цих питань відзначають, що необхідність спеціалізації судів в 
Україні випливає зі змісту ст. 6 Європейської Конвенції про права і основні свободи 
людини, у зв’язку з тим, що погано продумана і хибно організована судова система 
обов`язково потягне некваліфікований, а як наслідок – і несправедливий судовий 
розгляд, що своєю чергою приведе до порушення, а не захисту прав людини, 
оскільки організація судової системи повинна комплектуватися з осіб, які є достатньо 
кваліфікованими і юридично обізнаними у відповідній галузі правовідносин [7, с. 22].  

Як відзначають дослідники з питань здійснення правосуддя у справах 
неповнолітніх, зростання злочинності і включення у сферу правосуддя значної 
кількості підлітків, зумовили таку гостру проблему, як недостатня забезпеченість 
прав і законних інтересів неповнолітніх у рамках “дитячих” судів [2, с. 109-111]. Це 
привело до виникнення нової моделі суду у справах неповнолітніх зі змішаною 
юрисдикцією – сімейного суду. Такий суд комплексно вирішує всі основні правові 
питання, що виникають у тих випадках, коли неповнолітні потрапляють у сферу 
правосуддя. До компетенції цього органу належать не тільки питання, що торкаються 
вчиненого підлітком правопорушення, але й питання опіки, піклування, санкцій 
стосовно батьків, майнові спори дітей, їхніх батьків, опікунів, інші питання 
цивільного судочинства.  

На сьогодні практично у всіх західних країнах функціонують спеціалізовані суди 
у справах неповнолітніх, окрім Фінляндії і Скандинавських країн, де функції 
провадження у справах неповнолітніх здійснюють комітети у справах добробуту 
дітей і підлітків. Суди у справах неповнолітніх зі змішаною кримінальною і 
цивільною юрисдикцією діють в Австрії, Іспанії, Португалії, Японії, Польщі. 
Проекти щодо створення інституту ювенальної юстиції розробляються тепер на 
законодавчому рівні у Російській Федерації, де підготовлений проект Закону “Про 
ювенальну юстицію в Російській Федерації”. Крім того, концепція судової реформи в 
Росії передбачає поряд зі створенням ювенальної юстиції також і створення сімейних 
судів. У наукових колах активно обговорюються пропозиції щодо створення 
ювенальної юстиції [8]. 

Необхідно також зазначити, що у всіх країнах, де існують спеціалізовані суди у 
справах неповнолітніх, вони орієнтовані на застосування до неповнолітніх 
правопорушників переважно заходів виховного впливу, а не кримінального 
покарання. Крім того, головна риса, що відрізняє суди у справах неповнолітніх від 
судів загальної юрисдикції – це соціальна орієнтація діяльності суду стосовно 
неповнолітніх. Основною доктриною сімейного суду є те, що сім`я є основою для 
нормального формування і розвитку особистості дитини, кожна дитина має потребу в 
сім`ї і повинна жити в нормальних умовах, у злагоді з батьками, бути особистістю. З 
такою пропозицією слід погодитись, оскільки, як підтверджують дані статистики, 
основною причиною вчинення неповнолітніми злочинів є невиконання або 
неналежне виконання батьками чи іншими особами, яким доручено виховання 
неповнолітнього, своїх обов`язків у справі виховання дитини. 
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Як стверджують зарубіжні кримінологів, зокрема, Л.Емпі, С.Лубек, М.Віатровскі, 
Д.Грісволд, М.Робертс, результати досліджень яких наводить у своїй праці німецький 
кримінолог Г.-Й. Шнайдер, надзвичайно важливими чинниками, які визначають 
соціально-прийнятну або, навпаки, делінквентну поведінку підлітка, є його 
відносини з батьками, успіхи у навчанні, зайнятість соціально прийнятними 
справами [9, с. 325]. На підставі цього вони визначають, що злочинність 
неповнолітніх спричинена цілою низкою загальносоціальних чинників, серед яких на 
першому місці стоять сімейні відносини, і насамперед – відносини з батьками.  

Враховуючи соціально-економічну ситуацію в Україні, що першою чергою 
негативно відобразилась на становищі сім`ї як основної ланки суспільства, і 
спричинила зростаючу кількість розлучень, зубожіння в багатьох сім`ях, збільшення 
випадків жорстокого поводження з дітьми, зростаючу у зв`язку з цим кількість 
бездоглядних дітей, дітей, які залишили сім`ю і жебракують, зростання кількості 
дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, слід погодитися з тим, 
що одними лише спеціальними каральними методами неможливо подолати ці 
негативні явища. Держава повинна всебічно охороняти права та інтереси 
неповнолітніх, усувати причини антисоціальної поведінки дітей. Дослідженнями 
встановлено, що 90-97% неповнолітніх правопорушників – це вихідці із 
неблагополучних сімей [10, с. 9].  

Тому самоочевидною є потреба створення в нашій державі спеціалізованих 
автономних судів – судів у справах неповнолітніх, із розгляду сімейних справ, які 
втілювали б у собі досягнення світової юридичної думки щодо вдосконалення 
правосуддя у справах неповнолітніх. 

Необхідно також наголосити і на тому, що, незважаючи на відсутність в Україні 
судів у справах неповнолітніх, кримінально-процесуальним законодавством нашої 
держави закріплено багато норм, що регулюють особливості провадження у справах 
неповнолітніх. У зв`язку з цим створення в Україні ювенальної юстиції не було б 
пов`язано з кардинальною перебудовою існуючої системи правосуддя. Важливе 
значення має перехід, що накреслюється від спеціалізації в рамках загальних судів до 
створення самостійних судів у справах неповнолітніх і з розгляду сімейних справ. 
Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України ”Про органи і служби у справах 
неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”, всі справи щодо 
неповнолітніх, які вчинили злочини, та інші справи, які стосуються інтересів 
неповнолітніх, у тому числі і сфери цивільного судочинства, відповідно до переліку, 
що міститься в даній статті Закону, розглядаються спеціально уповноваженими на те 
суддями (складом суддів).  

До речі, викликає певне застереження та обставина, що у вказаній нормі закону 
вживається лише термін “злочин”, оскільки у разі застосування судом примусових 
заходів виховного характеру до неповнолітнього, який не досягнув віку, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, немає складу злочину, оскільки відсутній 
такий елемент складу злочину як суб’єкт злочину. Тому тут доцільно було б вжити 
поряд з терміном “злочини” також “суспільно небезпечні діяння”. 

Як видається, створення вказаної моделі суду сприяло б зменшенню негативного 
впливу судового засідання на неповнолітнього, особливо у справах про застосування 
примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які вчинили суспільно 
небезпечні діяння до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність.  
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The article is devoted to the problems of the improvement of justice in the cases of 
juveniles in Ukraine, in accordance with the requirements of the international documents, 
taking into account the positive experience of the leading countries of the world. On the 
reason of the analysis of the rules of international documents the conclusion about the 
necessity of the creation of specialized justice in the cases of under-age persons (juvenile 
justice) with the central link of it – the сourt in the cases of under-age persons in Ukraine, is 
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В даній статті зроблено спробу дослідження і аналізу законодавства США, що 
стосується конфіденційності особистих даних жертв злочинів. Зокрема, вивчається 
суть конфіденційності, категорії кримінальних справ, по яких держава піклується про 
захист конфіденційності жертви, проведено аналіз юридичних механізмів, спрямованих 
на реалізацію конфіденційності жертви під час всього кримінального процесу. Також 
пропонуються можливі шляхи захисту конфіденційності жертви злочину в Україні.  

Ключові слова: жертва злочину, таємниця особистих даних, конфіденційність 
інформації про жертву.  

Важливість права на конфіденційність не можна недооцінювати коли йдеться про 
невинну особу, яка психологічно постраждала від учинення злочину. Тому цілком 
природним є те, що жертва схильна тримати особисті дані в таємниці від будь-яких 
інших учасників процесу, в тому числі від злочинця, остерігаючись помсти за дачу 
свідчень чи надання доказів, погроз в сторону їх особисто або їхніх сімей, що може 
статися внаслідок розголошення особистих даних жертви: імені, прізвища, адреси 
місця проживання, місця праці. Значення цього права підтверджується хоча б тим, 
що в Україні на Конституційному рівні закріплено імунітет особистого та сімейного 
життя від зовнішнього втручання, а збирання, зберігання, використання та 
поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, не допускається [1, ст. 32]. В цьому аспекті вивчення досвіду 
законодавчого врегулювання цієї проблеми в Сполучених Штатах Америки (далі – 
США) дасть можливість знайти шляхи поліпшення захисту прав та інтересів 
потерпілих в Україні, розробити рекомендації по втіленню конкретних механізмів та 
гарантій їхнього захисту.  

Проблема процесуального статусу потерпілих від злочину вивчалася ученими-
процесуалістами на початку 90-х років ХХ ст. такими науковцями як В. Нор [2], М. 
Гошовський [3], В. Савицький та ін.. Однак проблема конфіденційності інформації 
про жертву в кримінальному процесі США ще не була предметом вивчення у 
вітчизняній науці, хоча забезпечення конфіденційності жертви у кримінальному 
процесі мало б конкретні позитивні наслідки: захист жертви від тих же погроз 
застосування насильства та помсти з боку злочинця; заохочення до надання 
інформації правоохоронним органам та дачі правдивих показів у суді без побоювання 
розголошення даних жертви перед великою аудиторією слухачів, а, можливо, і 
глядачів; захист жертви від нанесення їй психологічних травм та принижень.  

Питання конфіденційності інформації про жертву в кримінальному процесі США 
ми розглядаємо як складову загального питання про правовий статус жертви. Аналіз 
права на конфіденційність у контексті правового статусу дасть можливість вирішити 
не лише теоретичні завдання, пов’язані із вивченням захисту прав та інтересів жертви 
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злочину, а й дійти певних висновків та рекомендацій практичного характеру, що і є 
метою цієї статті.  

Суть конфіденційності. 
Передусім, для з’ясування суті розглядуваного питання, важливо визначити 

близькі за змістом поняття, які використовуються в кримінальному судочинстві 
США для позначення таємниці інформації про особу. За Вебстерським юридичним 
словником “утаємничення” (таємниця приватного життя) – це свобода від 
незаконного втручання; такий стан, коли особа може залишатися наодинці і не 
піддавати публічному розголосу обставини та подробиці особистого життя. 
“Конфіденційність” – це доступ до певної інформації обмеженого кола людей [4]. 
Очевидно, конфіденційність є ширшим поняттям, ніж утаємничення, і застосовується 
для захисту таємниці особистих даних жертви. Важливими рисами утаємничення є 
те, що воно стосується лише однієї людини, її приватного життя і не передбачає 
поширення інформації про неї іншим особам. В основі права на утаємничення за Д. 
Белуфом лежить «інтерес жертви в утриманні інформації про себе поза полем зору 
громадськості в час видужання від особистої трагедії» [5, стор. 164].  

Аналіз законодавства США, яке стосується конфіденційності інформації про 
жертву в кримінальному процесі, показує, що даний інститут права функціонує з 
метою захисту особи жертви та незалежності її приватного життя від незаконного 
втручання. Для надання більшої ваги нормам цього інституту, конфіденційність 
оформлено в прáво жертви і є складовою її правового статусу. Це, зокрема, дає 
можливість вимагати дотримання цього права впродовж усього кримінального 
процесу по справі, а порушення права призводить до настання юридичної 
відповідальності [8, с.50

*
]. 

Ключовим положенням є норма Федерального закону США [9 – с.10606, 
п.(1)(b)], встановлюючи серед переліку основних прав жертви “право на поводження 
з повагою до її гідності та таємниці приватного життя”. Тим самим право на 
таємницю особистих даних жертви та її приватного життя виводиться законодавцем 
в ранг основних принципів кримінального процесу.  

Категорії справ, по яких застосовуються норми про захист права на 
конфіденційність. 

У деяких Штатах накладена загальна заборона на покази в суді, які вказують на 
адресу жертви, телефонний номер, місце праці або іншу захищену інформацію; інші 
Штати – Алабама, Арізона, Індіана, Мічіґан, Огайо та Вірджинія – запровадили право 
суду обмежити покази в суді, якщо є “небезпідставне побоювання” жертвою актів 
або погроз фізичного насильства чи залякування проти нього/неї або/та членів сім’ї. 
Проте існують винятки з загальної заборони показів про особисту інформацію 
жертви. Так, конфіденційна інформація може бути розголошена, якщо є згода на це 
жертви або судом видано наказ про розголошення інформації, однак цяпроцедура 
застосовується відносно в небагатьох Штатах. Окремі Штати встановлюють правило, 
за яким суд може видати наказ про нерозголошення особистої інформації про жертву 
в таємниці, якщо сторона обвинувачення або жертва подала про це відповідне 
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клопотання. Зауважимо, що заборона давати в суді показання, які вказують на 
особисті дані жертви, стосується всіх категорій справ.   

Найповніший захист права на конфіденційність одержують жертви зґвалтувань 
та інших статевих злочинів, а також злочинів про зараження вірусом імунодефіциту 
людини. На сьогоднішній день чимало Штатів вводять законодавчу заборону на 
розголошення особистих даних жертви статевих злочинів. Наприклад, законодавець 
Штату Нью-Йорк визначає, що не лише особа жертви згаданих злочинів повинна 
залишатися конфіденційною, а й протоколи та документи слідчих і судових справ, 
фотографії, інші документи, які перебувають у віданні службовця та ідентифікують 
жертву [8 – с. 50-b]. Крім того, такі службовці не вправі особисто розкривати 
протоколи чи інші документи або їх частини, які дають змогу ідентифікувати жертву. 
У Штаті Флоріда конфіденційність даних жертви статевого злочину також 
гарантується на законодавчому рівні.  

Вчинення статевого злочину завжди тягне для жертви ризик зараження вірусом 
імунодефіциту людини або іншою тяжкою хворобою. З цього приводу держава 
гарантує анонімність та конфіденційність результатів тесту на ВІЛ- або іншу 
інфекцію [8 – с.50-b; 9 – с.10607(7); 16 – c. 11-117]. Також, за загальним правилом, 
інформація про особу жертви, яка міститься у висновках медичних та психологічних 
(психіатричних) експертиз, історіях хвороби, довідках, результатах тестів на 
захворювання, є конфіденційною. Перед копіюванням вищезгадані документи мають 
бути відредаговані; кожна особа, яка ознайомлюється з такими документами, 
повинна підтримувати їх конфіденційність і не може поширювати інформацію, що 
міститься в них [15, с.960.001(g)2]. 

Високий ступінь захисту особистих даних жертви у злочинах проти статевої 
свободи та статевої недоторканності особи є, швидше, вимушеним кроком 
законодавців США. За словами Пола Маркуса і Тори МакМахон, до 80% зґвалтувань 
вчиняються знайомими для жертви особами під час побачень або законними 
чоловіками, і часто громада у таких справах не схильна підтримувати жертв. Сім’я і 
друзі можуть відштовхнути жертву, до неї може бути підірвана довіра працедавця, 
інші ж можуть дистанціювати себе від злочину та її жертви. Як наслідок, жертви 
зґвалтування схильні не повідомляти поліцію про вчинений проти них злочин, 
оскільки це негативно відіб’ється на її стосунках з оточуючим світом, у тому числі з 
правоохоронними органами, медичними працівниками та з громадою в цілому. Тому 
“зґвалтування все ще залишається злочином з одним з найнижчих рівнів 
повідомлення в поліцію” [6 – стор. 64]. З цих причин у США захист приватності та 
таємниці даних про жертву проголошено державним інтересом. Звичайно, 
психологічні наслідки для жертв злочинів в Україні ті ж, що і в США, а тому можна 
впевнено сказати, що жертва статевого злочину в Україні також потребує не менш 
серйозного захисту її ідентичності.  

Другою категорією справ з обмеженим доступом до конфіденційної інформації 
про жертву є справи про “домашнє насильство”, іншими словами справи про 
насильство в сім’ї. Насильство в сім’ї є широким поняттям і охоплює випадки 
побиття дорослих членів сім’ї, розбещення неповнолітніх членів сім’ї, жорстоке 
поводження в сім’ї та ін. Наведені дії є юридично-караними і, наприклад, у Штаті 
Флоріда об’єднані в єдиній главі законодавства Флоріди “Шлюб; домашнє 
насильство” [13 – с. 741.403].  
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У справах про насильство в сім’ї можна говорити про вирішальний вплив 
дієвості права на конфіденційність на безпеку жертви, оскільки жертва проживає 
безпосередньо з особою, яка завдала їй фізичних ушкоджень. Розголошення 
відомостей про скаргу на насильство проти члена сім’ї жертви, а точніше даних 
особи, яка подала скаргу, ставить таку жертву під реальний ризик застосування проти 
неї повторно фізичного насильства.  

Для уникнення ситуацій, в яких жертва може виявитись беззахисною, в окремих 
Штатах запроваджено програму конфіденційності адреси для жертв насильства в 
сім’ї, відповідно до якої повістки до жертви надходять на адресу, визначену 
прокурором, а інформація про те, що жертва є учасником програми, є строго 
конфіденційною [13 – с. 741.403]. В інших Штатах жертви насильства в сім’ях вправі 
вимагати дотримання конфіденційності окремих протоколів по справі [18 – с. 30-3-
135].  

Третя категорія справ, по яких держава сприяє захисту конфіденційності, є 
справи, по яких жертвами є неповнолітні особи. Учасники кримінального процесу з 
приводу справи, у якій жертвою є неповнолітня особа, зобов’язані зберігати усі 
документи, які містять ім’я, прізвище жертви та іншу інформацію стосовно дитини, у 
безпечному місці, до якого не мають доступу сторонні особи (тобто особи, які не 
мають підстав знати зміст таких документів).  

Закон визначив низку способів, якими здійснюється захист конфіденційності 
неповнолітньої жертви, таким чином гарантуючи жертві додержання її прав, однак 
встановлено і винятки з загального правила про конфіденційність інформації про 
неповнолітню жертву. Зокрема, доступ до конфіденційної інформації не може бути 
заборонено обвинуваченому, захиснику обвинуваченого, опікуну “ad litem” та 
дорослому супровіднику жертви або іншій особі, якій, на думку суду, необхідно 
володіти такою інформацією для благополуччя дитини і в її інтересах.  

Юридичні механізми захисту права на конфіденційність. 
Законодавець США передбачає низку способів втілення норм про 

конфіденційність за допомогою юридичних гарантій. Насамперед, усі мезанізми, на 
нашу думку, можна поділити на дві основні групи:  

1) загальні, які застосовуються у всіх справах незалежно від виду злочину; та  
2) спеціальні, що стосуються окремих категорій справ.  
До загальних юридичних механізмів відносимо:  
1. Зобов’язання усіх причетних до справи осіб зберігати конфіденційність 

протоколів та звітів, інших документів, в яких використовуються дані про 
жертву [15 – 960.15; 5 – s 481-b; 17 – 13897.2.; 12 – ст. 57.02].  

Щонайменше два Штати – Аляска і Флоріда – загалом захищають конфіденційну 
інформацію про жертву, що міститься в протоколах суду. Використання 
конфіденційної інформації є обмеженим у судових документах в Алабамі, Алясці, 
Делавер, Мічіґан, Огайо та Техасі. Для прикладу, в Алясці дослідження судових 
протоколів може бути дозволено за згоди жертви або якщо її ім’я буде заміщено 
ініціалами; в Делавер лише письмовий дозвіл жертви уповноважує поширення 
особистої інформації; в Мічіґані нерозголошення особистої інформації гарантується 
засобами Закону про свободу інформації; адреса місця проживання може міститися у 
судових протоколах в Огайо та Делавер тільки якщо вона знаходиться в стенограмі 
судового засідання або є місцем вчинення злочину. В деяких Штатах функціонує 
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протилежна схема: всі документи є публічними, а для нерозголошення особистих 
даних жертви необхідно її прохання. В Джорджії та Флоріді також деякі протоколи 
кримінальних справ є доступними для громадськості, однак ознайомлення з ними з 
метою одержання імені, адреси та іншої інформації про жертву з комерційних 
інтересів є незаконним.  

2. Законодавча заборона на показання в суді, які розголошують адресу 
жертви, телефонний номер, місце праці або іншу захищену інформацію. 

3. Наділення широкими повноваженнями судів у галузі захисту особистої 
інформації стосовно жертви. Зокрема, суди вправі виносити накази:  

 про проведення закритого судового засідання,  
 про обмеження доступу до протоколів суду, в яких вказується на особисті 

дані жертви,  
 про обмеження показів в суді, якщо існує ймовірність оприлюднення 

конфіденційної інформації.  
Окремо варто зупинитися на проблемі закритих судових засідань у спеціальних 

випадках. §16А Загальних Законів Массачусетсу передбачає право головуючого 
судді у справі про вчинення статевого злочину, по якій жертва є неповнолітньою, 
видалити із залу суду громадськість, допускаючи лише тих осіб, які можуть мати 
прямий інтерес в справі [11, §16А]. Однак свого часу в наукових колах США 
розгорнулася дискусія: чи не порушує таке право суду загальний принцип 
відкритості кримінального процесу? Поштовхом до дискусій стала справа 1981 року 
між американською “Газетою Ґлоуб Ко.” та Вищим судом графства Норфолк. 
Представники Газети оскаржили наказ суду про проведення закритого судового 
засідання по справі згвалтування трьох неповнолітніх дівчат, яким пресі було 
заборонено доступ до слухання справи. В результаті суд вищої інстанції дав власне 
тлумачення такого права суду: “Справді, не було необхідності видаляти пресу з залу 
суду на протязі всього кримінального процесу. Положення §16А покликане 
заохотити неповнолітніх жертв статевих злочинів надавати інформацію;... закон 
призначений для збереження їхнього права давати покази шляхом захисту їх від 
надмірної психологічної шкоди на суді” [7 – 596]. Суд заключив, що закрите судове 
засідання вимагається тільки під час дачі показів неповнолітніми жертвами, а не 
протягом усього процесу по справі. Вважаємо, що такий об’єм цього права суду є 
необхідним і достатнім для захисту конфіденційності жертви статевого злочину під 
час дачі показів.  

4. Зведення певного типу конфіденційної інформації до “стандартів 
конфіденційності” [9 – c. 481-e] значно полегшує її використання та не допускає 
неоднозначного трактування.  

Проведення розслідування і судовий розгляд конкретних категорій справ часто 
диктує власні механізми захисту права на конфіденційність. Розглянемо спеціальні 
юридичні механізми. 

5. У справах про статеві злочини використовується широкий спектр можливих 
механізмів: конфіденційність показів у суді, судових протоколів, інших 
документів по справі, винесення судових наказів та ухвал (досліджувалося серед 
загальних механізмів). Застосовуються і специфічні механізми: видача судом 
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“наказу-корка
*
” та залучення до програм конфіденційності інформації про 

жертву 
Для захисту таємниці даних жертви статевого злочину суд може наказати 

учасникам процесу не обговорювати справу з представниками засобів масової 
інформації, або заборонити пресі публічно звітувати про певні аспекти судових 
слухань. Такі судові накази дістали назву “наказ-корок” [5 – стор.181]. 

Цікавим є механізм залучення до програм конфіденційності інформації про 
жертву. Наприклад, законодавець Штату Техас зобов’язує Департамент охорони 
здоров’я розробити анкету псевдоніму жертви для запису її імені, прізвища, адреси, 
телефонного номера і псевдоніма, та поширити її серед усіх правоохоронних органів 
Штату. Під псевдонімом законодавець розуміє певний набір ініціалів або вигадане 
ім’я, які жертва обирає для позначення її у всіх досьє і протоколах по даній справі, у 
тому числі звіти правоохоронних органів, прес-релізи та протоколи судових слухань 
[12 – ст. 57.01]. Після повернення у правоохоронний орган заповненої анкети 
інформація про справжнє ім’я та прізвище жертви, адресу місця проживання та 
телефонний номер, подана нею в анкеті, дістає статус конфіденційної. З моменту 
одержання заповненої анкети працівники правоохоронного органу повинні 
використовувати для позначення жертви в усіх офіційних документах по справі лише 
її псевдонім та усунути справжні дані про жертву з уже існуючих документів [12 – ст. 
57.02].  

6. Зобов’язання зберігати документи в місці, до якого немає доступу 
стороннім особам; подавати в суд документи, скріплені печаткою.  

У справах про злочини, по яких жертвами виступають неповнолітні особи, 
передбачено обов’язок всіх працівників державних органів і служб, які проводять 
діяльність по виявленню і розкриттю злочинів, працівників суду, обвинуваченого та 
інших осіб з доступом до конфіденційної інформації зберігати усі документи, які 
містять ім’я та іншу інформацію про дитину в безпечному місці.  

Вся документація, що розголошує ім’я або іншу інформацію стосовно дитини, 
подається в суд скріпленою печаткою і не потребує наказу суду. Для реалізації цієї 
норми передбачено таку процедуру: особа подає в суд один повний документ, 
скріплений печаткою, та інший документ, відредагований в частині, яка розголошує 
дані про дитину. Цей документ доводять до відома громадськості.  

7. Суди по справах, в яких жертвами є неповнолітні, практикують механізм 
наказів суду про захист.  

Так, за клопотанням будь-якої особи, суд вправі винести наказ з метою захисту 
дитини від поширення конфіденційних даних про неї. Така можливість 
передбачається законом у випадку, якщо суд переконається у наявності вагомих 
підстав, що поширення таких даних завдасть значної шкоди дитині (психологічної, 
моральної, емоційної чи іншої).  

8. Право судів виносити “обмежуючі” та “заборонні” накази. 
За загальним правилом обвинувачений та його представник, особа, яка веде 

розслідування наділені доступом до конфіденційної інформації про жертву. Проте, 
якщо зачіпаються інтереси жертви та порушується конфіденційність інформації про 
неї, суд наділений правом прийняти судовий наказ і звузити коло осіб, які мають 
                                                           
* “Gag order” (англ.) 
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доступ до такої інформації. Крім наказів про обмеження доступу до 
конфіденційної інформації, суди вправі виносити судові заборони на вчинення 
певних дій, спрямованих на незаконне оприлюднення конфіденційної інформації.  

9. У справах про насильство в сім’ї використовується механізм залучення жертв 
до програм конфіденційності адреси місця проживання, суть якої полягає у 
наданні жертві іншої, а не домашньої адреси, на яку правоохоронні органи 
надсилають повістки та виклики в суд [10 – 741.403].  

Як бачимо, для захисту конфіденційності жертви законодавці використовують як 
зобов’язувальні, заборонні, так і дозвільні норми. Надаються додаткові права судам, 
жертвам, започатковуються програми захисту конфіденційності, визначаються 
конкретні особи, відповідальні за додержання конфіденційності жертви, 
застосовується низка інших механізмів. Такий підхід дає змогу ефективніше 
впливати на регулювання правовідносин, які виникають після вчинення злочину і 
відзначаються особливою складністю в регулюванні, емоційною напруженістю для її 
учасників.  

Поряд з науковим аналізом, не менш важливим для нас є з’ясування можливостей 
практичного застосування механізмів захисту конфіденційності жертви в Україні.  

По-перше, важливо винести на законодавчий рівень і закріпити право потерпілої 
особи на таємницю її особистих даних (імені, прізвища, адреси місця проживання, 
місця праці, складу сім’ї). Конфіденційність же цих даних повинна регулюватися 
судом виходячи з конкретних обставин справи та керуючись інтересами жертви.  

По-друге, вважаємо доцільним запозичити в українську правову систему досвід 
залучення жертв статевих злочинів до програм конфіденційності та затвердити на 
рівні Кабінету міністрів України інструкцію, де передбачити можливість жертв 
статевих злочинів за їх бажанням користуватися псевдонімом під час досудового 
слідства по справі для нерозголошення конфіденційних даних, та зобов’язати 
правоохоронні органи використовувати псевдонім для позначення жертви у всіх 
матеріалах справи та для публічного розголошення. Дана процесуальна форма 
служитиме втіленню в життя норми Конституції про захист конфіденційної 
інформації про особу [1 – ст.32]. 

По-третє, доцільно доповнити главу 24-ту Кримінально-процесуального кодексу 
України “Загальні положення судового розгляду” статтею “Права суду щодо захисту 
конфіденційності потерпілої від злочину особи”. В цій статті закріпити за судом:  

 право суду виносити ухвали про закритий судовий розгляд на час дачі 
жертвами показів по справах про статеві злочини та злочини, в яких 
потерпілими виступають неповнолітні особи, керуючись інтересами 
потерпілого від злочину та для її добра; 

 право виносити у всіх категоріях справ за клопотанням потерпілого або його 
представника, якщо є підстави побоюватися розголошення конфіденційних 
даних, ухвали про захист конфіденційності даних про потерпілого, а саме:  

 право обмежити або заборонити будь-який доступ та/або публічне 
розголошення даних про жертву, окрім учасників кримінального процесу, які 
мають вагомі причини для отримання доступу до конфіденційної інформації 
про жертву;  

 право у разі потреби (якщо злочин є особливо резонансним та привертає 
увагу громадськості) надати потерпілій особі псевдонім за її власним 
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вибором для заміни правдивих даних про неї у матеріалах справи (прізвища, 
імені та по-батькові жертви, адреси місця проживання, інформації про 
сімейний стан жертви, місце праці) упродовж усього судового розгляду 
справи з моменту винесення ухвали, якщо від жертви або її представника 
надійшло відповідне клопотання. У документах, виданих до винесення 
ухвали про захист конфіденційності і у яких містяться конфіденційні дані, 
такі дані замінюються обраним потерпілим псевдонімом.  

Доступ до конфіденційних даних про жертву на розсуд суду та керуючись 
інтересами жертви може бути надано лише тим учасникам процесу, які мають для 
цього вагомі підстави.  

Насамкінець, в світлі підвищення ролі приватного інтересу в кримінальному 
процесі України, наукові дослідження питання захисту права на конфіденційність 
жертви в кримінальному процесі є актуальними і, на нашу думку, перспективними. 
Наприклад, в подальшому можливе вивчення конфіденційності в аспекті її 
конкуренції з нормами про відкритість кримінального процесу, телетрансляції 
судових слухань, свободи преси тощо. Втілення запропонованих в статті новацій 
служило б захисту інтересів потерпілої особи в кримінальному процесі та укріпило її 
правовий статус.  
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Розглядаються питання законного представництва свідка у кримінальному процесі. 
Увагу зосереджено на обґрунтуванні доцільності правового забезпечення таких 
правовідносин та визначенні системи прав, які від імені свідка може реалізувати його 
законний представник. Обґрунтовується доцільність закріплення за законним 
представником малолітнього свідка повноважень від його імені заявити про відмову 
давати свідчення в межах реалізації права на свободу від самовикриття, викриття 
членів сім’ї та близьких родичів.  

Ключові слова: законний представник, свідок. 

Необхідною умовою участі особи у правовідносинах є наявність у неї 
правоздатності, під якою розуміють визнану державою загальну можливість мати 
передбачені законом права та обов’язки, здатність бути їх носієм [1, с. 519]. Суб'єкт 
права звичайно сам здійснює свою правоздатність, створюючи для себе необхідні 
суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Для цієї мети йому законом надається засіб 
реалізації своєї правоздатності – дієздатність, тобто здатність здійснювати свої права 
власними діями [1, с. 523].  

Проте не кожна людина має дієздатність, межі якої, на відміну від 
правоздатності, залежать від її віку, стану психічного та фізичного здоров’я. І 
оскільки існує лише два способи реалізації своїх прав – самостійно або через іншу 
особу (представника) – єдиним виходом з такого становища є використання 
представництва. При цьому мова йде про такий вид представництва у праві, як 
законне представництво, яке у зв’язку з дефектом волі довірителя виникає незалежно 
від його бажання на основі вказаних у законі юридичних фактів. Обумовленість 
такого представництва випливає з постулату: “Якщо у правоздатної особи відсутня 
дієздатність, її слід відновити за допомогою дієздатності інших осіб” [2, с. 102]. 

У кримінальному процесі законне представництво покликане забезпечити захист 
прав та законних інтересів недієздатних суб’єктів процесуальних відносин. Разом з 
тим, якщо проблема законного представництва учасників процесуальної діяльності, 
які відстоюють у справі власні інтереси (обвинувачуваного, потерпілого, цивільного 
позивача чи відповідача), в окремих аспектах вже досліджувались процесуалістами 
[3], що значно сприяло формуванню належної правозастосовчої практики, питання 
участі законного представника на стороні свідка вивчені не були. В той же час 
визначення теоретичних засад законного представництва свідка є обов’язковим 
елементом цілісного дослідження інституту представництва у кримінальному 
процесі, покликаного забезпечити формування концепції адекватного теоретичного 
розуміння та правового врегулювання даного відношення. 

Метою статті є визначення загальних умов участі у кримінальній справі 
законного представника свідка, встановлення системи його прав та обов’язків у стадії 
досудового слідства та судового розгляду. 
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Попри те, що проблема законного представництва свідка є недослідженою у 
процесуальній літературі, окремі згадки про можливість такого правовідношення все 
ж простежуються в роботах процесуалістів [4, с. 14]. Більше того, в ст. 166, 168, 169 
КПК прямо вказується на доцільність залучення до справи такого учасника. Однак 
така участь через низку як об’єктивних, так і суб’єктивних причин досі не 
розглядалась як процесуальне представництво, аналогічне здійснюваному щодо 
обвинувачуваного, потерпілого, цивільного позивача чи відповідача. 

По-перше, розуміння сутності законного представництва свідка (втім, як і інших 
суб’єктів провадження) тривалий час зводилось винятково до необхідності 
обслуговування потреб криміналістичної тактики і за значенням фактично 
ототожнювалась з участю педагога та лікаря. Так, за позицією, викладеною в 
коментарі до КПК 1984 р., “присутність при допиті малолітнього свідка, окрім 
педагога, лікаря та законного представника... доцільна з метою встановлення 
контакту з допитуваним і для його спокою“ [5, с. 237]. Водночас коментар до КПК 
2003 р. звертається вже до правозахисного аспекту такої участі [6, с. 392], що 
свідчить про переосмислення значення законного представництва у сучасній теорії 
кримінального процесу, адже законний представник – це не помічник слідчого, 
прокурора чи суду: він самостійний суб’єкт кримінально-процесуального 
провадження, що вступає в процес винятково з метою захисту прав та законних 
інтересів особи, яку він представляє. 

По-друге, можливість представництва свідка об’єктивно унеможливлювалась 
необхідністю особистого характеру його участі, зумовленою потребою 
безпосереднього дослідження доказів: ніхто не може виконати замість свідка його 
безпосереднього обов’язку з'явитися у зазначені місце і час та дати правдиві 
показання про відомі у справі обставини (ч.1 ст. 70 КПК). Проте сутність 
процесуального представництва саме і полягає у тому, що представник у процесі 
бере участь, як правило, одночасно з особою, яку він представляє, оскільки 
процесуальне представництво, швидше, діяльність, що стосується допомоги,а не 
заміщення (як це простежується у цивільному праві). Більше того, як вказує 
В. Андрєєв, “представництво в кримінальному процесі набуває специфічних 
формвідбиття. ...адвокат (представник) не може замінити обвинувачуваного в 
процесі, оскільки процесуальна фігура останнього включає і такі права та обов’язки 
обвинувачуваного, які можуть бути виконані ним тільки особисто” [7, с. 29]. Іншими 
словами, представник у кримінальному процесі здебільшого не може перебрати на 
себе всіх процесуальних прав та обов’язків особи, яку він представляє, в тому числі і 
у випадку законного представництва свідка. 

По-третє, ще донедавна такі правовідносини стосовно свідка не могли виникнути 
ще й тому, що був відсутній сам об’єкт представництва: суб’єктивне право 
представлюваної особи на реалізацію якого мала бути направлена діяльність 
представника. Адже, з одного боку, свідок об’єктивно не може мати матеріального 
інтересу у результатах справи, оскільки рішення, прийняте після її розгляду, не буде 
стосуватися його особисто. Якщо ж він має такі інтереси, вони або призводять до 
переоформлення його статусу у статус обвинувачуваного, потерпілого, цивільного 
позивача чи відповідача, або не мають юридичного значення і лежать за межами 
правової зацікавленості. З іншого боку, у свідка був відсутній також і процесуальний 
інтерес: він не наділявся правами, а ніс лише визначені ст. 70 КПК обов’язки. Проте з 
введенням у дію Законом України від 13 січня 2000 р. ст. 69-1 КПК [8] свідка було 
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наділено низкою прав, які дали змогу обґрунтувати наявність у нього інтересу 
процесуального, а відтак, і можливість його представництва. Процесуальний інтерес, 
на відміну від матеріального (зацікавленості у результатах розгляду справи), полягає 
у тому, що особа, яка має права у кримінальному процесі, має й інтерес щодо їх 
повної реалізації. При цьому власний інтерес особи щодо реалізації визначених 
законом прав переплітається з інтересом держави, яка, наділивши особу такими 
правами, зацікавлена в їх безумовному забезпеченні. 

Оскільки закон не встановлює вікових обмежень для осіб, допитуваних як 
свідків, ними можуть виступати навіть малолітні діти, якщо вони здатні адекватно 
відображати та відтворювати події. Свідками можуть виступати й інші особи, які не 
володіють повною процесуальною дієздатністю через фізичні (глухота, сліпота) чи 
психічні вади, у зв’язку з чим питання законного представництва даного суб’єкта є 
актуальним та має практичне значення. 

Законне представництво свідка повинне знайти послідовне відображення у 
відповідних статтях кримінально-процесуального закону, гарантуючи законному 
представнику можливість розпорядження відповідними правами від імені суб’єкта, 
якого він представляє.  

На сьогодні такий законний представник може залучатися до справи лише в 
аспектах, визначених ч. 3 ст. 166 (неповнолітній свідок викликається через законних 
представників) та ч. 1, 2 ст. 168 КПК (законний представник у разі потреби може 
бути присутнім при допиті свідка віком до 14 років, а, за розсудом слідчого, –16 
років, при цьому має право викладати зауваження і з дозволу слідчого задавати 
свідкові запитання). Проте наявність цих прав недостатня для забезпечення повної 
реалізації процесуальних правомочностей свідка, у якого відсутня повна 
процесуальна дієздатність. Зауважимо, що можливість законного представництва при 
цьому фактично обмежується малоліттям особи (досягненням 14 років), в той час як 
неповнолітньою особа вважається до досягнення 18 років (ст. 6 СК). Окрім того, 
участь законного представника свідка з фізичними чи психічними вадами не 
передбачена взагалі. 

Разом з тим, за ст. 69-1 КПК, свідок має право: давати показання рідною мовою 
або мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача; 
заявляти відвід перекладачу; знати, у зв'язку з чим і у якій справі він допитується; 
власноручно в протоколі допиту викладати свої показання; користуватися нотатками 
і документами при дачі показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-
яких розрахунків та інших даних, які йому важко тримати в пам'яті; відмовитися 
давати показання щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів; знайомитися з 
протоколом допиту і клопотати про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, 
власноручно робити такі доповнення і зауваження; подавати скарги прокурору на дії 
дізнавача і слідчого; одержувати відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для 
дачі показань; на забезпечення безпеки. 

Серед вказаних прав лише частина має особистий характер (давати показання 
рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє; користуватися нотатками і 
документами при дачі показань), решта ж у разі відсутності у свідка повної 
процесуальної дієздатності може бути реалізована через законного представника, у 
зв’язку з чим можна визначити, що законний представник свідка повинен володіти 
такими правами: користуватися допомогою перекладача та заявляти відвід 
перекладачу; знати у зв'язку з чим і у якій справі допитується свідок; бути 



 
 346 

присутнім при допиті свідка з дозволу слідчого ставити йому запитання; від імені 
свідка власноручно викладати його показання в протоколі допиту; знайомитися з 
протоколом допиту і клопотати про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, 
власноручно робити такі доповнення і зауваження; подавати скарги прокурору на дії 
дізнавача і слідчого; одержувати відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для 
дачі показань; на забезпечення безпеки. 

Реалізація вказаних правомочностей законним представником свідка загалом не 
повинна обмежувати правосуб’єктності особи, яку він представляє. Вона має 
виступати винятково як додаткова гарантія забезпечення її процесуальних прав. 

Окремо слід зупинитись на можливості реалізації законним представником права 
від імені свідка відмовитися давати показання щодо себе, членів сім'ї та близьких 
родичів, або права свідоцького імунітету. Особливо гостро ця проблема стосується 
малолітніх свідків, які можуть не до кінця усвідомлювати значення такого привілею. 
Такий свідок легко піддається переконанню, його мислення не настільки розвинене, 
аби він міг спрогнозувати майбутній розвиток подій і наслідки своїх свідчень для 
близьких йому людей.  

Певна річ, право відмовитись давати свідчення щодо себе, членів сім’ї та 
близьких родичів, ст. 63 Конституції України та ст. 61-1 КПК, можна розглядати 
винятково як особисте за формою реалізації. Однак, якщо звернутися до 
гуманістичного аспекту цієї норми, очевидним стає, що законодавець, навіть 
всупереч принципу встановлення об’єктивної істини, виходив найперше з потреб 
зберегти людину від необхідності вчиняти дії, які у більшості правових культур 
розглядаються як зрада сімейного інтересу, втручання в особисте життя людини. Чи 
може малолітній свідок, залучений у справу для дачі свідчень проти своїх рідних і 
близьких, усвідомлювати усе різноманіття зв’язків, у яких він перебуває в такий 
момент та з усією повнотою передбачати результат цих свідчень? Цілком зрозуміло, 
що ні. 

З іншого боку, звернувшись до проблем градації обсягу процесуальної 
дієздатності суб’єктів кримінально-процесуальних відносин [9], доходимо висновку, 
що малолітній суб’єкт провадження є процесуально недієздатними, а відтак з чим 
усю сукупність його процесуальних прав має реалізувати законний представник. 

Це питання не настільки просте, щоб можна було дати на нього однозначну 
відповідь. Проте, на нашу думку, законний представник малолітнього свідка повинен 
бути наділений правом від імені підопічного заявити про відмову давати свідчення 
щодо себе, членів сім’ї, близьких родичів, усиновленого, усиновителя. Такі свідчення 
не повинні розглядатися як допустимі докази, навіть якщо відмова була заявлена 
після їх подання.  

Неповнолітні у віці від 14 до 18 років та інші свідки, які не мають повної 
процесуальної дієздатності, повинні користуються правом на свідоцький імунітет 
самостійно. Щодо них, то законний представник мав би лише вимагати роз’яснення 
права на відмову давати свідчення, однак сам заявляти про таку відмову не повинен. 

З кола обов’язків, визначених ст. 70 КПК, законний представник свідка має нести 
обов’язок забезпечити явку особи, яку він представляє. Якщо така явка не була 
забезпечена без поважних причин, на нього повинне накладатись визначене законом 
стягнення, яке в аналогічному випадку накладається на свідка. 
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Законне представництво свідка в суді має дещо іншу специфіку та спрямованість, 
ніж законне представництво інших учасників справи. Діяльність свідка спрямована 
винятково на сприяння здійсненню правосуддя через повідомлення відомих йому 
обставин справи, у зв’язку з чим має значно вужчий характер порівняно із особами, 
які відстоюють у процесі власні матеріальні інтереси. При цьому права законного 
представника свідка в судовому засіданні мають реалізуватися винятково в 
організаційному та контрольному аспектах. 

У першому випадку мова йде про організацію та визначення умов самого допиту, 
в чому неповнолітній або такий, який володіє фізичними чи психічними вадами 
свідок може потребувати допомоги законного представника. Зокрема, це трапляється 
в таких випадках: при реалізації права свідка давати показання рідною мовою або 
іншою мовою, якою він вільно володіє, через заявлення клопотання про надання 
перекладача, а також при заявленні відводу останньому (п. 1,2 с. 69-1 КПК); при 
оголошенні від імені малолітнього свідка відмови давати показання щодо себе, членів 
сім'ї та близьких родичів (п. 6 ст. 69-1 КПК); при заявленні клопотання про 
забезпечення безпеки свідка (ч. 2 ст. 69-1 КПК), проведення його допиту з 
використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами 
приміщення суду (ч. 6 ст. 303 КПК), або допиту його у відсутності підсудного (ч. 7 
ст. 303, ч. 3 ст. 307 КПК); при одержанні відшкодування витрат, пов'язаних з 
викликом для дачі показань (п. 9 ст. 69-1 КПК). 

Контрольний аспект виявляється у наявності в законного представника права, 
оскільки він допущений до допиту, контролювати роз’яснення визначених ст. 69-1 
КПК процесуальних прав, викладати свої зауваження і задавати свідкові запитання 
(ч. 2 ст. 168 КПК). Контрольна діяльність законного представника, окрім того, могла 
б виявлятись у випадку надання йому права знайомитись з протоколом судового 
засідання та подавати щодо нього зауваження в частині фіксування відповідних 
показань. Однак поки що таким правом володіють лише учасники справи в значенні 
п. 8 ст. 32 КПК. 

Зауважимо, що допомогою законного представника у процесі може 
користуватися кожен свідок, який має такого представника на підставах, визначених 
сімейним та цивільним законодавством, а не лише неповнолітні на умовах, 
визначених ч. 1 ст. 168 КПК. При цьому, на відміну від законного представника 
обвинувачуваного, потерпілого, цивільного позивача чи відповідача, такий 
представник не потребує спеціального допуску і має діяти в процесі на засадах 
загальноправового представництва.  

Співвідносно до прав на законного представника свідка слід покласти такі 
обов’язки: забезпечити явку свідка в судове засідання у вказані в повістці місце та 
час; беззаперечно виконувати розпорядження головуючого про додержання порядку 
в судовому засіданні та забезпечити належну поведінку свідка; не перешкоджати 
встановленню істини у справі шляхом учинення протиправних дій. 

Разом з тим явку самого законного представника в цьому випадку не слід 
вважати обов’язковою, оскільки його функція в суді може компенсуватись педагогом 
або психологом, участь яких має бути обов’язковою щоразу під час допиту даної 
категорії свідків. 

Отже, коло суб’єктів кримінально-процесуальних відносин має бути доповнене 
такою процесуальною фігурою, як законний представник свідка, який би міг від його 
імені реалізувати низку прав, визначених у ст. 61-1 КПК. Таке представництво має 
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бути у всіх випадках залучення у справу свідка, який не володіє повною 
процесуальною дієздатністю і є гарантією забезпечення його основних 
процесуальних прав. 

–––––––––––––––––––– 
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This article covers the issues connected with legal representation of a witness in 
criminal proceedings. Special attention is paid to the clarification of the reasonable legal 
regulations to determine the relationship between the witness and his legal representative. 
The system of rights, which the legal representatives could realize in court proceedings, is 
also determined. The right to use self-incrimination privilege on behalf of an infant witness is 
among them. 
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Серцево-судинні хвороби посідають головне місце серед причин смертності в 
Україні. Раптова смерть від зазначеної патології дедалі частіше трапляється у практиці 
слідчого. Це врівноважує значимість проведення судово-медичних експертиз щодо 
насильної та ненасильної смерті і потребує постійного взаємозв‘язку правоохоронних 
установ із судово-медичними закладами. Цій проблемі присвячена пропонована 
стаття. 

Ключові слова: судово-медична експертиза, раптова смерть, серцево-судинні 
захворювання. 

Демографічна ситуація в Україні розцінюється як кризова і дедалі 
поглиблюватиметься: на 2026 рік прогнозують зменшення кількості населення до 46-
48 млн [1, c.115].  

Відповідно до проведеного ВООЗ рейтингу національних систем охорони 
здоров‘я, серед 191 країни світу Україна посіла 79-те місце (після Казахстану – 64-те, 
Білорусі – 73-тє). Бюджетні кошти на охорону здоров‘я становлять лише 40% від 
необхідних затрат, а на охорону здоров‘я однієї особи в Україні виділяється 25 у.о. В 
той же час у сусідній Польщі ця цифра сягає 250, в Угорщині – 300, у Німеччині – 
1500, США і Канаді – до 2000 [2, с.191-198]. Дотепер, незважаючи на реформування 
системи охорони здоров‘я, виділяється 20% коштів на первинну медико-санітарну 
допомогу, а 80% на стаціонарну, хоча, враховуючи міжнародний досвід, має бути 
навпаки. 

Сучасна медицина невпинно розвивається в галузі лікування та профілактики 
серцево-судинних хвороб, які посідають найперше місце серед причин смертності. В 
Україні на кожні 100 тис. населення майже у 3000 вперше виявляють серцево-
судинні захворювання. Професор Лозанського університету Фабіо Леві разом з 
колегами опрацювали дані Всесвітньої організації охорони здоров‘я по 34 країнах 
світу. Результати їхніх досліджень свідчать, що у Західній Європі за останні 25 років 
смертність від серцево-судинних захворювань знизилась у середньому на 50%. За 
словами президента Всеросійського наукового товариства кардіологів Рафаеля 
Оганова, серцево-судинні захворювання і надалі є “причиною № 1” загальної 
смертності, а 30% припадає на ішемічну хворобу серця. Широка пропаганда 
здорового способу життя та відмова від тютюнокуріння і алкоголю сприяє тому, що 
“серцева” проблема в США, Австралії, Новій Зеландії, Японії поступово зникає. 

У слідчий практиці щоразу частіше трапляються випадки ненасильної смерті, 
зокрема раптової, на тлі зростання загальної та насильної. Мета нашого дослідження 
– визначити, яке місце займають хвороби системи кровообігу серед причин 
смертності в Україні, зокрема у Львівській області, окреслити труднощі судово-
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медичної секційної діагностики у випадках раптової смерті від гострої серцевої 
недостатності.  

З цією метою нами проаналізовані матеріали судово-медичних експертиз, які 
проводили у Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи та на курсі 
судової медицини Львівського національного медичного університету ім. Данила 
Галицького упродовж 25 років (1978–2002 рр.), а також дані галузевої статистичної 
звітності МОЗ України Головного бюро судово-медичної експертизи за 1998-2002 рр. 

Результати аналізу засвідчили погіршення демографічного стану в Львівській 
області. Зокрема, упродовж понад 10 років (1992-2002 рр.) народжуваність в області 
знизились з 14,1 до 9,2% (в Україні – 12,7% у 1990 і 8,1% у 2002р.), а показник 
загальної смертності зріс з 10,5 до 13,0% (в Україні – 12,1% у 1990 і 15,7% у 2002р.). 
Природний приріст населення Львівської області у 1994р. був нульовим, а на 
сьогодні є від‘ємним і має тенденцію до поглиблення (у Львівській області це – 3,8 на 
1000 наявного населення (2002), в Україні відповідно -7,6). У результаті міграції 
кількість міського населення в області зростає – становить 60,8% (в Україні – 67,3% у 
2003) [3, с.176-183; 4, с.181-182; 5, с.366-401]. Середня тривалість життя в Україні на 
десять років коротша, ніж у цивілізованих державах, тому зростає демографічне 
навантаження на населення працездатного віку області і становить 744 (відповідний 
показник по Україні – 749). Мізерні витрати на охорону здоров‘я та подальше 
скорочення фінансування може призвести до зниження доступності медичної 
допомоги, а відтак до погіршення стану здоров‘я населення [6, с.2-6]. 

За даними Галузевої статистичної звітності МОЗ Головного бюро судово-
медичної експертизи, тільки за 1998-2002 рр. загальна кількість летальних випадків 
зросла в Україні на 25% (у Львівській області також збільшилась на 25%), у тому 
числі випадків насильної смерті на 13% (у Львівській області – відповідно на 21%), 
ненасильної смерті – на 44% (у Львівській області – на 27%); летальних випадків від 
серцево-судинних хвороб – на 39% (у Львівській області – на 15%). 

Структура смертності по Львівській області у 1992-2001рр., за статистичними 
даними, формувалась із хвороб серцево-судинної системи –62,3%, новоутворень – 
12,1%, хвороб органів дихання – 7,8%, нещасних випадків, отруєнь і травм – 6,4%, 
інфекційних та паразитарних хвороб (у тому числі туберкульоз) – 1,6 %. 

Структура ненасильної смерті, за даними судово-медичних досліджень, 
упродовж 25 років складалась головно з хвороб серцево-судинної системи – 79,20%, 
що порівняно з іншими, до яких увійшли хвороби органів дихання, новоутворення, 
інфекційні, паразитарні хвороби і зокрема туберкульоз, становили 20,8%. За 13 років 
(1978-1990 рр.) смертність від серцево-судинних захворювань не мала різкого 
зростання, простежувались лише незначні коливання: у 1990р. стався стрімкий 
стрибок вгору, а потім спостерігалось поступове зростання. Інші хвороби, починаючи 
з 1992р., мали хвилеподібну динаміку зростання з незначним спадом у 1995 р. 
Упродовж п‘яти років (1998-2002 рр.) кількість аутопсій ненасильної природи смерті 
від серцево-судинних хвороб у всіх вікових групах збільшилась на 14%, а у віковій 
групі до 50 р. – на 16%. Щодо хронічної ішемічної хвороби серця (ХІХС), то, 
відповідно, випадків зменшилось на 5 і на 7%; інфаркту міокарда (ІМ) – зменшилось 
на 8 і на 19%; гіпертонічної хвороби (ГХ) зменшилось на 42 і на 77%; гострої 
ішемічної хвороби серця (ГІХС) збільшилось на 139 і на 16%; кардіоміопатій (КМП) 
різного генезу збільшилось на 442 і на 290%; алкогольної кардіоміопатії (АКМП) 
збільшилось на 140 і на 159%.  
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Збільшення загальної кількості експертиз раптової смерті від серцево-судинних 
захворювань у осіб віком до 50 р. зумовлено двома чинниками: по-перше, 
вражаючим зростанням смертності від КМП різного генезу та АКМП, помірним від 
ГІХС; по-друге, помірним зниженням смертності від ХІХС та ІМ; по-третє, 
зменшенням летальних випадків від ГХ. Тобто спостерігаємо “перекачування 
смертності” серед нозологічних одиниць у групі серцево-судинних хвороб.  

Смерть від АКМП у 1993-2002рр. становила 2-6% від загальної кількості 
експертиз і має чітку тенденцію зростання. Мікроскопічне підтвердження діагнозу 
"алкогольної кардіоміопатії", встановленого після проведеного розтину, спостерігали 
у 15% випадків. У 21,4% досліджень макроскопічно встановлений діагноз "ішемічна 
хвороба серця", "гостра алкогольна інтоксикація", "гостра серцево-судинна 
недостатність", "гостра серцево-легенева недостатність" мікроскопічно не 
підтверджувався, оскільки виявлені морфологічні зміни у сукупності дали підставу 
констатувати алкогольну кардіоміопатію. Макроскопічна гіпердіагностика (70,2%) 
пояснюється нечітко окресленим донедавна місцем алкогольної кардіоміопатії серед 
некоронарних захворювань, браком специфічних ознак і маркерів цієї хвороби. 
Секційні спостереження алкогольної кардіоміопатії виявили, що ця патологія частіше 
трапляється у чоловіків (78,5%). Це підтверджується і літературними даними [7, 
с.234-236]. За віком виявлена патологія розподілялась так: до 20 р. – 1,4%; 20-30р. – 
9,5%; 31-40р. – 34,3%; 41-30р. – 32,7%; 51-60р. – 16,0%; понад 60р. – 6,1%. 
Найбільшу кількість летальних випадків серед чоловіків і жінок виявлено у віці 30-40 
років (за даними К.М. Амосова, – у віці 35 років) [8, с.121-125]. Сезонних коливань 
смертності від алкогольної кардіоміопатії не спостерігали, відзначено лише незначну 
перевагу весняно-зимового періоду (31,3 та 24,7%) порівняно з осінньо-літнім (20 та 
24%). 

У 63,4% спостережень за 1998-2002 рр. раптова смерть від серцево-судинних 
хвороб наставала вдома і 82% з них – від КМП. Смерть на вулиці частіше 
трапляється від гострої ішемічної хвороби серця (11%), рідше від хронічної 
ішемічної хвороби серця (9,4%), інфаркту міокарда (7%), кардіоміопатії (6,3%), 
алкогольної кардіоміопатії (5,0%), гіпертонічної хвороби (3,6%). На роботі частіше 
летальні випадки траплялися від гіпертонічної хвороби (4,5%), рідше від хронічної 
ішемічної хвороби серця (3,7%), інфаркту міокарда (3,5%), алкогольної 
кардіоміопатії (2,6%), хронічної ішемічної хвороби серця (1,7%) і найрідше від 
кардіоміопатії різної етіології (0,5%).  

Вивчення стану людини на кінцевому етапі несприятливого наслідку 
захворювання чи травми, динаміка та механізм танатогенезу в теоретичній і 
практичній медицині завжди спрямовані на встановлення головної та безпосередньої 
причини настання смерті. Зупинка людського життя несе в собі також проблему 
юридичного значення – встановлення, чи смерть спричинено навмисно, чи в ній нема 
умислу.  

Засвідчення факту смерті та дослідження мертвих тіл це щоденне явище в 
практиці судового медика. Правоохоронні органи, розслідуючи злочини проти життя 
людини, перед судово-медичним експертом ставлять запитання про причину та 
давність настання смерті, прижиттєвість або посмертність утворення ушкоджень 
тощо. Сучасний етап розвитку танатології характеризується підвищеною увагою до 
неї як до науки, яка дає можливість використання в дослідженнях даних клінічного 
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та біохімічного моніторингу, накопичення відомостей про біохімічну природу смерті 
останнього періоду життя хворого.  

В основі прийнятого в судовій медицині поділу смерті на насильну та ненасильну 
лежать біосоціальні чинники, проте залежно від роду та виду смерті кожний з цих 
чинників впливає по різному. Якщо в настанні насильної смерті соціальні конфлікти 
посідають основне та безпосереднє місце, то в генезі ненасильної смерті головну 
роль відіграє патологічний процес, який опосередковано пов’язаний з соціальними 
чинниками. З огляду на це, судово-медичну танатологію необхідно розглядати з 
біосоціальних позицій. У ході експертизи раптової смерті, яка настає на фоні повного 
благополуччя, виникає необхідність розмежовування двох критеріїв – здоров’я та 
хвороба. Однак поняття здоров’я умовне, доцільніше говорити про адекватність або 
неадекватність реакції організму на дію чинників оточуючого середовища. А 
хвороба, хоч і біологічне явище, проте вона властива соціальному об’єкту – людині. 
Відтак біосоціальну спрямованість у судовій медицині треба розглядати не лише з 
позиції теорії сучасної патології, але й соціально-економічно-демографічних 
процесів, які відбуваються в суспільстві. Здоров‘я населення від якості медичної 
допомоги залежить на 10-12% [9, с.299-309], а загалом для збереження та поліпшення 
здоров‘я населення необхідні соціально-економічні реформи, які спряжено 
сприятимуть виходу з демографічної кризи та негативних міграційних процесів через 
продовження тривалості життя, збереження працездатності, зниження інвалідизації, 
зменшення смертності. 

Щоб встановити ненасильну природу смерті, трупи осіб, що раптово померли, 
направляють на судово-медичне дослідження. За визначенням групи експертів ВООЗ 
(1964), раптова смерть – це смерть, що настала упродовж 6 год після перших гострих 
симптомів [10, с.297-320]. Міжнародний комітет, утворений у США, у 1970 р. 
запропонував вважати раптовою смерть, яка настала відразу або через 24 год після 
прояву симптомів фатального нападу [11, с.67-70]. Обидва критерії 
використовуються в практиці, що затруднює зіставлення одержаних даних. У 1979 р. 
Робоча група по номенклатурі та критеріях діагностики під егідою Міжнародного 
товариства та федерації кардіологів та ВООЗ запропонувала до раптової смерті 
відносити випадки раптової зупинки серця, яка найімовірніше зумовлена 
фібриляцією шлуночків [11, с.67-70]. Таке визначення потрібне для судових медиків, 
оскільки в судово-медичній практиці не завжди можна встановити часові критерії. 
Невідповідність класифікації некоронарних хвороб серця стосовно клінічної 
практики, медичної статистики та звітності потребує чіткості та точності в 
термінології специфічних уражень серця і кардіоміопатій.  

У Міжнародній класифікації хвороб 10 перегляду [12, с.47-67] експертами ВООЗ 
не роз‘яснено такі поняття, як "вальвуляторна", "запальна", “метаболічна 
кардіоміопатія", що, безперечно, ускладнює використання цих термінів з точки зору 
формулювання діагнозу та формування статистичної звітності згідно з шифрами чи 
кодами. Судові медики широко використовують термін "міокардіодистрофія", а 
ураження серцево-судинної системи внаслідок вегетативної дисфункції, які поширені 
серед осіб молодого та середнього віку, часто трапляються у практиці клінічних 
лікарів. VІ Конгрес кардіологів України (2000) систематизував некоронарні хвороби 
серця на основі номенклатури МКХ-10 [13, с.122-124]. Нині термін 
"міокардіодистрофія" можна замінити терміном “метаболічна кардіоміопатія”. 
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Доцільно виділяти алкогольну кардіоміопатію (142.6) і кардіоміопатію, спричинену 
дією лікарських препаратів та інших зовнішніх чинників (142.7). 

Головне завдання судово-медичного дослідження трупів осіб, що раптово 
померли, це встановлення безпосередньої причини смерті. Друге завдання – 
встановлення захворювання, яке спричинило раптову смерть, та чинників, які цьому 
сприяли.  

Раптовою, або миттєвою називають ненасильну смерть, коли здорова з вигляду 
людина швидко помирає. Така смерть викликає підозру у представників судово-
слідчих органів на різноманітні види насилля, зокрема отруєння, електротравму, 
аспірацію стороннім предметом, тому судово-медичне дослідження проводять 
передусім для того, щоб виключити насильну природу смерті. Іноді на трупах осіб, 
що померли раптово, виявляють садна, синці, забійні рани, переломи кісток черепа, 
які виникли, наприклад, від удару під час падіння помираючого, і які помилково 
приймають за ознаки насилля з боку сторонніх. Це потребує взаємної зацікавленості 
та інтеграції знань судових медиків і представників правоохоронних органів – адже 
раптово смерть може настати і під час роботи на виробництві, при керуванні 
автомобілем, під час занять спортом чи внаслідок лікарських маніпуляцій. Такі 
випадки повинні супроводжуватись ретельним розслідуванням і проведенням 
різноманітних видів експертиз.  

Підозра на насилля виникає у випадку раптової смерті осіб особливо небезпечних 
професій: пілотів-випробовувачів, водолазів, скелелазів, рятувальників у шахтах. У 
цих випадках, як правило, не передбачають можливості настання раптової смерті, 
адже, обираючи таких спеціалістів висувають високі вимоги відносно стану здоров'я. 
Проте значне фізичне навантаження, перевтома чи недостатньо кваліфіковане 
медичне обстеження сприяють раптовій серцево-судинній катастрофі.  

Випадки смерті під час лікувальних процедур також потребують особливо 
ретельного проведення експертизи – іноді вони розглядаються як наслідок 
неправильних дій медичного персоналу, хоч смерть здебільшого настає від головного 
захворювання і тільки за часом збігається з лікарською маніпуляцією.  

У практиці судово-медичного експерта виникають труднощі, коли необхідно 
провести диференційну діагностику причини раптової смерті від забою серця та 
гострої ішемічної хвороби серця, особливо при нез‘ясованих обставинах або при 
ізольованому пошкодженні цього життєво важливого органу, або при сумісності 
забою та ознак ішемічної хвороби серця [14, с.118-150], оскільки нерідко смерть, яка 
настала невдовзі після травми, розцінюється як насильна. Інша діаметрально 
протилежна ситуація, коли під виглядом раптової смерті замовчуються не тільки 
випадки вбивств, але й самогубств, тому що родичі навмисно з різних мотивів 
прагнуть спотворити обставини смерті. 

Смертність як один із демографічних показників комплексної характеристики 
стану здоров‘я населення чітко та скрупульозно реєструється. Свідоцтво про смерть є 
єдиним інформаційним джерелом структури смертності населення, тому від 
грамотності його оформлення залежить узагальнення статистичних показників, 
можливість їх об‘єктивного порівняння та організаційні заходи. Проте, як свідчить 
практика, вимоги правильного встановлення причин смерті не завжди виконуються, 
що зумовлює зниження достовірності рівня смертності і спотворює інші не менш 
важливі показники оцінки стану здоров‘я населення (середня тривалість життя, 
захворюваність тощо).  
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Опрацьовані нами дані обласного статистичного управління та аналітичного 
центру не мали суттєвих розбіжностей як за статево-віковою структурою, так і за 
нозологією. Це пояснюється тим, що аналітичний центр опрацьовує дані про 
померлих у лікувальному закладі і діагнози, вказані у свідоцтвах про смерть, 
верифіковані не тільки клінічними спостереженнями та даними лабораторних, 
функціональних досліджень, але й результатами аутопсій. Отже, лікарняна 
діагностика причин смерті віддзеркалює істинний стан смертності. Простежується 
незначна тенденція зменшення частки смертності у стаціонарі порівняно із 
загальною. Кількість зареєстрованих осіб із серцево-судинними захворюваннями та 
осіб, у яких вперше виявили це захворювання, зростала на тлі скорочення 
чисельності населення в середньому на 11 тис. за рік.  

Іншу ситуацію виявлено відносно судово-медичної діагностики причин смерті 
осіб, що померли раптово від хвороб системи кровообігу, оскільки головна 
“особливість” секційної діагностики – це брак попередніх даних. На противагу 
лікарю, який спостерігає клініку захворювання, і патологоанатому, що має у своєму 
розпорядженні історію хвороби, судово-медичний експерт змушений у більшості 
випадків спиратись на ті морфологічні “знахідки”, які йому вдається виявити під час 
аутопсії. Відтак судові медики проводять розтин раптово померлої особи „наосліп”, 
не маючи будь-якої інформації (брак прижиттєвої, адекватної діагностики, медичної 
документації тощо). Проте фактор часу змушує судово-медичного експерта 
виписувати свідоцтво про смерть відразу після секції, що і породжує в окремих 
випадках суб‘єктивний вибір причини смерті. Частина інформації втрачалась, коли 
трупи осіб, що померли раптово, не направляли на розтин, оскільки лікарі поліклінік 
суб‘єктивно встановлювали причину смерті, беручи до уваги тільки вік померлого. 
Тому судово-медичному експерту в практичній діяльності необхідно 
використовувати анамнестичні дані зі слів близьких і родичів померлого, дані з 
амбулаторних карток, історій хвороб, довідок та інших документів. Такої можливості 
нема у випадках, коли смерть настає раптово у людей, які ніколи не скаржились на 
своє здоров‘я і медично не обстежувались. Тоді результати судово-медичного 
дослідження трупу матимуть вирішальне значення у встановленні діагнозу 
захворювання, яким страждала особа при житті і яке привело до несподіваної смерті. 
У цих випадках необхідну інформацію надавали гістологічні дослідження. 

Отже, невпинне зростання кількості досліджень ненасильної смерті врівноважує 
значимість проведення судово-медичних експертиз щодо насильної та ненасильної 
смерті. Різке зростання смертності від серцево-судинних захворювань останніми 
роками, незважаючи на восьмирічний від’ємний приріст населення області, 
відображає загальнодержавну соціальну тенденцію. “Перекачування смертності” 
виявляється зміною співвідношення серед нозологічних одиниць серцево-судинних 
захворювань: виражене збільшення кількості летальних випадків від гострої 
ішемічної хвороби серця, кардіоміопатії різної етіології, у тому числі алкогольної, на 
тлі зменшення їхньої кількості від гіпертонічної хвороби, інфаркту міокарда, 
хронічної ішемічної хвороби серця.  

З метою подолання труднощів судово-медичної секційної діагностики раптової 
смерті необхідно мати постійний зв‘язок між лікувальними та судово-медичними 
закладами, правоохоронними установами, оскільки судова медицина має важливе 
значення не тільки у вдосконаленні системи охорони здоров‘я, сприяючи 
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профілактичній спрямованості медицини, але й у боротьбі зі злочинами, скоєними 
проти життя, здоров‘я та гідності людей. 
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Cardiovascular diseases continue to prevail as main cause of the mortality in Ukraine. 
Coroners encounter more often with the cases of sudden death from the stated pathology in 
their practice. Thus the significance of forensic medical expertize concerning the cases of 
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violent and natural death is equalized and requires the constant co-operation of the law 
enforcement authorities with the forensic medicine institutes. 

Key words: forensic medical expertize, sudden death, cardiovascular diseases. 
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У статті досліджуються з’ясовується характер і напрями техніко-криміналістичного 
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Поняття криміналістичної техніки формувалось історично і періодично 
змінювалось під впливом динаміки уявлень щодо безпосереднього розвитку 
криміналістичної науки. 

У боротьбі із злочинністю суспільство в особі його правоохоронних органів 
вживає систему заходів, особлива увага серед яких традиційно приділяється 
профілактиці у поєднанні із засобами розкриття й розслідування злочинів. Потреба 
суспільства в науковому обґрунтуванні системи таких заходів, їх напрацювання й 
реалізація завжди була і є залежною від досягнень науки і техніки. Це і зумовило 
свого часу зародження криміналістики як науки. Найчіткіше така зумовленість 
простежується у сфері криміналістичної техніки, де у найскладніших формах і 
способах поєднались проблеми науки, техніки, суспільства і людини. Власне ці 
проблеми, а, точніше, закономірності, що виявляються у їхньому виникненні та 
вирішенні, й зумовлюють потребу їх подальшого дослідження. Саме в цьому і 
полягає постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. 

На сьогоднішні питання щодо техніко-криміналістичного забезпечення розкриття 
і розслідування злочинів досліджуються у працях багатьох криміналістів, зокрема: 
Г.І. Грановича “Поняття науково-технічних засобів, що використовуються у боротьбі 
із злочинністю”, І.М. Лузгіна “Методологічні проблеми розслідування”, 
М.К. Камінського “Криміналістичні основи діяльності в процесі виявлення і 
розкриття злочинів”. 

Мета пропонованої статті полягає у з’ясуванні характеру і напрямів техніко-
криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування злочинів. 

Зародження криміналістики пов’язане з досягненнями природничих і технічних 
наук. На цій основі свого часу була розроблена і поставлена на службу розшуку і 
слідства прикмето-описова система, що слугувала початком кримінальної 
(криміналістичної) реєстрації, розкрита таємниця дактилоскопії, освоєні можливості 
“побачити невидиме” з допомогою фотографії тощо. 

Акцентуючи увагу на предметі даного дослідження – техніко-криміналістичному 
забезпеченні (ТКЗ) розкриття злочинів, слід підкреслити, що немає потреби 
протиставляти матеріальні та ідеальні сліди злочинів, а відповідно, науково-технічні 
та інтелектуальні можливості здобуття як “об’єктивної”, так і “суб’єктивної” 
розшукової і доказової інформації, оскільки лише за їх раціонального використання 
можливий загальний успіх у розкритті і розслідуванні злочинів.  
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Саме в цьому контексті виявляється роль матеріальних слідів в розкритті 
злочинів, які при кваліфікованому науковому підході до їх вивчення, на думку 
І.М. Якімова, говорять не лише про те, “як це було” , але дуже часто і “хто це скоїв” 
[1, 10]. 

Передусім у спеціальній літературі, а також і в відомчих нормативних актах з 
початку 80-х років дедалі частіше почали користуватися поняттями “науково-
технічне забезпечення”, “техніко-криміналістичне забезпечення” діяльності органів 
внутрішніх справ та їхніх служб [2, с.25; 2, с.5], “техніко-криміналістичне 
забезпечення” боротьби з наркоманією [3, с.17], “техніко-криміналістичне 
супроводження” розкриття найбільш тяжких злочинів [4, с.6], “техніко-
криміналістична робота” [5,с. 8]. За цими формальними термінологічними новелами 
не важко помітити об’єктивні потреби практики боротьби із злочинністю в 
необхідності якісно іншого підходу до вирішення розглядуваної проблеми. 

Як відомо, розкриття злочинів – це процес здобуття, обробки і використання 
інформації [6, с.180; 6,с.61; 6,с.59]. 

За даними академічної науки, кількість інформаційних зв’язків (каналів) зростає 
пропорційно квадрату об’єму виробництва [7, с.22], а за іншими даними – кубу [8, 
с.83]. Зважаючи на той факт, що злочинність останніми роками зросла в декілька 
разів, об’єми інформаційних зв’язків зросли відповідно пропорційно квадрату чи 
об’єму росту останньої. Це явище має явно виражену тенденцію до загострення і 
перекреслює сподівання на екстенсивні методи підвищення ефективності 
розшукової, слідчої і техніко-криміналістичної роботи, що здійснюється в їхніх 
рамках. В таких умовах необхідне не лише “подальше вдосконалення практики 
застосування і використання”, а докорінний перегляд усієї системи науково-
технічного забезпечення діяльності правоохоронних органів у процесі боротьби із 
злочинністю. Отже, йдеться не про формальні термінологічні “вправи”, а про 
поняття, що мають свій конкретний і особливий зміст для поглиблення процесу 
пізнання розглядуваного виду діяльності, а в кінцевому підсумку – для 
вдосконалення її практики [9, с.10]. Кожен запроваджений науковий термін повинен 
нести в собі нові знання, розширювати коло пізнання [10, с.193]. 

Згадані поняття здебільшого довільно трактують на практиці. Зокрема, в одній із 
перших спроб розкрити поняття “техніко-криміналістичного забезпечення” стосовно 
діяльності чергових частин органів внутрішніх справ, стверджується, що це процес 
їхнього оснащення криміналістичною і організаційною технікою, засобами зв’язку і 
транспорту [11, с.69]. В. Ляхов розкриває зміст “системи ТКЗ” через перелік 
суб’єктів цього напряму діяльності і технічних засобів, що ними застосовується. Як 
елементи цієї системи він називає експерта, інженера спеціальної техніки, спеціаліста 
–криміналіста; криміналістичну техніку, техніко-криміналістичні методи і засоби [12, 
с.29]. При цьому він вважає, що ТКЗ за своїм змісту не охоплює “забезпечення осіб, 
органів, що ведуть розслідування, спеціальними криміналістичними знаннями” [12, 
с.16]. 

У подальшому під ТКЗ одні автори вважали повсякденну діяльність експертно-
криміналістичних підрозділів [13, с.9], другі – їхню систему і організаційну 
структуру [14, с.3], треті – техніко-криміналістичне забезпечення окремих слідчих 
дій [15, с.6]. В цьому ж аспекті в найбільш концентрованому вираженні визначається 
ТКЗ І. Главою (Чехія). На його думку, це “сукупність способів і шляхів найбільш 
раціонального і ефективного використання в практиці розкриття і розслідуванні 
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злочинів науково-технічних досягнень криміналістики, а також спеціальних знань” 
[16, с.4]. При цьому, що не важко, помітити автор не робить різниці між ТКЗ і 
криміналістичним прийомом, під яким також розуміється “найбільш раціональний і 
ефективний спосіб дій... при збиранні, дослідженні і використанні доказів” [17, с.74]. 
Крім того, в цьому визначенні простежується і логічна суперечливість. 
“Використання” чого-небудь неможливе без відповідного забезпечення, під яким 
розуміється процес в потрібній кількості чи робота, спрямована на те, щоб зробити 
щось можливим, справжнім, безсумнівним. 

Є.І. Зуєв не даючи визначення ТКЗ, виділяє такі його елементи: 

 “система інформації, що полегшує ефективне використання даних 
криміналістики в процесі розкриття, розслідування і попередження 
злочинів”, яка має бути закладена в методичній, навчальній, довідковій 
літературі; 

 оснащеність науково-технічними засобами правоохоронних органів і 
наявність у співробітників навиків роботи з ними; 

 “організація проведення експертиз, участі у слідчих діях спеціалістів-
криміналістів”[18, с.144]. 

В цьому випадку немає єдиної основи запропонованої автором системи елементів 
ТКЗ. Всі вони визначають і наявність системи інформації, і технічну оснащеність, і 
організацію. Це окремі напрями ТКЗ, зорієнтовані на конкретні практичні завдання 
(наприклад, проведення експертиз, участь спеціалістів у слідчих діях тощо), причому 
акцентовані на окремі процесуально – обумовлені форми ТКЗ. Автор навіть не 
наголошує на такі важливі в процесі розкриття злочинів його напрями, як ведення 
криміналістичного обліку, застосування криміналістичних засобів і методів 
безпосередньо слідчими та співробітниками органів дізнання, в тому числі для 
здобуття орієнтуювальної інформації тощо. Усі організаційні проблеми ТКЗ автор 
звів до “організації проведення експертиз і участі спеціалістів-криміналістів в 
слідчих діях”, невиправдано упускаючи саму систему експертно-криміналістичних 
установ і множинність аспектів організації їх роботи – від оснащення технікою до 
техніко-криміналістичної підготовки їх застосування. 

Цю прогалину помітив А.І. Вінберг, який намагався конкретизувати 
поелементний зміст ТКЗ з організаційно-управлінських позицій [19, с.4; 19, с.22]. На 
його думку, як такі елементи слід розглядати: експертні установи “спеціальні знання 
в галузі криміналістики, ... науково-технічні засоби і методи з допомогою яких 
суб’єкти розкриття і розслідування злочинів реалізують свої спеціальні 
повноваження [20, с.140]. Однак і в цьому випадку очевидне обмеження трактування 
поняття ТКЗ – з традиційної, суто криміналістичної точки зору. А саме, автор 
стверджує, що теоретична база техніко-криміналістичного забезпечення повністю 
охоплюється розділом криміналістики – криміналістичною технікою – “системою 
наукових положень і розроблюваних на їх основі технічних засобів, прийомів і 
методів, передбачених для збирання, дослідження і використання доказів [21, с.193]. 
При цьому, невиправдано ігнорується той факт, що навіть правове регулювання і 
організація застосування техніко-криміналістичних засобів і методів є предметом не 
лише криміналістичної техніки як розділу криміналістики, але й багатьох інших 
суміжних з нею галузей знань. Важливо мати на увазі загальновизнану роль 
криміналістики як науки, покликаної акумулювати сучасні досягнення природничих і 
технічних наук і забезпечити їх впровадження в практику розкриття і розслідування 
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злочинів. Сьогодні серед цих наук особливе місце посідають, зокрема, інформатика, 
кібернетика. Їхні досягнення правомірно розглядати як теоретичну базу ТКЗ. 

Саме до такого розуміння наблизився Г.І. Грамович, стверджуючи, що ТКЗ це 
регламентована “нормативними актами діяльність науково-дослідних, судово-
експертних та інших закладів, а також відповідних посадових осіб, на яких покладено 
обов’язок розробки і реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів з метою 
створення оптимальних умов ефективного застосування спеціальних знань і науково-
технічних засобів у процесі боротьби із злочинністю[22, с.37]. 

В цьому випадку ТКЗ виправдано розглядається як організаційно-функціональна 
система. І. Грамович досить узагальнено уявляє суб’єктів цієї системи – “науково-
дослідницькі, судово-експертні та інші заклади, а також відповідні посадові особи”. 
Не зовсім зрозуміла також роль співробітників органів дізнання, слідчих, які 
безпосередньо забезпечують функціонування цієї системи і використання її 
можливостей в процесі розкриття злочинів. Тому навряд чи виправдано обмежувати 
її завдання лише розробкою і реалізацією заходів з метою створення оптимальних 
умов ефективного застосування спеціальних знань і науково-технічних засобів 
уборотьбі із злочинністю. 

Необхідно звернути увагу на два моменти. По-перше, створення “оптимальних 
умов“, як і самої системи ТКЗ, не є самоціллю. Не менш важливо забезпечити їх 
результативне використання в кожному конкретному випадку розкриття злочинів. В 
цьому, самоочевидна, провідна роль належить співробітникам відповідних 
правоохоронних органів, їхнім слідчим, оперативно-розшуковим, експертно-
криміналістичним підрозділам (а не лише науково-дослідним, судово-експертним та 
ін.) [23, с.70]. По-друге, необхідність комплексного підходу до розробки і практичної 
реалізації відповідних заходів. Створення і забезпечення функціонування ТКЗ, як і 
будь-якої іншої системи, передбачає вирішення органічно взаємопов’язаних 
організаційних, наукових, технічних, методичних проблем, не кажучи вже про 
правові, які випливають із самого змісту ТКЗ, із цілей її функціонування. Необхідне 
також пояснення, які засоби охоплюються поняттями ТКЗ. Специфіка розглядуваної 
системи, зумовлена завданнями розкриття злочинів, висуває певні вимоги до таких 
засобів [24, с.10;24, с.216]. Не вступаючи в дискусію стосовно питань про зміст і 
співвідношення понять ”науково-технічні” і “техніко-криміналістичні” засоби[25, 
с.44; 25, с.68; 25, с.34], треба зауважити позицію, згідно з якою техніко-
криміналістичними засобами слід вважати ті, “які використовуються в 
кримінальному судочинстві для збирання і дослідження доказів”[26, с.42]. Така 
властивість засобу з’являється у випадку його застосування для вирішення 
конкретних криміналістичних завдань, а також тому, що в основу його застосування 
покладаються прийоми і методи (тактичні і технічні), розроблені криміналістикою. 

Співвідношення понять "науково-технічне" і "техніко-криміналістичне" 
забезпечення, як видається, треба розглядати в контексті загальних і окремих 
завдань відповідних напрямів діяльності суб’єктів розкриття і розслідування 
злочинів (забезпечення охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху, 
розкриття злочинів тощо). Стосовно їхньої діяльності в цілому правомірно 
говорити про її науково-технічне забезпечення, про застосування всього 
комплексу науково-технічних засобів (спеціальної, оперативної, 
криміналістичної техніки, засобів зв'язку тощо). Стосовно ж процесуально-
визначених форм діяльності, що здійснюється в процесі розкриття злочинів (як 
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правило, пов'язаної з розслідуванням кримінальних справ та із проведенням 
конкретних слідчих дій), то саме для них характерне застосування 
криміналістичних засобів і методів. Зрозуміло, такі засоби використовуються 
і в процесі оперативно-розшукової діяльності, хоча здебільшого в інших 
тактичних умовах. Проте при цьому вони не втрачають своєї криміналістичної суті. 

Відтак правомірно розрізняти науково-технічне забезпечення діяльності 
суб’єктів розкриття і розслідування злочинів у цілому і техніко-криміналістичне 
забезпечення розкриття злочинів як одного із його складових елементів. ТКЗ має 
свої специфічні цілі, завдання, правовий режим функціонування і своїх суб'єктів. 
Усе це знайшло своє вираження в переліку основних напрямів успішного розвитку 
ТКЗ, запропонованому Г.І. Грамовичем. До них віднесені: 

1) вдосконалення і розроблення нових наукових методів і технічних засобів 
на основі останніх досягнень науково-технічного прогресу; 

2) організація роботи з виготовлення, придбання, розподілу науково-
технічних засобів і підтримування їх у придатному стані; 

3) вдосконалення техніко-криміналістичної підготовки випускників 
юридичних вузів і співробітників правоохоронних органів з метою набуття 
ними необхідних спеціальних знань, умінь і навиків.[22, с.37]. 

Наведений перелік вносить певне розуміння в зміст ТКЗ, конкретизує основні 
напрями його розвитку. Проте в ньому пропущено один істотний момент, суть 
якого полягає в тому, що будь-яку систему (якщо це справді система) треба 
розробляти системно, у взаємозв'язку всіх її елементів. Тому, передусім 
необхідно розробити методологічні проблеми ТКЗ, зокрема визначитися з його 
поняттям, змістом, роллю і місцем у практиці розкриття злочинів, у структурі 
криміналістичних знань і теорій. 

І далі, оскільки ТКЗ – це організаційно-функціональна система, спрямована 
на досягнення двоєдиної мети (створення умов постійної готовності і їх 
практична реалізація у кожному конкретному випадку розкриття злочинів), 
необхідно конкретизувати зміст діяльності, що здійснюється у зазначених 
напрямах. 

Під постійною готовністю в такому випадку треба вважати такий стан служб і 
підрозділів правоохоронних органів (їхнє оснащення криміналістичними засобами і 
методами, рівень техніко-криміналістичної підготовки співробітників, організації 
їхньої діяльності), який відповідає вимогам швидкого і ефективного застосування 
можливостей криміналістичної науки і техніки в процесі розкриття злочинів. 

Зокрема, "створення умов постійної готовності" передбачає: 

 удосконалення кримінально-процесуального законодавства і відомчих 
нормативних актів, що регламентують практику цільового застосування 
техніко-криміналістичних засобів і методів; 

 удосконалення організаційної структури експертно-криміналістичних 
підрозділів, форм і методів їх діяльності, взаємодії з іншими суб'єктами 
застосування техніко-криміналістичних засобів і методів; 

 підвищення рівня техніко-криміналістичної підготовки суб'єктів цієї сфери 
діяльності ; 

 модернізацію наявних і створення нових техніко-криміналістичних засобів і 
методів; 
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 поліпшення оснащення суб'єктів застосування техніко-криміналістичних 
засобів і методів відповідною технікою і організації її профілактичного 
обслуговування . 

Практична реалізація "умов постійної готовності", по суті, є повсякденною 
діяльністю слідчих, спеціалістів-криміналістів, працівників органів дізнання, 
пов'язана із застосуванням техніко-криміналістичних засобів і методів у загальному 
процесі розкриття і розслідування злочинів. Тут очевидні проблеми так званої 
поточної організації цієї діяльності, зокрема взаємодії вказаних співробітників, 
планування слідчих дій і оперативно-розшукових заходів із застосуванням засобів 
криміналістичної техніки, організації їх виконання, оцінка їхньої 
результативності та ін. 

На підставі викладеного висловимо певні узагальнюючі міркування. 
По-перше, існуюча практика аналізу і оцінки результативності ТКЗ розкриття 

злочинів не відповідає вимогам системного підходу до вдосконалення цього 
багатоаспектного, складного напряму діяльності. Потрібна розробка методики 
комплексного вирішення цієї проблеми. Повна і об'єктивна інформація про 
ефективність системи ТКЗ і результати її функціонування – важлива умова 
обґрунтованості, взаємної узгодженості заходів, що застосовуються з метою її 
вдосконалення і приведення відповідно до сучасних потреб практики розкриття 
злочинів. 

По-друге, оцінка результативності ТКЗ має здійснюватися не лише за 
формальними, зокрема, фіксованими в статистичних обліках показниками 
застосування окремих засобів і методів криміналістичної техніки, але і "від 
зворотного", з урахуванням можливостей, що упускаються. Необхідна цільова 
розробка методики аналізу і оцінки результативності організаційної діяльності в 
рамках техніко-криміналістичного забезпечення розкриття злочинів. 

По-третє, причини низької результативності ТКЗ розкриття злочинів полягають у 
недосконалості як в цілому цієї системи, так і окремих її складових елементів. Серед 
них найважливіше (пріоритетне) значення мають: організація і правове регулювання 
розглянутої системи, техніко-криміналістична підготовка суб’єктів ТКЗ, 
удосконалення форм і методів їхньої діяльності в загальному процесі розкриття 
злочинів –збирання, накопичення, обробка, використання криміналістично-значущої 
інформації, заходи щодо вирішення проблем, які при цьому виникають. 
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У статті на підставі аналізу спеціальної літератури досліджено особливості 
підготовки проведення у судовому засіданні пред’явлення для впізнання. Головну 
увагу звернуто на випадки, коли виникає потреба у судовому виконанні цієї 
процесуальної дії, а також на тактику її підготовки. Аналізується суть та можливість 
використання у ході підготовки пред’явлення для впізнання криміналістичних 
рекомендацій, а також розглянуто особливості цієї підготовки зумовлені специфікою 
перебігу судового слідства. 

Ключові слова: пред’явлення для впізнання, судовий розгляд кримінальних справ, 
планування, криміналістичні рекомендації. 

Відомо, що одним із процесуальних засобів доказування під час досудового 
розслідування та судового слідства є пред’явлення для впізнання осіб, предметів та 
інших об’єктів матеріального світу.  

Сьогоднішні у зв’язку із наявними та очікуваними в майбутньому суттєвими 
змінами у кримінально-процесуальному законодавстві, значення цієї слідчої дії, як і 
багатьох інших, у вирішенні завдань кримінального судочинства щоразу зростає і 
зростатиме дедалі більше. 

Від умілого виконання у суді судово-слідчих дій, зокрема пред’явлення для 
впізнання, чи не найбільше залежить постановлення законного та обґрунтованого 
рішення. Відтак висвітлення питання тактики судового пред’явлення для впізнання 
відіграє важливу роль в організації й проведенні судового слідства. Однак метою 
пропонованої статті є аналіз не усіх питань, пов’язаних із тактикою виконання цієї 
процесуальної дії у суді, а лише, щодо особливостей її підготовки. Це власне, дасть 
можливість грунтовніше проаналізувати головного питання, яке потребує окремого 
спеціального дослідження, а саме до тактики виконання у суді пред’явлення для 
впізнання осіб та предметів. 

Досліджень і публікацій, в яких започатковано з’ясування цієї проблеми, 
небагато [1,с.86-107; 2,с.259-264; 3], однак більшість із них стали бібліографічною 
рідкістю, і тому науково-практична актуальність питання дослідження особливостей 
підготовки і виконання пред’явлення для пізнання у суді, є беззаперечна. 

Пред’явлення для впізнання – це судово-слідча дія, яка полягає в пред’явленні 
особі будь-якого об’єкта з метою його ототожнення або встановлення групової спільності з 
об’єктом, котрий раніше спостерігався цією особою у зв’язку з обставинами, що мають 
значення для кримінальної справи. 

Необхідність у пред’явленні для впізнання може виникати не лише на досудових 
стадіях провадження, а також під час судового слідства. Ініціаторами такого може 
бути як суд, так і будь-яка сторона судового розгляду справи. 

Потреба у проведенні цієї слідчої дії виникає тоді, коли необхідно встановити, чи 
людина або певний об’єкт є тими ж, яких свого часу бачила особа у зв’язку з 
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фактами, що мають відношення до розслідуваного злочину і щодо яких вона давала 
попередні показання. Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає 
можливість проведення даної судово-слідчої дії у суді (ст. 309). 

Проект КПК України також передбачає можливість судового пред’явлення для 

впізнання 

. 

Безумовно, що потреби і можливості виконання цієї слідчої дії у судовому 
розгляді кримінальних справ є набагато вужчими, аніж під час досудового 
розслідування. 

Так, якщо на досудовій стадії провадження у кримінальній справі пред’являються 
для впізнання не тільки живі люди, але також трупи людей або їхні частини, тварини, 
різноманітні предмети тощо, то у суді здебільшого мова може йти тільки про 
пред'явлення для впізнання живих осіб. Предмети, визнані і приєднані до справи як 
речові докази, учасникам судового розгляду пред'являються, проте, головно, не для 
впізнання (оскільки це вже у переважній більшості випадків було проведено на 
досудовому розслідуванні), а з метою їхнього огляду та дослідження (ст.313 КПК 
України). Однак це не означає, що у суді пред’явлення для впізнання предметів не 
проводиться зовсім. 

Щодо пред'явлення у судовому засіданні живих осіб, то воно першочергово 
відрізняється від досудового метою їхнього впізнання. Досудове пред'явлення 
проводять, головно для перевірки (підтвердження або спростування) обґрунтованості 
припущення, підозри у вчиненні злочину тією чи іншою особою, і на момент 
судового розгляду це питання судовим слідством вже вирішене. Повторне ж 
пред’явлення для впізнання однієї тієї ж особи чи об’єкта тій самій особі, що упізнає 
за загальним правилом, неприпустиме. Зрештою, у суді також непридатним є 
пред’явлення для впізнання живих осіб за фотографіями або іншими їхніми 
відображеннями, а також за голосом, ходою тощо, як це допускається і досить 
поширено на стадії досудового розслідування. І якщо під час досудового слідства 
результати пред’явлень для впізнання за фотографіями можуть бути використані, 
принаймні, як орієнтуюча інформація, для конструювання та перевірки тих чи інших 
версій, для визначення стратегії й тактики досудового слідства, то у суді результат 
такого пред’явлення, тобто за фотографічними чи іншими модельованими 
зображеннями, аж ніяк не розглядатиметься як доказ, що може бути взятий за основу 
судового рішення, передусім обвинувального. 

Найчастіше потреба у пред’явленні для впізнання живої особи або предмета під 
час судового слідства може виникнути з таких причин: на момент судового 
провадження у кримінальній справі встановлено, що під час досудового 
розслідування у ній не було проведено пред’явлення для впізнання особи чи 
предметів, а така потреба існувала і залишається актуальною; у ході судового 
слідства виявляють нові обставини справи, встановлення яких можливе лише після 
пред’явлення осіб або предметів для впізнання; виникла потреба перевірки 
правильності результатів пред’явлення для впізнання осіб або предметів, яке було 
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виконано під час досудового розслідування; у випадках, коли на досудовому 
розслідуванні певні об’єкти були пред’явлені для впізнання, проте за їхніми 
фотографічними зображеннями; у ході судового розгляду приєднані до справи нові 
речові докази або ж запрошені нові свідки, яких необхідно пред’явити для впізнання; 
за ситуацій появи нових версій внаслідок того, що підсудний, потерпілий чи хто-
небудь із свідків інакше, аніж на досудовому слідстві, пояснюють розслідувану 
подію тощо.  

Є випадки, коли не рекомендовано проводити пред’явлення для впізнання взагалі 
і у судовому засіданні зокрема, а саме, якщо в особи, що повинна б впізнавати, наявні 
фізичні чи психічні вади, які перешкоджають проведенню конкретного виду пред’явлення для 
впізнання; у пізнаваного об’єкта не виявлено властивостей, які дають можливість його впізнати; є 
відомості про об’єкт, які очевидно встановлюють його тотожність (номер на 
годиннику й відповідний номер у паспорті на цей годинник); впізнаюча особа добре знає 
об’єкт пред’явлення для впізнання, чітко називає ознаки, які не викликають сумніву в 
індивідуальності цього об’єкта; впізнаюча особа вже до порушення кримінальної справи або у 
ході провадження у справі так чи інакше випадково під час відповідних процесуальних або 
не процесуальних діях впізнала об’єкт; впізнаюча особа брала участь у процесуальних діях, під 
час яких вона вже сприймала відповідний об’єкт, у тому числі під час судового слідства, та ін.. 

У статті 309 чинного КПК України немає жодних застережень щодо 
недопустимості проведення повторного пред’явлення для впізнання, тобто 
недопустимості судового пред’явлення того ж об’єкта, який впізнавався на 
досудовому розслідуванні: “Свідкові, потерпілому або підсудному під час судового 
слідства можуть бути пред’явлені для впізнання особа чи предмет..”. Таку ситуацію, 
скоріше за все, потрібно визнавати як помилкову, оскільки однією із головних 
криміналістичних вимог щодо тактики проведення цієї слідчої дії є, власне, 
недопустимість повторного пред’явлення одній і тій самій особі один і той самий 
об’єкт.  

Недаремно, у проектах КПК цю прогалину ліквідовано. 
А проте, є випадки, коли доцільно і не протизаконно проводити повторне 

пред’явлення для впізнання, зокрема у суді. Здебільшого це можливо: коли спочатку 
проводили пред’явлення для впізнання об’єкта за фотографіями або іншими копіями (тобто не 
у натурі); коли впізнаючий після безрезультатного проведення судово-слідчої дії заявляє, що 
насправді впізнав об’єкт, але з тих чи інших причин приховав це; коли в момент проведення 
пред’явлення для впізнання у суб’єкта впізнавання був тимчасовий дефект зору (слуху) або 
умови, за яких проводили слідчу дію, не дали йому змоги належно розглянути чи іншим 
способом сприйняти пред’явлений об’єктів тощо. 

Більше того, судово-слідчій практиці відомі випадки, коли на досудовому 
слідстві внаслідок неправильної організації слідчої дії впізнаюча особа не змогла 
впізнати людину чи предмет, а у суді, де порядок проведення був організований 
чітко, пред’явлення для впізнання давало позитивні результати. Інколи, навпаки, на 
досудовому слідстві впізнаючий рішуче впізнає особу або предмет, а в суді вже не 
переконаний у цьому або заявляє, що попередньо впізнав помилково. 
                                                           
 Див.: Ст. 359 проекту КПК України, внесеного народними депутатами України – членами 
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Бандуркою О.М. та ін.; А також ст. 396 проекту КПК України, внесеного народними 
депутатами України Васильєвим Г.А., Мойсиком та ін.. 
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Такі випадки суперечливих результатів пред’явлення для впізнання, 
Л.Є. Ароцкера, засвідчують не те, що у суді не можна пред’являти особу або 
предмет, які вже один раз були об’єктом пред’явлення для впізнання, а тільки те, що 
оцінці та використанню таких результатів впізнання властиві певні труднощі [1, с.84] 
. Належно організоване і чітко виконане у суді повторне пред’явлення для впізнання 
осіб або ж предметів сприятиме прийняттю результатів судом правильного рішення у 
кримінальній справі. 

Серед випадків допустимості проведення у суді повторних пред’явлень для 
впізнання, назвемо ще такі: коли між пред’явленням для впізнання у суді і 
пред’явленням для впізнання під час досудового розслідування минуло багато часу ( 
декілька місяців чи років); коли за час, що минув з моменту пред’явлення для 
впізнання у ході досудового розслідування, у зовнішності впізнаваної особи 
відбулись певні зміни, які, однак, не унеможливлюють впізнання, а тільки 
ускладнюють його, що в разі позитивного результату буде більш переконливим 
доказом, тощо; якщо органи досудового розслідування під час пред’явлення для 
впізнання діяли тактично неправильно або з порушенням закону. 

Якщо під час підготовки до судового слухання у кримінальній справі, 
планування судового слідства чи своєї участі у ньому виникне потреба у судовому 
пред’явленні для впізнання, то таку дію необхідно також готувати вже до початку 
судового слідства.  

Така підготовка багато у чому залежить від того, чи відповідна особа або предмет 
раніше виступали об’єктом пред’явлення для впізнання (чи то на стадії досудового 
розслідування або ж у ході розгляду цієї ж справи у судах інших інстанцій тощо). 

Якщо пред’явлення для впізнання раніше вже проводилось, то необхідно 
ознайомитись із відповідними матеріалами справи (протоколом допиту впізнаючої 
особи (свідка, потерпілого) й з’ясувати для себе, які прикмети особи або ознаки 
предмета ним були названі , чи є конкретними ці ознаки, і чи ними дійсно можна 
індивідуалізувати певний об’єкт.  

До інших загальних підготовчих заходів (системи процесуальних, тактичних та 
організаційно-допоміжних дій) проведення для впізнання звичайно відносять: 
вивчення матеріалів кримінальної справи; попередній допит особи (осіб), яка 
впізнаватиметься; складення плану; аналіз наявної судово-слідчої ситуації й прийняття 
тактичного рішення щодо потреби в проведенні пред’явлення для впізнання та визначення 
його конкретних завдань; підбір та підготовка об’єктів для пред’явлення для впізнання; 
підбір учасників судово- слідчої дії (осіб, разом з якими пред’являтися впізнаваний, так 
званих статистів); вибір місця, часу, визначення й забезпечення інших умов проведення 
пред’явлення для впізнання; вибір та підготовка необхідного комплексу технічних 
засобів фіксації ходу та результатів судово-слідчої дії та ін.; у разі потреби провести 
консультації з відповідними спеціалістами без запрошення або з запрошенням їх до участі 
у судово-слідчій дії тощо. 

Розглянемо більш детально деякі з названих підготовчих заходів. 
Передусім вивченню підлягає протокол пред’явлення для впізнання осіб або 

предметів за умови, коли цю слідчу дію проводили на досудових стадіях. Важливо 
звернути увагу на те, за якими ознаками було впізнано особу або предмет. Ознаки 
особи або предмета, вказані у протоколі досудового допиту, необхідно зіставити із 
ознаками, зафіксованими в досудовому протоколі пред’явлення для впізнання. Якщо 
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між ними наявні суперечності , тоді додатковим допитом треба з’ясувати їхній 
характер та причину виникнення. Крім того, необхідно вивчити протокол допиту 
впізнаної особи, акцентуючи увагу на тому, чим вона пояснює факт її впізнання.  

Вивчення документів, пов’язаних із проведеним раніше слідчим пред’явленням 
для впізнання, допоможе сторонам і суду вирішити питання про доцільність допиту у 
суді понятих, які були присутніми раніше під час досудового пред’явлення для 
впізнання, для встановлення обставин, які залишились нез’ясованими судом, 
обвинувачем чи захисником в процесі розгляду матеріалів справи. 

Після ретельного попереднього вивчення матеріалів кримінальної справи 
майбутнім ініціаторам судового пред’явлення для впізнання доцільно скласти план 
цієї слідчої дії, передбачивши у ньому необхідний для цього момент судового 
слідства, послідовність пред’явлення для впізнання, якщо існує потреба у впізнаванні 
декількох осіб або ж предметів, а також коли впізнаючих декілька. 

У плані треба передбачити, серед яких осіб або предметів пред’являтимуться 
упізнавані особи, об’єкти, в якому місці, за яких умов найдоцільніше пред’являти у 
ході судового слідства для впізнання особу або предмет; яку допоміжну інформацію 
необхідно використати для детального допиту свідків, потерпілих або підсудних про 
прикмети особи або предмета (приміром, альбоми із ознаками словесного портрета 
або довідники, що містять опис і найменування предметів та їхніх частин[3;5;6;7;8], 
які головні запитання необхідно задати впізнаючій особі; якщо пред’явлення для 
впізнання вже було на стадії досудового розслідування, тоді чому спостерігаються 
суперечності між досудовими протоколами допиту і пред’явлення для впізнання, 
тощо. Такий план допоможе ініціатору судового пред’явлення для впізнання належно 
й успішно його виконати.  

Необхідною слідчою дією, що обов’язково передує проведенню пред’явлення для 
впізнання у суді, є проведення допиту особи, яка буде впізнавати.  

Метою допиту особи, яка буде впізнавати у суді, окрім іншого, є здобуття 
інформації про зовнішній вигляд, ознаки та прикмети об’єкта, що раніше 
спостерігався цією особою, і з’ясувати її спроможність впізнати його. Якщо 
допитуваний заявить, що він не пам’ятає ознак, за якими міг би впізнати об’єкт, 
проведення п/в є недоцільним. 

Залежно від об’єктів, що підлягають впізнанню, попередній допит особи має 
певні особливості, сутність яких зумовлена характером з'ясовуваних питань. Зокрема, 
допит, що передує пред’явленню для впізнання осіб, спрямований на з’ясування обставин, за 
яких упізнаючий бачив особу у зв’язку зі злочином (приміром, тривалість 
візуального контакту, віддаленість і перешкоди, кількість спостережень об’єкта); загальні і 
окремі (характерні) ознаки, риси, особливі прикмети зовнішності особи (з детальним 
описом анатомічних, функціональних та супутніх ознак і властивостей – 
максимально наближено до методики словесного портрету); психологічного та 
фізіологічного стану впізнаючого в момент спостереження (збудженість, афект, стан 
зору, слуху, особливості пам’яті, стосунки з впізнаваною особою тощо); часу, що 
минув з моменту сприйняття об’єкта; можливості допитуваної особи впізнати об"єкт 
з урахуванням обстановки судово-слідчої дії; наявність інших осіб, які спостерігали 
об’єкт, та ін. 
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Підготовка об’єктів для судового пред’явлення для впізнання полягає в тому, що 
для проведення цієї процесуальної дії підшуковуються, як вже зазначалось, такі 
об’єкти, які не мають суттєвих відмінностей від упізнаваного об"єкта.  

Особи та речі повинні пред'являтися до впізнання під час судового розгляду 
справи, аналогічно як і на досудових стадіях, у кількості не менше як три. У разі 
потреби (щоб ускладнити, а отже, ще більш переконатись у позитивному результаті 
впізнання) ця кількість може бути збільшена, тобто кількість статистів або 
неголовних об’єктів може бути збільшено. 

Якщо для впізнання пред'являються люди, то підбирають (окрім впізнаваної 
особи) не менше як дві особи, які повинні бути однієї статі з особою, що 
пред'являтиметься, близькими за віком, національно-етнічними ознаками, мати 
схожий одяг, однакову статуру, носити схожу зачіску. 

Під час підбору предметів і речей необхідно, щоб вони були одного 
найменування, виду, марки, моделі, кольору та стану. Однак завжди цей підбір 
залежить першою чергою від характеру ознак, які були зазначені у ході допиту 
впізнаючим. Коли впізнаючий зазначив тільки родові ознаки, а відтак можна 
припустити, що впізнанням можна буде встановити лише родову належність об’єкта, 
підбираються об’єкти, схожі за родовими ознаками, однак вирізняються за видовими 
ознаками (наприклад, мисливські рушниці різних моделей, дамські сумочки, подібні 
за кольором і розміром, але вирізняються фасоном). 

Якщо попереднім допитом вказано ознаки, які дають можливість 
індивідуалізувати предмет, то підбирають об’єкти одного виду, але з різними 
окремими ознаками (мисливські рушниці однієї системи, дамські сумочки одного 
зразка). 

На завершення констатуємо, що пред’явлення для впізнання – це процесуальна 
дія, яку можна проводити як на досудовій стадії, так і на стадії розгляду кримінальної 
справи за суттю; відносно об’єктів упізнавання у суді вона є дещо вужчою порівняно 
із випадками проведення її під час досудового розслідування (пред’явлення для 
впізнання трупа у суді не проводиться); як і під час досудового розслідування, так і 
під час судового розгляду кримінальної справи щодо пред’явлення для впізнання, за 
загальним правилом, однаково діє вимога про недопустимість пред’явлення для 
впізнання об’єкта, який вже раніше спостерігався впізнаючою особою у ході 
провадження у справі, однак із цього правила є винятки; об’єм і зміст підготовки 
судового проведення пред’явлення для впізнання майже аналогічний досудовому, за 
винятком підбору понятих, а також інший підхід до визначення часу, місця та 
оточення його виконня тощо. 
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У статті аналізуються визначення криміналістичного методу “словесний портрет” 
та пропонується власне розуміння цього поняття. З’ясовуються принципи “словесного 
портрету” та їх зміст. 

Ключові слова: опис, зовнішність, словесний портрет. 

Зовнішність людини встановлюється під час проведення слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів. За результатами проведення таких прцесуальних 
дій, виникає необхідність у процесуальному закріпленні отриманої інформації. 

Найчастіше у практичній діяльності правоохоронних органів використовується 
словесна фіксація ознак зовнішності людини, яка ґрунтується на спеціальних 
правилах, які входять в методику ”словесного портрету”. 

З одного боку використання цього методу слідчим (оперативним експертом) є 
значно простішим, ніж виготовлення, наприклад, суб’єктивного портрету: не 
потребує участі спеціаліста (експерта), використання певних науково-технічних 
засобів. Однак, з іншого боку, для особи, яка використовує “словесний портрет”, 
потрібні знання його методики, володіння значними знаннями з анатомії людини. Це 
породжує певні труднощі у використанні зазначеного методу практичними 
працівниками. 

У статті досліджуються лише питання визначення поняття методу “словесного 
портрету”, системи принципів, на яких він ґрунтується та їх зміст. Ці питання мають 
дискусійний характер і по-різному висвітлюються у науковій літературі. 

Проблемі дослідження методу словесного портрету присвячували свої праці 
багато науковців. Окремі монографії з цього питання видали російські вчені 
А.О. Топорков, В.О. Снєтков та ін.. Щодо українських дослідників цієї проблеми, то 
спеціальних праць з її висвітлення не виходило, а окремі питання порушуються у 
навчальних посібниках з “Криміналістики” під редакцією П.Д. Біленчука, 
Г. Гончаренка, Є.М. Моісеєва, М.В. Салтевського у главах про зовнішність особи.  

Визначаючи поняття словесний портрет, група авторів під керівництвом 
Р.С. Бєлкіна зазначає, що це – криміналістичний метод опису зовнішності людини з 
використанням єдиних термінів, який здійснюється за певною системою з метою 
кримінальної реєстрації, розшуку і ототожнення живих осіб і трупів [1, с. 339].  

На наш погляд, таке визначення словесного портрета надто звужує його зміст і 
сферу використання (кримінальна реєстрація, розшук і ототожнення живих осіб і 
трупів). У ньому автори також зазначають лише два принципи на яких ґрунтується 
цей метод: системність та використання єдиних термінів. Хоча, як буде зазначено 
дальше, це не повністю узгоджується з їхнім твердженням про систему таких 
принципів. 
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В.Ю. Шепітько вказує, що словесний портрет – метод опису зовнішності людини 
з метою її ідентифікації за ознаками зовнішності [2, с. 206]. Автор у даному 
визначення зазначив лише один об’єкт такого опису – зовнішність людини, маючи, 
можливо, на увазі лише живої людини. Хоча, слід зазначити, що за таким методом 
може описуватися лише одна або декілька ознак зовнішності. 

Зовнішній вигляд трупа також може описуватися за вказаним методом. Для 
прикладу можна навести випадок з кримінальної справи, яка розслідується 
прокуратурою Рівненської області, де судово-медичним експертом був проведений 
наступний опис трупа за методом словесного портрета (у висновку є розділ, який має 
одноіменну назву): обличчя овальної форми, європейське, лоб середній, волосся 
темне, до 7 см. довжиною, вуса короткі, стрижені, темні, брови прямі не зрощені, очі 
темні, ніс прямий, основа його горизонтальна, губи середні, зуби природні, 
підборіддя дещо виступаюче, основа його пряма, вуха відтопирені, мочки їх вільні.  

Опис зовнішності особи за методом словесного портрету базується на 
взаємопов’язаних принципах (правилах). Слід зазначити, що в науковій літературі 
зустрічається різні погляди серед вчених у визначенні таких вихідних засад 
словесного портрету. Так група авторів під керівництвом Р.С. Бєлкіна виділяє 
принципи системності і повноти [1, с. 339], хоча під час визначення поняття 
словесного портрету, як уже зазначалося вище, зазначають принцип системності і 
використання єдиних термінів. П.Д. Біленчук використовує системність, повноту і 
використання спеціальної термінології та єдиних понять [3, с. 239]. Тоді 
А.О. Топорков замість системності вказує черговість опису [4, с. 8]. Ф.В. Апшай і 
А.М. Ухаль до опису ознак зовнішності відносять наступні правила: ознаки 
розглядаються в фас (анфас), правий і лівий профіль; особливі і помітні прикмети 
описуються на всіх видимих місцях тіла людини; опис здійснюється від загального 
до окремого, зверху вниз; опис ознак оцінюється за 3 – (великий, малий, середній), 5 
– (дуже великий, великий, середній, малий, дуже малий), 7 – членною градацією 
(додається: вище середнього, нижче середнього) [5, с. 4]. 

В.Ю. Шепітько вказує, що головними принципами словесного портрету є 
повнота і систематичність опису. Принцип повноти полягає в докладному описі 
зовнішньої анатомії, функціональних ознак (постава, хода, жестикуляція, міміка, 
мовлення, манери поведінки) і одягу. Принцип систематичності означає: 1) певну 
черговість опису окремих груп зовнішніх ознак; 2) послідовність опису кожної групи 
зовнішніх ознак за правилом “від загального – до окремого”; 3) обов’язкове 
використання спеціальної термінології словесного портрета [2, с. 207] 

В.С. Кузьмічов та Г.І. Прокопенко зазначають, що опис ознак зовнішності 
проводиться за розмірами, формою, контуром, положенням, кольором, ступінню 
вираження [6, с. 161]. 

На наш погляд, серед усієї цієї кількості вказаних принципів слід виділити 
наступні: 

1) послідовність (черговість) опису; 
2) використання спеціальної термінології та єдиних понять; 
3) повнота опису. 
Перший принцип слід називати послідовністю (черговістю), оскільки вона 

полягає у проведенні опису за певною певною чергою: від загального до окремого і 
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зверху вниз. Тобто спочатку описується вся зовнішність, потім окремі частини тіла і 
на завершення окремі деталі.  

Опис ознак зовнішності здійснюється при умові, що в особи, яка описується, 
спокійний вираз обличчя, зімкнуті без напруження щелепи і спрямований вперед 
погляд. 

Незалежно від того, хто проводить дослідження ознак зовнішності, чи це 
оперативний працівник міліції, чи це слідчий прокуратури або експерт, вони повинні 
використовувати під час своєї роботи загально прийняту термінологію і єдині 
поняття, щоб уникнути подальших розбіжностей та непорузуміня. 

Повнота опису включатиме всебічне дослідження ознак зовнішності. У ній буде 
опис і в фас, і у профіль, ознаки описуватимуться за 3, 5 і 7 членною градацією, 
також за розмірами, формою і іншими характеристиками. 

На наш погляд, не можна погодитися з використанням такого поняття принципу 
як системність. Оскільки всі вищеперераховані принципи утворюють в сукупності 
певну ситстему. Якщо буде проводитися опис від загального до окремого, то тоді, 
звичайно, буде використовуватися єдина термінологія, і незважаючи навіть на те, чи 
це здійснюється у фас чи профіль особи.  

Проведений такий опис повинен бути оптимально повним, щоб задовільнити 
його призначення, тобто бути використаним для розшуку і ототожнення описаної 
людини. Наприклад, опис зовнішності особи, яка пропала безвісті, який проводиться 
у реєстраційній карті, повинен містити максимум відомих ознак, щоби у випадку 
виявлення трупа невідомої особи була можливість детально порівняти всі прикмети 
особи, яка померла, з ознаками тої, яка пропала безвісті. 

В умовах оперативної діяльності можна обмежитися зкороченим описом особи, 
яка спостерігалася. Цілям розшуку злочинця задовільняє короткий, але 
інформативний словесний портрет, який вміщував би загальнофізичну 
характеристику зовнішності, опис індивідуалізуючих людину анатомо – 
антропологічних, функціональних ознак і особливих прикмет. 

Опис буває довільним і впорядкованим. 
Довільний опис передає всі особливості розповіді свідка (очевидця), потерпілого 

про зовнішність злочинця чи будь-якої людини. У цьому випадку можливе 
використання висловлювань, понять і характеристик, які не повністю відповідають 
термінології криміналістичного опису. Довільний опис у криміналістичних цілях 
обов’язково переводиться спеціалістом (слідчим, оперативним працівником, 
експертом-криміналістом) у впорядковане. 

Впорядкований опис використовується під час закріплення даних про ознаки 
зовнішності, отриманих в результаті проведених оперативно-розшукових і слідчих 
дій, під час постановки на облік в інформаційно-пошукові системи і отримання 
словесного опису від них, при проведенні спеціальних досліджень, під час огляду і 
опису трупа і в деяких інших випадках [4, с. 9]. 

До повноти проведення опису у науковій літературі також відносять 
характеристики ознак зовнішності.  

Так, А.О. Топорков [4, с. 18], П.Д. Біленчук [3, с. 239] зазначають наступні 
характеристики ознак: розмір (величина), форма, контур, положення, колір. 
В.О. Снєтков ж вказує на форму, величину, положення, колір, кількість, степінь 
симетрії і вираженості [7, с. 4]. Р.С. Бєлкін пропонує характеризувати ознаки 
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зовнішності за формою, розміром і положенням, а деякі і за кольором [1, с.339]. 
С.В. Слінько до таких характеристик відносить розмір, форма, контур, положення, 
колір і особливості [8, с. 34]. Як видно із вищенаведених підходів щодо подання 
характеристик ознак зовнішності, то деякі з них є наявні у всіх поділах, а інші є суто 
індивідуальними. 

На наш погляд, для опису ознак зовнішності можна використовувати всі 
вищевказані характеристики, за винятком таких як кількість, степінь симетрії і 
степінь вираженості, особливості. Вважаємо, якщо будь-яка анатомічна ознака 
характеризується певною особливістю, то її слід відносити до групи особливих ознак. 
Аналогічно до таких ознак треба відносити і ассиметричні і слабо- або 
сильновиражені ознаки зовнішності, і такі, які відрізняються за кількістю від 
нормального природнього розвитку людини. 

На підтвердження вищевказаного можна навести приклад, що розуміють під 
степенню симметрії і вираженості у науковій літературі. 

Степінь симметрії – характеристика, яка відображає степінь однакових парних 
елементів зовнішності (очі, вушні раковини, кінцівки і ін.) за їх ознаками. 
Вивчаються відмінності ознак парних елементів зовнішності, тобто по суті – степінь 
асимметрії. 

Степінь вираженості – характеристика, яку вивчають у випадку, коли мається 
стійка уява про норму даного елемента зовнішності в цілому [7, с.4]. 

Розміри (величина) вказуються в абсолютних цифрах, якщо вони є в наявності, 
але частіше відносно інших частин і деталей тіла. Під час характеристики розмірів 
може використовуватися трьох-, п’яти- і семи рівнева класивікація розмірів частин 
тіла і обличчя. Вони виражаються у таких градаціях, як “малий”, “середній”, 
“великий”; “низький”, “середній”, “високий”; “довгий”, “середній”, “короткий”; 
“вузький”, “середній”, “широкий”; “глибокий”, “середній”, “дрібний”; “товстий”, 
“середній”, “тонкий” і т.п. [4, с.18]. 

До величини (розміру) можуть бути віднесені висота, довжина, ширина, глибина.  
Форма – загальний рельєф поверхні (випукла, плоска, увігнута), мікрорельєф 

поверхні (гладка, шороховата, нерівна), характер ліній і площин, якими обмежені ті 
чи інші частини тіла, Визначається, як правило, шляхом порівняння з простими 
геометричними фігурами, з видом загальновідомих предметів (яйцеподібний, 
грушеподібний і т.д.) [8, с. 34]. 

Контур описується за подібностю з геометричними фігурами (“круглий”, 
“овальний”, “трикутний”, і ін.) і формою ліній (“пряма”, “хвиляста”, “ламана” і т.п.) 
(наприклад, лице прямокутне, брови хвилясті). 

Положення визначається по відношенню до вертикалі, горизонталі і частинам 
тіла. Виражається такими термінами, як “горизонтальний”, “зкошений”, 
“виступаючий”, “припіднятий”, “опущений”, “нижче”, “вище”, “правіше”, “лівіше”, 
“ближче”, “дальше” і ін. ( наприклад, бородавка на щоці правіше носа), сторін тіла ( з 
переду, ззаду, вверху, внизу і т.д.) або будь-яких свідомих умовних ліній, площин, 
або інших орієнтирів [7, с. 4]. 

Положення відносно горизонталі і вертикалі визначається при нормальному 
положенні голови. За нормальне положення умовно приймається таке, коли під 
огляду обличчя анфас лінія, яка проведена через середину очей і верхню третину 
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вушних раковин, є горизонтальною, а проведена через середину лоба, по спинці носа 
і середині підборіддя – вертикальною [4, с. 18]. 

Колір характеризується в загальноприйнятих термінах (“білий”, “чорний”, 
“червоний”, “землистий”, “солом’яний”і т.п.). Вказується відносно кольору шкіри, 
волосся, очей, шрамів, татуювань, родимих плям, нігтів, зубів і ін. [4, с. 18]. 

Колір, тобто окрасу (пігментацію) волосся, очей, шкіри, слизових поверхонь 
кайми губ найбільш точно можна визначити при співставленні зі шкалами. 
Словесний опис не може відтворити чітких градацій кольору. У зв’язку з цим 
прийнятно до завдань криміналістичного опису зовнішності особи елементи, колір 
яких необхідно вказати, перш за все розбиваються на групи темних і світлих, а потім 
у цих групах виділяють підгрупи з визначенням кольору в загальновживаних словах і 
висловлювань. Так, при вказанні кольору волосся спочатку їх відносять, наприклад, 
до групи темних, а потім визначають як чорні, темно-каштанові, каштанові, темно-
русяві. Для визначення кольору очей їх розміщують за трьома тоновими групами: 
темні, змішані, світлі. У середині груп є більш тонкі градації, наприклад, сірі, сіро-
голубі, голубі, сині. Під час опису кольору волосся, шкіри і особливо очей необхідно 
виясняти, при якому освітленні вони спостерігалися: природному чи штучному, 
достатньому чи недостатньому. Достовірно можна встановити колір при природному 
розсіяному освітленні. Крім того, колір оточуючих об’єктів, наприклад стін, 
плафонів, одягу може підкреслювати, відтіняти чи затушовувати, змінювати той чи 
інший відтінок кольору, особливо очей. Наприклад, сіро-голубий одяг підсилює 
аналогічний відтінок очей, тому під час опису кольору виясняти і враховувати умови 
його спостереження. Якщо сприйняття проходило при недостатньому або штучному, 
оцінюючому колір освітленні, то доцільно вказувати лише загальну тонову групу 
елемента, тобто відносити його до темних або світлих [7, с.4]. 

Узагальнивши вищевказане, можна дати наступне визначення: словесного 
портрета – це криміналістичний метод опису особи за зовнішністю, який 
здійснюється за певною системою під час проведення слідчих дій та оперативно-
розшукових заходів з метою ідентифікації живих осіб і трупів. 

Систему “словесного портрету” складають, як уже зазначалося, три 
охарактеризовані вище принципи. 

В основі застосування даного методу лежить ідентифікація живих осіб і трупів. 
Однак, не слід під цим розуміти те, що такий процес ототожнення повинен 
відбуватися зразу ж після проведення такого опису, а він може проходити навіть 
якщо і пройшов значний проміжок часу під час виконання певних дій (наприклад, 
використання криміналістичних обліків, виявлення особи, яка пропала безвісті і т.п.).  
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WORD-PORTRAIT AS A METHOD OF FIXING OF FEATURES 
OF EXTERIOR OF THE PERSON 

I. Zholnovich 

Ivan Franko National University of Lviv 
Universitetska Str. 1, UA-79000 Lviv Ukraine 

In the article the definition of "word-portrait" as criminalistic method of the description of 
exterior of the person is analyzed. The author offers own definition and elucidates principles 
of "word-portrait " and their contents. 

Key words: description, appearance, word-portrait. 
Стаття надійшла до редколегії  

Підписана до друку 
 



 

Пам’ятка  
Вісник Львівського університету Серія юридична виходить два рази на рік. 
Редколегія приймає статті на розгляд до 1 лютого та 1 червня поточного року. 
Для публікації приймаються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані статті з 

теоретичних і прикладних проблем правознавства, які відповідають сучасному рівню розвитку 
юридичної науки і мають наукову та практичну цінність. 

Підготовка автором статті до публікації передбачає дотримання наступних правил: 
● Приймаються статті українською мовою, надруковані на одному боці стандартного 

аркуша формату А4, шрифтом Times New Roman, розмір якого повинен становити 14 pt, через 
1,5 інтервали. Текст статті подається у двох примірниках. До статті додаються: 

а) дві рецензії; 
б) виписка з протоколу засідання кафедри або іншого навчального чи наукового 

підрозділу про рекомендацію статті до друку; 
в) дискета 3,5" з позначкою назви файлу із текстом статті у відповідності до вимог. На 

дискеті повинен міститися лише один файл – файл статті. Файли слід називати за прізвищем 
автора латинськими літерами. 

● Загальні вимоги до статті: 
а) формат файлу у якому знаходиться текст статті має бути сумісним із Word 6.0; Word 95; 

Word 97; Rich Text Format (.RTF); 
б) набір повинен бути здійснений за правилами комп’ютерного набору; 
в) обсяг статті не повинен становити менш як 8 сторінок; 
г) використовується прийнята для юридичних видань та законодавства система скорочень; 
д) автори несуть відповідальність за дотримання авторського права, точність і науковість 

викладених фактів, відповідність цитат, географічних, історичних назв та власних імен. 
● Вимоги щодо оформлення статті: 
1. Назва статті. Назва статті розміщується посередині. В кінці крапка не ставиться. 
2. Автор. Після назви статті повинні міститись перша літера імені автора далі крапка 

потім пробіл і прізвище. В кінці крапка не ставиться. 
3. Назва установи та адреса установи де працює автор (для пошукувачів основне 

місце роботи) а також якщо є – електронна пошта автора.  
Якщо є два автори, то після першого прізвища ставимо одну зірочку " * ", після другого 

прізвища ставимо дві зірочки " ** ". Відповідно перед назвою першої установи ставимо одну 
зірочку " * ", перед назвою другої установи ставимо дві зірочки " ** ". 

4. Текст резюме українською мовою (3-4 речення). 
5. Ключові слова українською мовою. 
6. Текст статті. Далі йде основний текст статті.  
6.1. Посилання у тексті. Посилання повинні бути заключені у квадратні дужки. У дужках 

вказується номер посилання, який у свою чергу повинен співпадати з номером посилання що 
знаходиться в кінці тексту, далі ставиться кома і пробіл та вказується номер сторінки (номери 
сторінок). При повторному посиланні на одне й теж джерело номер вказується такий як і в 
першому посиланні з відповідною вказівкою сторінки.  

7. Посилання після тексту. Після основного тексту містяться посилання. Посилання 
повинні розміщуватися по мірі посилання на них. 

8. Назва статті англійською мовою.  
9. Автор статті англійською мовою. 
10. Назва та адреса установи англійською мовою. 
8. Текст резюме англійською мовою (3-4 речення). 
9. Ключові слова англійською мовою.  
10. Стаття надійшла до редколегії дата.  
11. Прийнята до друку дата. 

Статті оформлені з порушенням перелічених правил  
редакція не розглядає і повертає авторам. 



 

Зразок оформлення статті 
 

НАЗВА СТАТТІ 

Ім’я Прізвище [, Ім’я Прізвище...] 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 
тел. (0322) 74-03-80 Е-mail: hryshchuk@mail.ru 

Ім’я Прізвище*, Ім’я Прізвище** [, Ім’я Прізвище***...] 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 
тел. (0322) 74-03-80 Е-mail: hryshchuk@mail.ru 

** місце роботи, адреса. телефон, електронна пошта 
 2-го автора, якщо він з іншої організації 

Анотація українською мовою (текст). 
Ключові слова: 1 слово, 2 слово, N слово. 

 
Текст статті 

 

–––––––––––––––––––– 

1. <Автори>. <Назва книги>. – <Місто>: <Вид-во>, <рік>. – <кількість сторінок> с. 
2. <Автори>. <Назва статті> // <Назва журналу>. – [Сер. <назва серії>.]. – <Рік>. – Т. 

<№тому> №(Вип.) <номер або випуск>. – С. <діапазон сторінок>. 
 

RESUME TITLE 

Name Surname [, Name Surname…] 

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

tel. (0322) 74-03-80 Е-mail: hryshchuk@mail.ru 

 
Name Surname*, Name Surname** [, Name Surname***…] 

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

tel. (0322) 74-03-80 Е-mail: hryshchuk@mail.ru 

**Place of work, address, tel. of the second author ect. 

Resume text 
Key words: word 1, word 2, word N 
 

Стаття надійшла до редколегії: дд. мм. рррр. 
Підписана до друку: дд. мм. рррр 



 

 
Збірник наукових праць 

 

 
 
 
 
 
 
 

Вісник 
Львівського  
університету 

 
Серія юридична 

Випуск 40 
 
 

Видається з 1961 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підп. до друку???. Формат 70х100/16. Папір???. Друк???. 
Гарн. Таймс. Наклад 300 прим. Обл. вид. арк.???.  
Зам. №??? 
 
 
Віддруковано у друкарні  
????????? 



 
 381 

 


