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У статті досліджено сутність природного права через розкриття сутності (природи) 
людини та виявлення її цінності. На підставі філософсько-антропологічного аналізу 
визначено, що сутність людини розкривається в єдності біологічних, соціальних і 
духовних елементів людського буття, їх взаємообумовленості та взаємозалежності. 
Природне право великою мірою ґрунтується на духовній формі буття, оскільки саме в 
ній відображається цінність людини. 

Ключові слова: природне право, сутність людини, цінність людини. 
Проблеми людини, її сутності, природи та призначення, її сучасного та 

майбутнього, підстави природного права в людському бутті, а також особливості 
буття природного права, розуміння його змісту та структури є одними з актуальних у 
філософії права. Природне право є невіддільним від форм буття людини, воно 
органічно вплетене у суспільні відносини і є ефективним засобом регулювання 
відносин між людьми, координації їх діяльності та задоволення потреб та інтересів. 
Особливістю природного права є те, що воно, з одного боку, випливає з людської 
сутності, виникає і формується в результаті діяльності, спрямованої на 
впорядкування відносин між людьми, гармонізації між біологічними актами, 
соціальними вчинками та духовними діяннями людини. Тут потрібно враховувати, 
що головний акцент зроблено саме на духовному діянні, при цьому не абстрагуючись 
від вітальних та соціальних компонентів, але вони беруться до уваги лише тією 
мірою, якою визначають зміст, структуру і спрямованість духовного діяння. 

З іншого боку, природне право формує ті умови і способи життєдіяльності, які 
об’єктивно необхідні для нормального існування людини, функціонування 
суспільства і держави. Тобто людина формує природне право як ідеальну модель і в 
той же час прагне відповідати цій моделі. Тому такий взаємозв’язок та взаємовплив 
можна вважати вирішальною та визначальною умовою прогресивного розвитку 
суспільства загалом, конкретної людини і природного права як ефективного 
регулятора суспільних відносин. 

Проблема природного права має глибоке історичне підгрунтя. На думку 
видатного французького філософа і соціолога права Г.Д. Гурвича, вона є 
відображенням антиномічного характеру сфери права, де стикаються дійсність і 
цінність, факт та ідея, емпіризм і апріоризм, автономія і гетерономія, стабільність 
існуючого порядку і динамізм морального прогресу, безпека і справедливість, 
суспільна необхідність та ідеал, жорстка структура організації і спонтанність життя 

[4, с. 295]. У кожному з цих аспектів природне право набуває особливого значення, 
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зокрема: справедливий спосіб упорядкування суспільних відносин; форма 
відображення потреб та інтересів людини; спосіб захисту внутрішньої і зовнішньої 
свободи людини; форма об’єктивації соціальних якостей людини; засіб дотримання 
формальної рівності (рівноправності) між людьми; правовий ідеал, моральне 
(духовне) виправдання юридичного права; підґрунтя, на якому базується позитивне 
право; критика чинного позитивного права з погляду ідеального (природного) права; 
незмінні норми права, що протиставляються змінним юридичним нормам; 
відображення цінності людини, гуманізації правопорядку. 

Отож розуміння природного права постійно змінювалося. Вже в період 
зародження філософської думки у Давній Греції софісти вважали, що позитивному 
праву, що встановлене штучно за волею людей, зокрема шляхом угод, протистоїть 
природне право як таке, що походить з природи людини. Стоїки і деякі з римських 
правників трактували природне право як таке, що відповідає універсальному 
природному порядку і в деяких випадках поширює свою дію навіть на тварин. 
Поняття античних філософів про зв’язок справедливості і права, про суспільне життя 
особи як одну з умов здійснення нею своєї свободи, про роль сім’ї в державі 
набували нового глибинного змісту в контексті християнської духовності. Природне 
право розглядалось через призму вищої Божої справедливості, що яскраво 
простежено у творах Аврелія Августина. Гуманістична традиція в Середньовічному 
праві розвивалась у рамках природного права, котре нерідко протиставлялось праву 
позитивному. Тома Аквінський намагався примирити це протистояння, вважаючи, 
що вищим джерелом права треба визнавати право божественної волі, якому повинні 
підкорятись і звичайна людина, і правитель; це право доводить до людей від Бога 
через одкровення. В період Нового часу природне право позбулося богословського 
забарвлення. Його розглядали як сукупність ідеальних норм, які повинні слугувати 
підґрунтям юридичного права. Гуго Гроцій, який був одним із засновниким школи 
природного права, розумів природне право як “настанову здорового глузду”. Гоббс і 
Спіноза ототожнювали природне право з природною силою. Кант виводив природне 
право з морального ідеалу. Монтеск’є вбачав у природному праві загальнолюдську 
цінність, а його метою вважав своду, рівність та безпеку всіх людей. На відміну від 
Гоббса, він оголосив найважливішим законом природного права не війну всіх проти 
всіх, а мир. 

Однак в будь-якому випадку природне право розглядалося як похідне від 
природи (сутності) людини, незалежно від його фіксації в позитивному праві. 
Основна цінність цього підходу полягає в тому, що він дає змогу виявити сутнісні 
основи природного права. Природне право існує поряд з позитивним правом як 
сукупність вимог, що спричинені об’єктивними умовами життєдіяльності людини, 
самим життям суспільства. Тому природне право містить такі можливості (права) 
людини, які зумовлені особливостями її природи (сутності), а також відповідають 
досягнутому рівню розвитку суспільства. 

На думку професора С.С. Сливки, природне право як система норм (у вузькому 
розумінні) – це сукупність законів Природи і законів біологічного розвитку людини, 
на основі яких функціонує світ. У широкому розумінні, природне право як система 
норм – це сукупність метафізичних духовно-моральних чеснот, яких повинна 
дотримуватися людина, підтримуючи онтологічні принципи світопорядку й 
обґрунтовуючи трансцендентальність власної свобідної волі для активного 
гармонійного самозбереження у Всесвіті. Людина дотримується норм природного 
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права тоді, коли вона живе за законами природи. Однак це потребує розуміння, 
усвідомлення, осмислення таких процесів, адже погляди людини формуються під 
впливом як природного, так і позитивного права, це називається виваженістю, 
поміркованістю, мудрістю. Тому під нормами природного права вчений розуміє “ті 
постулати природи, які людина свідомо, відповідно до власної совісті, обирає для 
своєї поведінки” [9, с. 212]. 

Професор П.М. Рабінович більше акцентує на соціальній складовій природного 
права. На його думку явище, що виникає незалежно від держави, має 
загальносоціальну природу, є загальносоціальним феноменом. Тому природне 
(загальносоціальне) право – це певні можливості учасників супільного життя, які 
об’єктивно зумовлені рівнем розвитку суспільства і мають бути загальними та 
рівними для всіх однойменних суб’єктів. Залежно від виду носіїв цих можливостей 
вчений розрізняє права людини, права соціальних спільнот та права людства [8, с. 9]. 

Саме права людини є формою виразу особистісної цінності (цінності для 
людини) природного права. Фактично наявні соціальні можливості людей 
визнаються правами людини, як правило, на противагу існуючому юридичному 
статусу людини. Без цього певного протиставлення, без необхідності тлумачення 
соціальних можливостей з точки зору справедливого, ідеального питання прав 
людини втратило б свою актуальність. Сутність прав людини полягає у вивзначенні 
певного мінімуму загальнолюдських вимог до правового і соціального її статусу, 
необхідного для її нормального існування. Реалізація цього мінімуму повинна бути 
забезпечена “завжди і всюди незалежно від соціально-політичних, економічних, 
культурних і інших особливостей конкретої країни. Цей мінімум основних прав 
людини повинен і може бути точкою відрахунку сумарного зростання добровільно 
визнаних всім світовим співтовариством безумовних цінностей” [7, с. 427]. Це 
означає, що кожна людина повинна мати певний мінімум найважливіших для неї 
прав і свобод незалежно від громадянства, національної, релігійної, расової, статевої 
належності. В такому випадку у держави виникає обов’язок визнати права людини 
найвищою соціальною цінністю і, відповідно, закріпити їх у нормах позитивного 
права, а також надати їм державно-правову охорону та захист. Отже відбувається 
втілення норм природного права у діюче позитивне право. 

Природне право є цінним ще й тому, що його вимоги мають безумовну 
непохитність, категоричність, непідвладність конкретним ситуаціям, невідворотність 
спонтанного настання негативних наслідків при ігноруванні природно-правових 
вимог. З огляду на це природне право трактують як сукупність об’єктивних 
соціальних цінностей і потреб людського буття (волю, рівність, справедливість 
тощо), а також універсальних норм і принципів, що містяться у фундаменті всіх 
правових систем світової цивілізації [11, с. 175]. 

Немає жодного соціального інституту, який би існував виключно для самого 
себе. Всі соціальні інститути, в тому числі й природне право, за своєю природою і 
функціями замикаються на людині, обслуговують її потреби, задовольняють 
інтереси. Вирішувати це завдання потрібно шляхом забезпечення безперешкодної 
реалізації прав людини, які є формою виразу особистісної цінності природного права. 
Тому, щоб зрозуміти сутність природного права, потрібно з’ясувати, виявити 
сутність (природу) людини. Загалом для цього застосовують філософсько-
антропологічний дослідницький підхід, тобто світоглядну дослідницьку ідею про 
найвищу цінність людини як біосоціальної істоти [12, с. 152]. 



 
О. Грищук 

 

6 

Представники екзистенціалізму зазначають, що відповіді на всі філософські 
питання визначаються відповіддю на питання про зміст людського буття. Особливо 
підкреслюється, що право існує лише тому, що існують люди, що людина є 
соціальною особою, яка потребує права. Співвідносячи право з власне людським в 
людині, з її справжнім внутрішньоособистісним буттям “екзистенціоналізм підійшов 
до права з точки зору людського погляду на нього, відкривши тим самим нові 
антропологічні горизонти його дослідження” [6, с. 191]. 

Буття людини є найбільш загальною категорією філософської антропології, що 
відображає всі прояви людини, її індивідуальні та родові ознаки. Хоча буття людини 
тимчасове і перехідне, в ньому світ набуває свідомості, розвивається через розвиток 
людини. За своєю всезагальністю і методологією потенціалу буття людини надає 
змісту буттю світу. З переходом окремої людини в небуття, світ пізнається іншою 
людиною в бутті наступних поколінь. Саме в нескінченній зміні поколінь полягає 
зміст життя людини як представника роду [2]. 

Оскільки буття людини є вищим ступенем буття світу, воно характеризується 
якісно новими, порівняно з природними, показниками (якостями). Виділяють 
біологічне, соціальне та буття людини як духовного феномена. Диференціація 
людського буття на окремі форми відкриває шлях до пізнання тих якісних 
особливостей людини, які, виростаючи з природних форм, якісно перевищують їх за 
багатьма показниками. Тому виокремлення видів буття людини має значення 
вихідної методологічної засади розуміння змісту природного права. 

Загальновідомо, що людина починає своє буття в світі як біологічний організм. 
Якщо розглядати людину виключно як біологічний феномен, який існує для 
задоволення біологічних потреб (харчування, виділення, статевий потяг, 
дітонародження, боротьба за життя в екстремальних умовах, захоплення життєвого 
простору), то ці прояви інстинкту життя притаманні людині, як і представникам 
тваринного світу. Однак у процесі розвитку людина стає частиною соціуму і 
усвідомлює необхідність задоволення соціальних потреб та інтересів, керуючись 
певними цінностями та правилами поведінки. Відбувається соціалізація людини, 
тобто процес, завдяки якому вона засвоює “норми її групи таким чином, що через 
формування власного “Я”, проявляється унікальність даного індивіда як особи” 
[1, с. 140]. Людина, яка, з одного боку, є носієм соціальних якостей, а з іншого – 
продуктом суспільного розвитку, суб’єктом праці, спілкування і пізнання, 
детермінованих конкретно-історичними умовами розвитку (особа) в цих відносинах 
проявляє своє соціальне буття. 

Соціальне буття не заперечує біологічне. Навпаки, біологічне в людському 
розвитку під впливом соціального трансформується на вищий рівень розвитку. У 
соціальній діяльності людина не заперечує в собі біологічне, а змінює його, завдяки 
чому існує взаємозв’язок, взаємообумовленість і єдність біологічного та соціального. 
З моменту виникнення зусилля людини були спрямовані на подолання власних 
тваринних інстинктів, проте цей акт виходив не від окремої людини, а від первісного 
соціуму (общини) і отримав свій вираз у вигляді табу. Саме соціальна складова 
людини зумовлює необхідність існування певних правил для нормального співжиття. 

Однак єдність біологічного і соціального буття людини стає можливою лише 
внаслідок наяності духовної складової в бутті людини. Ці три форми буття лише 
в єдності можуть розкрити її сутність. Розуміння людини як біосоціальної істоти з 
неминучістю потребує визнання певного рівня цінності людини, але підставою такої 
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цінності є не наявність біологічних ознак і не можливість групового існування (що 
притаманно і тваринам), а саме духовний елемент, який є специфічною, 
властивою лише людині формою буття. 

Духовне в людині сприймається нею як “Я”. Коли людина говорить про себе “Я”, 
то вона виділяє себе не лише від природи, але і від суспільства. На думку Гегеля 
свідомість людини є ставлення “Я” до світу, але таке відношення, яке доведено до 
притиставлення, про яке “Я” знає. Виділяють декілька тлумачень “Я”: 
− явлення Святого Духа, а тому “Я” трансцедентне, тобто таке, що виходить за 

межі; 
− продукт еволюції живої матерії, пов’язаний з мозком; 
− результат соціалізації людини, яка передбачає спілкування і комунікацію; 
− безпосередньо дане, природа якого не підлягає розумінню [1, с. 141]. 

Свідомість людини є вищою, властивою лише людині формою відображення 
об’єктивної дійсності. Свідомість являє собою єдність психічних процесів, які 
активно беруть участь в осмисленні людиною об’єктивного світу і власного буття. 
Спосіб відношення людини до дійсності визначається не безпосередньо його 
тілесною будовою, а набутими через спілкування з іншими людьми навиками 
предметних дій. У спілкуванні людина оцінює власну життєдіяльність певною 
соціальною мірою, яка є загальною для всіх людей. Людина виділяє і протиставляє 
себе об’єктивній дійсності, оскільки відрізняє себе від своєї життєдіяльності шляхом 
застосування набутих знань. Саме тому, що людина ставиться до об’єктів з 
розумінням, зі знанням, спосіб її відношення до світу називається свідомістю 
[10, с. 336]. 

Внаслідок наявності у людини свідомості стає можливим переживання нею 
“світу в собі та себе в світі”, що є для неї головною психологічною реальністю 
[3, с. 76]. Людина усвідомлює себе істотою вільною, здатною самою вирішувати, 
обирати шлях власного розвитку. Водночас відбувається самостійне корегування 
людиною власної поведінки, яке полягає, з одного боку, в самообмеженні 
задоволення своїх потреб та інтересів. З іншого боку, внаслідок цього 
самообмеження духовна складова виявляється як можливість дати кожній людині 
максимум тих соціальних благ, які можливі на певному етапі історичного, 
економічного, культурного розвитку суспільства. Крім того, духовна форма буття 
проявляє себе як ідеал, до якого суспільство повинно прагнути для подальшого 
гармонійного розвитку. Тому саме тут потрібно шукати підґрунтя, основу і 
передумови виникнення природного права. 

На завершення підкреслимо, що коли йдеться про природне право – головний 
акцент робиться саме на духовній формі буття людини, оскільки саме в ній 
відображається цінність людини. Однак це можливо лише за умови єдності 
біологічних, соціальних і духовних складових у сутності людини, їх 
взаємообумовленості та взаємозалежності. Ми не можемо абстрагуватися від 
вітальних і соціальних компонентів, що є в кожному духовному діянні, але повинні 
враховувати їх лише тією мірою, якою вони визначають зміст, структуру і 
спрямованість духовного в людині, її цінності. 
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Стаття є спробою проведення більш повного аналізу низки моментів концепції 
прав людини як соціальних можливостей, котрі поки що не одержали комплексної 
характеристики у науковій літературі. Йдеться про характеристику особливостей 
детермінації та специфіки тих можливостей, що становлять сутність прав людини, а 
також про проблему взаємодії, взаємовпливу понять суспільного розвитку та прав 
людини. 

Ключові слова: права людини, розвиток суспільства, безпека людини. 
На сьогодні можна вважати закономірною ту увагу, яка приділяється правам 

людини як у внутрішньодержавному масштабі, так і з перспективи світового 
співтовариства. 

У сучасній зарубіжній науковій літературі висловлюють думку про те, що з часу 
прийняття Загальної Декларації прав людини сформувався феномен, який 
позначається термінопоняттям “глобальний режим прав людини”, що охоплює 
численні міжнародні конвенції, спеціальні міжнародні організації, які здійснюють 
моніторинг за дотриманням відповідних міжнародних документів, а також 
регіональні системи захисту прав людини (за Альстоном, Донеллі, Форзайсом). 
Більше того, глобальний режим прав людини призвів до появи значної кількості 
транснаціональних правозахисних об’єднань та міжнародних неурядових організацій. 
Як наслідок цих процесів висловлюється бачення, що права людини все дедалі 
стають частиною загальновизнаного знання та колективного розуміння (сприйняття), 
що становить світовий образ правління (концепція Болі, Томаса). Отож права людини 
набувають статусу конститутивних складників сучасної та “цивілізованої” 
державності [1, с. 234]. 

Отже, можна вести мову про те, що права людини на сьогодні слугують свого 
роду системою критеріїв, які слугують орієнтиром для законодавства та юридичної 
практики держав сучасного співтовариства. 

Водночас слід констатувати суттєву множину підходів, плюралізм інтерпретацій 
цього явища, що, ясна річ, не завжди позитивно позначається на процесі 
правозахисної діяльності. Адже передумовою міжнародного моніторингу за станом 
дотримання прав людини у різних державах, співпраці та колективного прийняття 
рішень у сфері захисту прав людини є наявність певного спільного осмислення 
закономірностей виникнення, розвитку та функціонування поняття, що 
відображається терміном “права людини”. Інакше кажучи, важливо обумовити, чітко 
окреслити, що ж власне розуміти під “правами людини”. 

Сучасний рівень пізнання феномена прав людини, накопичення теоретичних 
знань та матеріалів правозастосувальної діяльності у площині прав людини вимагає 
упорядкування та узагальнення таких даних насамперед на загальнотеоретичному 
рівні. 
                                                           
1 © Добрянський С., 2006 
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Розглянемо одну з найпоширеніших концепцій, згідно з якою визначальною, 
сутнісною характеристикою (ознакою) поняття прав людини є філософська категорія 
“можливість”. 

Однією з причин вибору для аналізу саме цього підходу щодо розуміння прав 
людини виступає те, що 1) інтерпретація прав людини як таких, що ведуть, так би 
мовити, свій “родовід”, випливають із відповідного суспільства, є характерною для 
“праворозуміння” Європейського Суду з прав людини; 2) у сучасний лексикон з 
міжнародних відносин від часу публікації у 1993 році Доповіді про суспільний 
розвиток в рамках прийнятої ООН Програми розвитку ввійшло поняття “безпека 
людини”, яке використовується як свого роду лакмусовий папір для оцінки 
“людиномірної” дійсності та реальної дієвості суспільного поступу, що відбувається 
чи презюмується у відповідній державі [2, p. 456]. 

Розуміння прав людини як її певних соціальних можливостей не нове і 
трапляється з тими чи іншими особливостями у працях таких авторів як М. Вітрук, 
М. Заїчковський, М. Кельман, С. Комаров, А. Корнєв, В. Лазарєв, О. Малько, 
М. Марченко, М. Подберезький, П. Рабінович, М. Строгович, С. Тао. 

В рамках цієї статті як робочу (найбільш загальну) будемо використовувати 
дефініцію П.М. Рабіновича, за якою “права людини – це певні її можливості, які 
об’єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку суспільства і мають бути 
загальними та рівними для всіх однойменних суб’єктів” [3, с. 7]. 

Права людини та розвиток суспільства 
Спробуємо простежити рівні зв’язку між правами людини та суспільним 

розвитком. 
Для суспільствознавства поняття “суспільний прогрес”, “суспільний розвиток” не 

нові. Вони не лише отримали свою розробку у певних філософських системах, але як 
використовувалися, так і використовуються у державах з різними соціально-
економічними системами на означення спрямованості процесів у певних країнах, а 
нині термінопоняття “розвиток” вживається і у програмних документах міжнародних 
організацій, зокрема ООН. 

Втім, як свідчить досвід багатьох держав, розвиток суспільства – не самоціль. 
Типовим прикладом виступає Радянський Союз, де кількісні показники економічного 
зростання аж ніяк не відображалися прямо на змісті умов життя людини. Хоча зразки 
функціонування нині існуючих держав теж наочно демонструють, що досягнення у 
сукупному суспільному розвитку не завжди супроводжуються позитивними 
зрушеннями, досягненнями у сфері прав людини, і, відповідно, в результаті 
неналежного обчислення, вирахування параметрів суспільного розвитку залишаться 
“поза бортом” проблема вразливості, незахищеності індивідів та соціальних груп. 
Східно-азіатська фінансова криза ілюструє як суспільства, які загалом 
характеризувалися високими показниками суспільного розвитку, виявилися вкрай 
залежними від мінливих ринкових умов [4, p. 22]. У цьому контексті варто 
звернутися до п. 4 ст. 13 Конституції України, де зазначено, що “держава забезпечує 
.... соціальну спрямованість економіки”. Наведене положення, гадаємо, є свідченням 
того, що розвиток економіки має цінність за умови, коли його результатом є 
зростання рівня соціальної захищеності індивіда в суспільстві. 
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Тільки за умов, коли результатом суспільного розвитку слугує поліпшення умов 
життєдіяльності людини, її безпеки, розвиток суспільства перетворюється у значно 
більше, аніж у “зростання внутрішнього суспільного продукту, приватизацію, 
індустріалізацію” [2, p. 456]. 

Вище вже згадувалося, що у 1993 р. була підготована Доповідь про суспільний 
розвиток в рамках Програми розвитку ООН, де зазначено, що “нові концепції 
суспільної безпеки повинні концентруватися на безпеці людини, а не тільки 
держав” [5]. Для авторів цієї доповіді поняття “суспільна безпека” стосувалося в 
передусім людей і необов’язково держав. Це поняття відрізнялося від традиційного 
розуміння безпеки як безпеки національної, яке зазвичай мало відношення до 
проблеми захисту від погроз національній безпеці та національним інтересам, у той 
час як суспільна безпека в полі зору своєї уваги має умови життя людини і означає 
свободу (захищеність) від різного роду загроз її добробуту [1, p. 456]. Одним із 
завдань, адресованим міжнародним організаціям у Програмі розвитку ООН, є 
підвищення рівня безпеки у суспільних середовищах. Це, як зазначають автори 
Доповіді про суспільний розвиток, повинно бути визначальною та об’єднуючою 
метою міжнародної співпраці [1, p. 457]. Видається, що саме права людини можуть 
значною мірою стати нормативним вираженням концепції “людської безпеки” у 
сфері права. 

Власне, можна вести мову про те, що категорія “прав людини” здатна 
запропонувати чіткішу систему оцінки, значимості суспільного розвитку. Втім, 
сказати, що права людини – це лише система критеріїв оцінки реальної значимості 
суспільного розвитку, означає проігнорувати той зворотній вплив, який виявився з 
боку прав людини на суспільство. 

“Чисте” поняття суспільного розвитку фокусується на значимості самого процесу 
розвитку і не завжди надає уваги тому факту, яким чином були досягнуті відповідні 
результати, тоді як права людини чітко встановлюють межі тих втрат, яких можуть 
зазнати індивіди, навіть задля досягнення справді “благородних”, значних за своїми 
масштабами соціальних цілей [4, p. 22]. 

До речі, проблема зворотного впливу прав людини на суспільний розвиток є 
окремим аргументом в дискурсі між прихильниками і опонентами універсальності 
концепції прав людини. Зокрема, стверджується, що права людини стоять на заваді 
суспільного розвитку, тоді як для держав, що розвиваються, пріоритетним виступає 
саме суспільний розвиток. Лише на певній стадії свого розвитку суспільство зможе 
собі дозволити запровадження такого інституту як права людини. Таке ставлення до 
прав людини нагадує деякою мірою проблему побудови комунізму в період 
Радянського Союзу, коли вважалося, що суспільство досягне того рівня розвитку, 
коли можна буде втілити принцип “кожному за потребами, від кожного за 
можливостями”. 

Отже, права людини захищають індивідів від тих напрямків соціальної політики, 
які приносять користь суспільству, але накладають серйозні тягарі на них. Немалого 
значення при цьому набувають політичні та громадянські права, які відкривають для 
людей можливість безпосередньо впливати на процес регулювання суспільним 
розвитком [4, p. 20]. 
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Особливості детермінації та специфіки тих можливостей, які становлять 
сутність прав людини 

Навіть за умови визнання джерелом прав людини суспільного розвитку 
залишається відкритою проблема з’ясування особливостей формування сенсу тих 
можливостей, які становлять права людини. 

Маючи на увазі детермінованість (певну визначеність) зазначених можливостей, 
такі автори як М. Вітрук, М. Заїчковський, П. Рабінович, С. Тао, А. Корнєв 
пов’язують її з рівнем розвитку суспільства, яке виступає соціальним середовищем 
“народження” й реалізації прав людини. Проте деякі з цих науковців (М. Вітрук, 
С. Тао) вважають за необхідне зафіксувати такі об’єктивно зумовлені можливості на 
законодавчому рівні, інші ж (П. Рабінович, М. Заїчковський) дотримуються думки 
про те, що сама по собі наявність таких соціально детермінованих можливостей – 
незалежно від їх “легалізації” – уже становить права людини. Нарешті, третя група 
авторів розуміє під правами людини лише такі можливості, котрі визнані як права 
людини не тільки державою й суспільством, але й міжнародним співтовариством 
[6, с. 28]. 

Такий “різнобій” у характеристиці детермінації розглянених можливостей 
потребує, ясна річ, з’ясування декількох додаткових питань. Зокрема видається 
слушним чітко вирізняти такі явища, як: а) суспільство у його традиційному 
(соціологічному) розумінні; б) державу – певну політичну організацію суспільства; 
в) міжнародне співтовариство, вплив якого на цей феномен проявляється через 
легітимні об’єкти міжнародних відносин. 

Головним питанням у цьому контексті є, на наш погляд, визначення рівня та 
характеру впливу усіх трьох вищезазначених чинників на ті можливості, котрі власне 
і формують сутність прав людини. Принципово важливий і такий методологічний 
підхід, згідно з яким права людини як певне соціальне явище неодмінно 
характеризуються певними кількісними та якісними показниками (тобто, відповідно, 
змістом та обсягом), котрі, вважаємо, теж мають знайти адекватне відображення у 
самому визначенні поняття прав людини [7, с. 7]. 

Розглянемо більш детальніше зазначені показники. Насамперед варто звернути 
увагу на особливості вживаних термінів. Переважна більшість авторів, які 
обстоюють розуміння прав людини як можливостей, вживають такий вираз як 
“можливості, об’єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку суспільства”. Таке 
твердження не викликає жодних заперечень. Проте видається, що цей підхід є дещо 
однобічним, оскільки фокусує увагу більше на кількісних показниках цього явища, 
аніж на якісних. 

Те, що культурно-ідеологічні, духовно-релігійні, історичні, політичні чинники 
безпосередньо впливають на характер (зміст та обсяг) можливостей, які становлять 
сутність прав людини, не викликає сумніву. На приклад, нагадаємо той усталений 
підхід, що ним керується Європейський суд з прав людини під час знаходження 
балансу між індивідуальними правами та публічними інтересами, згадуваними в 
Європейській конвенції з прав людини 1950 р., – підхід, названий у вітчизняній 
правовій літературі концептуально-методологічним [8, с. 32]. Сутність його полягає 
у врахуванні ситуацій, обставин, котрі є підставами обмеження здійснення прав 
людини і вичерпно зафіксовані у відповідних статтях згаданої Конвенції. Звернення 
ж до практики правообмеження у США, зроблене Верховним Судом цієї держави, 
дозволяє зафіксувати принципово відмінну ситуацію: виявити та чітко 
систематизувати підстави обмеження цим органом прав, а також з’ясувати 
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застосовувані ним принципи правообмежень виявляється складною справою. 
Згадаймо “гучний” свого часу прецедент, коли Верховний Суд США розглядав 
справу щодо надання дозволу на проходження колони прихильників партій 
нацистського спрямування у районі єврейських поселень в одному із штатів США; 
тоді ця судова інстанція не знайшла підстав для відмови у проведенні такого заходу. 
А ось у європейському правовому полі реалізація права на свободу вираження своїх 
думок і переконань саме у такий спосіб видається просто неможливою [9, р. 128]. 
Цікавим прикладом можуть слугувати і положення законодавства деяких держав 
європейського континенту (як-от Королівство Нідерланди), за якими особам однієї 
статі дозволено офіційно реєструвати подружні відносини. Навряд чи у найближчому 
майбутньому можна уявити закріплення таких же можливостей у законодавчій 
формі, скажімо, у країнах Азії. Отже, ведучи мову про детермінацію можливостей, 
які становлять сутність прав людини, видається більш адекватним вживання такої 
конструкції: “можливості, об’єктивно зумовлені характером та досягнутим рівнем 
розвитку суспільства”. Така конструкція, гадаємо, дозволяє точніше відображати та 
пояснювати кількісні та якісні характеристики прав людини. 

Втім зазначимо, що визначення прав людини як можливостей, котрі зумовлені 
характером та рівнем розвитку суспільства, не означає заперечення універсального 
(всезагального) характеру цього феномена. Адже реалізація усяких прав людини так 
чи інакше здійснюється у конкретних соціальних умовах, просторі, часі. Головне 
завдання відповідних правозахисних органів при цьому полягає у забезпеченні того, 
аби соціальні умови (норми моралі), які супроводжують, опосередковують процес 
реалізації прав людини, в тім числі у формі конкуруючих соціальних цінностей 
(захист прав та законних інтересів інших осіб), не відбивалися негативно на 
сутнісному навантаженні прав та свобод особи, а відтак, не вели до втрати 
відповідним правом свого призначення та змісту. 

У цьому контексті потрібно зазначити, що саме такого підходу дотримується 
Європейський суд з прав людини, що проявляється у сконструйованій ним концепції 
“меж оцінювання” (margin of appreciation). Ця концепція якраз і дає змогу визнавати 
та захищати у різних культурних середовищах різні за якісними та кількісними 
показниками права людини, залежно від особливостей суспільства, котре виступає 
середовищем реалізації таких прав. 

Вищезазначене, гадаємо, дає підстави стверджувати, що міжнародні права 
людини так чи інакше мають бути “приземлені”, адаптовані: усі вони реалізуються в 
конкретних соціальних умовах, а тому не можуть бути абстрактними, безвідносними. 

Наступним питанням, на якому треба зупинитися, є проблема детермінації змісту 
та обсягу прав людини впливом міжнародного співтовариства. Гадаємо, що коли й 
виділяти такий вплив як самостійний чинник формування і розвитку прав людини, 
необхідно все ж з’ясувати “канали” його дії. Зокрема, за своїм характером він у 
більшості випадків є опосередкованим (а не прямим) та здійснюється, як правило, 
завдяки участі держави у міжнародних всесвітніх та регіональних організаціях, 
міждержавних блоках, союзах фінансово-економічного, військово-політичного, 
культурного характеру. 

Перш ніж перейти безпосередньо до характеристики міжнародного чинника 
становлення змісту інституту прав людини, з’ясуємо ще один незмінний “супутник”, 
який супроводжує процес еволюції цього феномена. Мова йде про те, що на моделі 
взаємовідносин держави та особистості впливають не лише об’єктивні (тип відносин 
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власності, рівень розвитку демократичних засад, розвиненість економіки), але й 
суб’єктивні – влада, правлячі класи, вплив міжнародних відносин [10, с. 290]. 

Питома вага впливу “суб’єктивних” визначників змісту прав людини коливалася 
залежно від історичного періоду, співвідношення сил класів, інших соціальних 
прошарків та груп у відповідному суспільстві, рівня розвитку міжнародних відносин. 

У контексті нашого дослідження важливо брати до уваги те, що міжнародний 
чинник детермінації змісту прав людини за своєю формою може бути не лише 
об’єктивним, але й суб’єктивним. 

Характеризуючи рівень детермінації міжнародними відносинами тих 
можливостей, котрі становлять сутність прав людини, потрібно виділяти два її 
різновиди: міжнародний неурядовий вплив (зокрема, з боку таких утворень як 
транснаціональні корпорації (далі – ТНК)) та вплив міжнародний урядовий. 
Останній, у свою чергу, може здійснюватися як однією державою (так званий 
одиничний вплив, котрий реалізує преференції зовнішньої політики (прикладом 
можуть слугувати США, відомі своїми “подвійними стандартами” у галузі прав 
людини щодо різних країн [11, с. 60])), так і кількома державами – вплив груповий. 
Рівень такого міжнародного впливу (як групового, так і одиничного) є, так би 
мовити, флуктуаційним, тобто його деструктивний або ж, навпаки, конструктивний 
характер залежить від низки чинників, серед яких не останнє місце посідають 
національні інтереси відповідних держав-членів. 

З огляду на це, зазначимо, що тенденції розвитку правового статусу ТНК, 
відображені, зокрема, у сучасному міжнародному та національному законодавстві, 
характеризуються позитивними наслідками у царині гарантування та реалізації прав 
людини, тобто можливістю певною мірою спрогнозувати “праволюдинні” наслідки 
функціонування ТНК на території відповідної держави. Водночас міжнародний 
вплив, здійснюваний однією державою чи групою держав, визначається 
відповідними мінливими преференціями зовнішньої політики. З огляду на 
мінливість, динамічність міжнародного впливу, здійснюваного однією чи декількома 
державами, такий чинник впливу на становлення змісту прав людини треба, гадаємо, 
вважати суб’єктивним чинником детермінації змісту прав людини – і це повинно 
знайти своє адекватне відображення у дефініції прав людини. 

Не применшуючи ролі інших чинників, які визначають характер можливостей 
прав людини, треба особливо підкреслити вплив чинника економічного, або ж, як 
висловлюються деякі автори, матеріальної зумовленості прав людини [12, с. 24]. 

Спільним для обох зазначених видів впливу – як міжнародного неурядового, так і 
міжнародного урядового (одиничного та групового) – є те, що він здійснюється 
переважно через відповідну державу, котра виступає офіційним представником 
усього народу, всього населення відповідної країни. 

За сучасних умов глобалізації економіки вплив міжнародного співтовариства на 
економічну детермінанту можливостей прав людини характеризується щораз 
більшою інтенсивністю. Яскравим прикладом цього слугє функціонування 
Європейського Союзу. Усе це свідчить про існування такого феномена як 
міжнародна зумовленість тих можливостей, які становлять сутність прав людини. 
Визначення конкретних форм та проявів такої зумовленості має бути предметом 
окремого дослідження, проте саме його існування та реальна ефективність не 
викликають жодних сумнівів. А тому визначення поняття прав людини як певних 
можливостей, об’єктивно зумовлених рівнем і характером розвитку суспільства, 
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має будуватися із урахуванням міжнародного впливу – неурядового та урядового 
(одиничного й групового). При цьому треба мати на увазі, що один із елементів 
міжнародного чинника детермінації змісту прав людини (міжнародний урядовий) 
характеризується, так би мовити, “суб’єктивними” проявами (характером), суттєво 
зумовлюється відповідними національними інтересами. 

Ведучи мову про “соціальне походження” прав людини, варто пам’ятати, що 
права людини своєю чергою здійснюють зворотний вплив на суспільство, 
скеровуючи його розвиток на створення умов для задоволення певних цілей. 
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У статті, яка є продовженням циклу статей під загальною назвою „До питання про 
поняття та структуру вітчизняної антропології права”, проаналізовано одну з двох 
складових частин вітчизняної антропології права – юридичну антропологію. 

Автор звертається до історичних коренів юридичної антропології, розглядає 
особливості її предмета, подає дефініцію цієї складової антропології права, 
характеризує методологію юридичної антропології та визначає перспективи її розвитку 
в Україні. 

Ключові слова: юридична (етно-правова, соціально-правова) антропологія, 
етологія права, кримінальна антропологія, звичаєве право, етнолого-антропологічний 
(соціально-антропологічний) дослідницький підхід. 

Визначивши у статті першій циклу статей під загальною назвою „До питання про 
поняття та структуру вітчизняної антропології права” (опублікована у випуску 42 
„Вісника Львівського національного університету. Серія юридична”) поняття 
антропології права та встановивши наявність у ній двох складових – юридичної та 
філософсько-правової антропологій, розглянемо кожну з них детальніше. 

Юридична антропологія. З огляду на різні варіанти співвідношень юридичної 
антропології з іншими науковими дисциплінами її розглядають або як окрему науку, 
або як самостійний науковий напрям досліджень у межах певної науки (зокрема, 
філософії права, соціології, соціокультурної антропології), або як самостійний 
міждисциплінарний науковий напрям [2, с. 100–110; 7, с. 7–8; 9]. Керуватимемося 
тим, що юридична (етно-правова, соціально-правова) антропологія як різновид 
антропології наукової, будучи, до того ж, прикладною антропологією [53, с. 737], не 
є складовою філософії права. Вважається, що юридична антропологія – це галузь 
знань – „донька історії права” та колонізації [42, с. 10, 24], а в сучасних умовах – і 
глобалізації [48, с. 34–30], в якій шляхом аналізу усних та письмових пам’ятників 
права й практики суспільного життя досліджуються властиві кожному історичному 
типу цивілізації процеси юридизації людського буття, з’ясовуються закономірності, 
що покладені в основу соціального і правового побуту людських спільностей 
[20, с. 19], висвітлюються основні проблеми відносин людини з правовою 
реальністю: 1) роль людини у створенні такої реальності; 2) буття людини всередині 
неї (одне з провідних питань теорії права А. Кауфмана); 3) буття правової реальності 
всередині людини; 4) деструктивні форми людської активності, що руйнують 
правову реальність поза нею і в ній самій [3, с. 20]. 

                                                           
1 © Гудима Д., 2006 
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В. Бігун сферою інтересу правової етнології чи етнографії (за нашою 
термінологією – юридичної антропології) вважає: 1) проблеми зв’язку права з 
„навколоправовими” процесами у традиційних, нецивілізованих суспільствах, 
соціальних групах і культурах (зокрема, народів сапотек Мексики, навахо, пуебло 
США, ануер Судану та Ефіопії, адат Індонезії, австралійських аборигенів, циган), а 
також у сучасних, „цивілізованих” суспільствах, групах, культурах (наприклад, у 
релігійних групах або культурах (баптистів, буддистів Тибету), соціальних групах 
(обмежено дієздатних), етнічних групах (національних меншинах, так званих 
корінних народах)); 2) звичаєве та фольклорне право [6, с. 15–16]. 

П. Баранов, В. Верещагін, В. Курбатов, О. Овчинніков окреслюють коло інтересів 
юридичної антропології правовими системами сучасності (зокрема, звичаєво-
правовими), питаннями звичаєво-правової ментальності (або правового менталітету 
за термінологією М. Дамірлі [16, с. 50]) звичаєво-правовими аспектами віку, ґендеру, 
лідерства, проблемами співвідношення влади та права у традиційних і сучасних 
соціумах, аналізом злочинів, покарань, судочинства у традиційних суспільствах 
[53, с. 752–758]. 

Н. Рулан завдання юридичної антропології вбачає у вивченні людини в усьому її 
різноманітті, у всіх її хронологічних, географічних вимірах і в усіх типах спільнот 
[42, с. 7]. В. Нерсесянц уточнює, що юридична антропологія є наукою про людину в 
її правових проявах, вимірах, характеристиках і вивчає правові форми 
життєдіяльності від давніх часів до сучасності [32, с. 1]. Таких самих поглядів 
дотримується Ю. Оборотов [34, с. 155]. Для Ж. Карбоньє зазначений різновид 
антропології є також наукою про людину, але про людину як юридичне явище з її 
абстрактною здатністю створювати та сприймати юридичне і з ментальним 
механізмом, що підтримує цю здатність [22, с. 61]. О. Пучков розглядає юридичну 
антропологію як самостійний науковий напрям, предметом якого є юридична 
діяльність людини, її специфічні зв’язки та відносини з правом, державою і 
соціальною свободою [40, с. 103]. А. Ковлер завдання юридичної антропології вбачає 
у дослідженні процесів юридизації людського буття, властивих кожному 
історичному типові цивілізації, та у з’ясуванні закономірностей суспільного й 
правового буття соціальних спільнот [23, с. 23]. Ф. Камкія формулює завдання цієї 
антропології у дещо інший спосіб – як „вивчення людини в її соціальному та 
культурному середовищі з метою пізнання давніх цивілізаційних форм, відповідних 
форм мислення і юридичної діяльності” [21, с. 20]. О. Пучков пише, що „специфіка 
предмета юридичної антропології полягає у тому, що предмет її вивчення – людина, 
яка розглядається в контексті правової системи, права, принципово відрізняється від 
людини, котра розглядається, наприклад, філософією, психологією чи 
культурологією”. Він також стверджує, що юридична антропологія реалістична, вона 
не літає у „хмарах ускладнених філософських конструкцій”, а дає пояснення 
феномену людини, її свободи та діяльності з позиції опосередкованого правом буття. 
Проте, „не ширяючи у небесах”, ця наука, не може існувати без філософської та 
соціокультурної антропологій, філософії, загальної теорії права та держави (у тому 
числі загальної теорії прав людини), соціології, оскільки має пов’язаний з ними 
предмет [40, с. 105, 106, 107]. 

Варто згадати, що спершу антропологічні дослідження в юриспруденції, з одного 
боку, були спрямовані на з’ясування біологічних основ злочинності, а з іншого, – на 
пізнання закономірностей регулювання відносин у первісних суспільствах за 
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допомогою різних видів соціальних норм. Так, у кримінології антропологічну школу 
заснував в Італії у 70-х роках ХІХ ст. психіатр Ч. Ломброзо (який назвав своє вчення 
кримінальною антропологією та надав йому природничо-наукову основу, 
сформулювавши, зокрема, положення про так званого „природженого злочинця”, 
якого нібито можна відрізнити від інших людей за морфологічними, фізіологічними 
й іншими ознаками [26, с. 104–126; 27, с. 160–194; 28, с. 29–472]), депутат 
італійського парламенту Е. Феррі та голова одного з італійських судів Ґарожало (які 
розвинули соціологічні і юридичні аспекти зазначеної теорії) [8, с. 714–715]. Ця 
антропологічна концепція, отримавши в подальшому послідовників, розвинулася у 
течію – ломброзіанство та була взята на озброєння расистськими і фашистськими 
режимами [11, с. 218; 20, с. 19]. Іноді у сучасній науковій літературі юридичну 
антропологію (називаючи її антропологією правовою) ототожнюють саме з 
кримінологічними дослідженнями особистості злочинця, психічних розладів людини, 
притягненої до кримінальної відповідальності, злочинних діянь, вчинених у стані 
алкогольного сп’яніння, афекту тощо [44]. Це навряд чи виправдано, оскільки згідно 
з таким підходом звужується історично сформована предметна сфера юридичної 
складової антропології права. Невиправданим, на наш погляд, є також і звуження 
кримінологічних пошуків у рамках юридичної антропології винятково до проблем 
злочинності у традиційних суспільствах і досліджень інституту кровної помсти [9]. 

До питання про кримінологічні дослідження в юридичній антропології додамо, 
що до них можна віднести й окремі дослідження з кримінотеології – сформованої на 
стику кримінології, релігієзнавства, богослов’я і теології юридичної дисципліни, 
котра вивчає „як кримінальні явища у зв’язку з певним віросповіданням у розрізі їх 
причинності та профілактики, так і релігійні у кримінологічному ракурсі” 
(співвідношення релігії та злочинності в історії і політиці; ієрархію, функції, ритуали, 
парадокси, суперечності різних релігій і їхні прояви у злочинності; характеристику 
віруючих й атеїстів залежно від ступеня їх кримінальної спрямованості) [57, с. 159–
161]. Дослідження деяких проблем кримінотеології є антропологічно-правовими за 
своєю суттю. Їх можна зачислити до сфери юридичної антропології, оскільки вони 
передбачають вивчення негативного впливу різноманітних релігій і релігійних 
організацій на людину та соціальні групи. 

Повертаючись до безпосереднього аналізу юридичної антропології, стосовно 
з’ясування особливостей застосування соціальних регуляторів (зокрема, табу, 
ритуалів) для впорядкування людських відносин зазначимо, що воно проводилося 
завдяки емпіричним дослідженням юристів-компаративістів, істориків права та 
соціокультурних антропологів, які вивчали здебільшого доіндустріальні, примітивні 
суспільства (І. Баховен, Б. Маліновський, Л.Ґ. Морґан, А. Пост, Ґ.Дж. Самнер-Мен). 
Юридична антропологія, як слушно зазначає М. Дамірлі, стала результатом, з одного 
боку, процесу внутрішньої диференціації соціальної антропології, а з іншого – 
міждисциплінарного взаємовпливу останньої з правознавством, зокрема, з такими 
його галузями, як теорія й історія права та порівняльне правознавство [15, с. 18–29]. 
Тому саме висновки соціокультурної антропології становлять методологічну основу 
сучасної юридичної антропології, проте остання також взаємодіє з психологічною, 
політичною, педагогічною й іншими видами антропологій, а також використовує 
філософські, юридичні, психологічні, історичні, соціологічні, етнографічні, 
етнологічні, лінгвістичні та інші знання для виявлення антропологічних основ 
правових явищ, у тому числі й злочинності [2, с. 104–107; 24; 49, с. 3–7]. І роль 
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кожної з цих наук у дослідженні права „стає тим значнішою, її вклад у формування 
цілісної картини об’єкта виявляється тим вагомішим, – стверджує П. Рабінович, – 
чим більше власних знань про свій предмет вона привносить у загальну скарбничку 
інтеграції” наук [58, с. 36]. У такий спосіб до сфери наукового пізнання права 
„втягуються” явища, недосліджувані або недостатньо досліджувані колись в 
юридичній науці. 

Зазначимо також, що іноді вчені методологічним підґрунтям антропології права 
(що включається ними у структуру філософії права та за змістом досліджуваних 
проблем охоплює філософський і юридичний виміри у нашому розумінні) вважають 
висновки філософської антропології [53, с. 737–740]. Це, на наш погляд, не зовсім 
коректно, а розгляд юридичної складової антропології права в системі філософії 
права не є цілком підставним, оскільки, по-перше, філософська антропологія (як 
самостійний напрям антропології поряд з антропологіями науковою та релігійною) 
не розробляє проблем, що повністю розкривають предметну специфіку юридичної 
складової антропології права (дослідження звичаєво-правових і релігійних правових 
систем, проблем правового плюралізму тощо), а, по-друге, методологічною основою 
зазначеної складової антропології права – юридичної антропології – історично були 
порівняльно-правові, етнографічні, соціологічні й інші прикладні дослідження. 

Потрібно зауважити також, що на розвиток юридичної антропології впливають і 
дослідження з етології права, котра вбачає витоки права у біологічно зумовлених 
моделях поведінки живих істот і на відміну від загальної етології (general ethology) й 
соціобіології не пов’язує себе лише із зовнішніми поведінковими особливостями 
людей, а прагне досліджувати також внутрішні поведінкові процеси (хоча щодо 
цього одностайної думки у літературі немає), акцентуючи увагу на моменті, „де 
реальність і право, яким воно є і яким повинно бути, зливаються: де діяння 
змінюються нормами, а норми змінюються діяннями” [55, p. 61]. 

С. Алексєєв, звертаючись до праці „Неслухняне дитя біосфери” В. Дольника, 
стверджує, що за свідченнями сучасної науки про поведінку і вдачу живих організмів 
(етології) в особливо „організованих” спільностях тварин можуть бути виявлені деякі 
(хоча і дуже далекі) природні корені права. „Для цих спільностей, не раз з 
високоорганізованою структурою спільної поведінки, характерна жорстка ієрархічна 
побудова їх „соціальної організації”, відповідно до якої кожна особина виконує 
згідно з існуючою ієрархічною пірамідою суворо „свої” функції (котрі отримали 
згодом, вже щодо аналогічних явищ людського співтовариства, назви „обов’язок”, 
„відповідальність”, „порядок”, „дисципліна”)” [1, с. 6; 17, с. 192–262]. З іншого боку, 
в усі історичні епохи позитивне, „державне” право у той чи інший спосіб намагалося 
впливати на поведінку „нелюдських живих організмів”. Існують численні приклади 
регулювання таким правом поведінки тварин – надання їм певних прав (вільного 
пересування, спадкування тощо) або встановлення обов’язків, зокрема, нести 
кримінальну відповідальність [14, с. 40–53; 44, с. 13–19]. 

Специфіка етології права полягає у тому, що вона зосереджується на біологічних 
основах права та відшуковує його у біологічно зумовлених моделях поведінки. 
Щоправда, юридична антропологія, сприймаючи висновки етології права, наголошує 
на тому, що „біотична спадщина” людини відкрита для правової оцінки, так само як і 
для „формування” й „освічення” юридичними поведінковими нормами [55, с. 61]. 

Левову частку антропологічних досліджень з вивчення переважно традиційних 
суспільств проводили емпіричними (здебільшого, польовими) методами, метою 
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застосування яких було довести, що всім соціумам властива певна форма права, 
зокрема, звичай (проте це не означає, що не проводили неемпіричних досліджень, 
котрі за певними критеріями можна зачислити до антропологічних та є цінними для 
юриспруденції, хоча тематично і не становлять частини юридичної антропології. 
Йдеться, наприклад, про праці Б. Кістяківського, П. Юркевича [5, с. 83–91; 30, с. 126–
136; 54, с. 570–574, 580–581]). Прихильники концепції „соціального” походження 
права вважають, що заперечувати „недержавність” права означало би те саме, що й 
аргумент про відсталість, недорозвиненість „не наділених правом” суспільств. Тому 
для пошуку „всезагального”, універсального визначення права, котре б задовольняло 
всі або майже всі соціуми, антропологи (значна частина яких не асоціювала себе зі 
сферою юриспруденції) доклали чимало зусиль [56, р. 40]. 

Напевно без перебільшення можна сказати, що дореволюційні дослідження у 
колишній Російській імперії, зачислені в подальшому до сфери юридичної 
антропології, так чи інакше, стосувалися звичаєвого права (найповнішу бібліографію 
з цієї проблематики зібрав Є. Якушкін [35; 36; 37; 38]). Юридико-антропологічними 
можна вважати наукові розвідки у сфері українського (О. Єфименко, В. Камінський, 
О. Кістяківський, П. Чубинський), молдавського (О. Єгунов), російського 
(П. Березанський, К. Малишев, І. Орщанський, С. Пахман), французького 
(П. Карасевич), мусульманського права (П. Антака, М. Остроумов, М. Торнау, 
В. Холмогоров), калмицького (П. Небольсін) та киргизького (М. Гродеков) 
звичаєвого права, права кавказьких горян (М. Ковалевський, Ф. Леонтович), народів 
Сибіру (Д. Самоквасов) і тихоокеанських племен (М. Миклухо-Маклай). Значна 
частина досліджень звичаєвого права була присвячена особливостям його 
функціонування (О. Єфименко, К. Кавелін, М. Калачов, П. Калмиков, П. Матвєєв, 
В. Мухін, С. Пахман, К. Чепурський, Є. Якушкін). Варто зазначити, що великий 
внесок у вивчення українського звичаєвого права, його порівняння зі звичаєвим 
правом інших народів зробили Комісія для виучування звичаєвого права 
Всеукраїнської Академії наук і Комісія з історії західно-руського права тієї ж 
Академії, які діяли у 1918–1933 рр. 

Загалом після 1917 року вивчення радянською наукою звичаєвого права, 
визнаного „пережитком минулого”, певним чином втратило сенс, оскільки 
попередній досвід правового регулювання був повністю відкинений як реакційний 
(згадаймо Декрет про суд № 1, яким було припинено дію старих законів, якщо вони 
суперечили „революційній правосвідомості”). А якщо увага радянського 
суспільствознавства і була звернена в бік звичаєвого права, цю проблематику 
розглядали або в історичній ретроспективі, або щодо зарубіжних народів 
[10, с. 65-67]. Хоча доцільно буде зазначити, що у перші роки радянської влади 
допускалася допоміжна роль звичаїв, сформованих революційною правосвідомістю 
та схвалених державою, у деяких цивільних, земельних та інших правовідносинах 
(концепція „революційного звичаєвого права” О. Малиновського) [47, с. 68]. Так 
поступово в юриспруденції почали вивчати лише звичаєві правила поведінки, 
санкціоновані державою, тобто звичаї, оформлені в юридичні норми. 

Сьогодні дослідження звичаєвого права в пострадянському просторі відновилися. 
У загальній теорії права та теорії цивільного права стали активно розробляти різні 
підходи до розуміння „звичаю”, „звичаєвого права”, джерел останнього, походження, 
способів, форм його вираження [13, с. 4–9; 18, с. 77–82; 19, с. 13–72, 140–
157; 21, с. 21; 29, с. 52–59; 39, с. 235–284]; вчені зосередилися на дослідженнях 
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характеру та структури звичаю, аналізі зв’язку прав людини зі звичаєвим правом того 
чи іншого соціуму, проблемах співвідношення правового звичаю та нормативно-
правового акта [19, с. 157–168; 31, с. 7–93; 39, с. 304–333], звичаєвому праві як 
джерелі права цивільного [19, с. 73–119; 39, с. 285–304, 333–362]; у науковий обіг 
увійшли терміно-поняття „мононорма” [18, с. 77–78; 21, с. 21–22], „аборигенне 
право”, „общинне право”, з англійської мови було запозичено терміно-поняття 
„народне право” (folk law), запроваджене з метою уникнення асоціацій, пов’язаних із 
незмінністю звичаєвого чи традиційного права [4, с. 11]. 

Частково такі зрушення пов’язані з відкриттям доступу до „закритих” сторінок 
минулого народів колишнього СРСР, активізацією історико-правових й 
етнографічних досліджень, частково – зі зміною методологічних орієнтацій в 
юриспруденції, зверненням до антропологічних основ права і бажанням подолати 
етатизацію й космополітизм права, а частково – зі зміною онтологічного статусу 
релігії та моралі, котрі у минулому разом з об’єктивним юридичним правом 
виконували роль надзвичайно сильних регуляторів, а нині у зв’язку з поглибленням 
диференціації релігій, посиленням розриву між системами моральних цінностей 
подекуди втрачають роль засобів інтеграції соціуму. Потрібно зазначити, що у 
деяких вищих навчальних закладах пострадянського простору (наприклад, 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка [46], Саратівському 
державному університеті [52]) запроваджуються окремі навчальні курси зі 
звичаєвого права, котре до того ж певною мірою вивчають у рамках теорії й історії 
держави та права (при цьому варто констатувати відсутність в Україні навчальних 
курсів з антропології права). 

Антропологічний, а точніше – соціально-антропологічний або етнолого-
антропологічний дослідницький підхід, який поряд з деякими іншими підходами 
слугує методологічною основою юридичної антропології, зосереджений в останній 
на виявленні того, яким чином, за допомогою яких якостей і здібностей людина 
створює таке нормативно-ціннісне середовище, що одночасно і відповідає її природі, 
і суперечить низці її „параметрів”, насамперед тих із них, котрі визначають 
деструктивно-кримінальні форми соціальної поведінки. Тобто, цей підхід за своєю 
суттю є екзоантропним – таким, який сприяє розкриттю сутності „зовнішньої 
людини”, її прояву в конкретних результатах життєдіяльності, одним з яких є право 
як елемент людської культури, як соціальне явище (видається, що навряд чи можна 
погодитися з тим, що екзоантропність підходу передбачає можливість дослідження 
життєдіяльності людини як результату дії на останню „зовнішніх, 
причинностворювальних сил, незалежних від бажання та розуму самої людини” 
[59, с. 9]). 

Звідси робимо висновок, що юридичну антропологію людина цікавить лише як 
творець права (що, власне, відрізняє погляд на людину в цій антропології від 
інтерпретацій людини філософією, психологією, культурологією тощо), а акцент 
досліджень робиться на праві, на його формах і їх впливі на індивіда, соціальні 
групи, суспільство. Ця наука зосередила увагу на „праві у множині”, на ідеї 
правового плюралізму, котра дає змогу гнучко реагувати на різні життєві ситуації та 
дає людині розумні альтернативи поведінки, у той час як державно орієнтований 
правовий монізм змушує біосоціального індивіда діяти, зважаючи на певну державну 
волю в особі державних чиновників [23, с. 11]. 
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„Правовий плюралізм, – стверджує К. фон Бенда-Бекманн, – допомагає краще 
зрозуміти те, що відбувається, відповісти на запитання, чому так часто дія того чи 
іншого закону не приносить результатів” [25, с. 101]. Заради об’єктивності 
зазначимо, що правовий плюралізм не варто ототожнювати винятково з поєднанням 
ознак різних правових систем (наприклад, англосаксонської та нормативно-актної чи 
традиційно-общинної й ідеологічно-релігійної) в одному суспільстві. Існує і так 
званий „проникаючий” правовий плюралізм, який передбачає державне визнання 
частиною системи об’єктивного юридичного права того права, котре первинно 
встановлене державою не було (зокрема, звичаєвого) [10, с. 59]. На думку 
Г. Вудмана, така політика об’єктивного юридичного права щодо інших соціальних 
норм, стосовно будь-якої частини „іншого права”, з яким співіснує право державне, є 
„політикою об’єднання”, котрій протиставляються „політика конфлікту” 
(заперечення державою звичаєвого права з метою припинення його застосування та 
існування), „політика поділу” (діяльність держави, спрямована на ліквідацію 
правового плюралізму через запровадження відмінностей між групами населення, які 
дотримуються різних соціальних норм – різних видів права), „політика агломерації” 
(створення можливостей для невпорядкованого існування державного й іншого 
права); „політика інтеграції” (впорядковане співіснування різних корпусів правових 
норм, яке може бути наслідком політики об’єднання, з наданням статусу „вищого” 
одному з таких корпусів, наприклад, державному) [12, с. 17–19]. 

Припущення, що державне право найважливіше, антропологи не визнають, однак 
воно потребує детальних наукових перевірок у різних місцевостях і контекстах. „У 
деяких сферах, – вказує К. фон Бенда-Бекманн, – проста зміна законодавства може 
справді призвести до бажаних змін, але в інших ситуаціях цього не відбудеться 
внаслідок стійкості існуючих норм, заснованих на відмінних від державного права 
принципах” [4, с. 12]. 

Якщо керуватися попередніми висновками, то поняття правового плюралізму 
передбачає визнання відсутності винятково державної монополії на право. Насправді, 
зазначає В. Тишков, має місце змагальний процес між правовим централізмом і 
правовим різноманіттям. Правовий централізм або державне право, зазвичай, 
відображає домінуючий інтерес чи домінуючу волю, за якими стоїть панівна сила, 
панівна ідеологія і панівна культура, котрі прагнуть створити так званий „єдиний 
правовий простір” на контрольованій території. Тому майже завжди складається 
ситуація, коли централізоване право наштовхується та вступає у суперечності з 
місцевою традицією, з локальною специфікою чи просто з непередбачуваною, новою 
і ще не кодифікованою ситуацією [45, с. 6]. 

Юридична антропологія, розглядаючи право як феномен, що „пам’ятає те, що 
зазвичай трапляється („id quod plerumque fit”), те, на що кожний може сподіватися чи 
чого боятися від нормальної людини у різноманітних соціальних ролях її життя” 
[55, р. 63], свідчить: кожна культура є автономною стосовно інших культур, і поза 
правом, встановленим або санкціонованим державою, залишаються „недержавні” 
форми права. Цим зумовлена потреба визнання плюралізму правопорядків 
[34, с. 28-29]. Зважаючи на вищевикладене, можна стверджувати, що юридична 
антропологія ставить перед собою мету – вивчати на прикладі різних правових 
систем, як їхні цілісність та внутрішнє правове багатоманіття (різноманіття форм 
права) співіснують у різних культурах. На підтвердження такої тези варто зазначити, 
що цей різновид наукової антропології дає підставу заперечити еволюціонізм у 
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формах права, який полягає у постійному тяжінні до єдиної уніфікованої форми, 
котра претендує на панівну роль серед інших. Як зазначає Н. Рулан, „якщо еволюція 
й існує, то полягає вона не в діахронічній зміні одного явища іншим, а у виборі 
певних соціально-юридичних форм, якому віддана перевага і який, що важливо, 
можна змінити, у той час як інші форми, не зникаючи, тимчасово відходять на 
другий план, тобто у такі сфери соціального життя, котрі знаходяться за межами поля 
зору офіційного права” [42, с. 298]. 

Врешті, доходимо висновку, що юридична антропологія відіграє важливу роль, 
зокрема, для прийняття нормативно-правових актів, які стосуються корінних 
(аборигенних) народів (що зберігають традиційні системи господарського та 
культурного життєзабезпечення, відмінні від життя решти населення держави), для 
здійснення правозахисної діяльності щодо представників етнічних і релігійних 
меншин, а також для консультування аборигенних общин і асоціацій [53, с. 737]. 

Проте не треба забувати також те, що останні десятиліття позначені суттєвою 
взаємодією світових правових систем. У процесі глобалізації відбувається так звана 
„правова конвергенція”, спрямована на інтеграцію згаданих систем, а точніше на 
інтеграцію їхніх правових цінностей [60, с. 236] і створення загальноцивілізаційної 
культури [детальніше див.: 60, с. 224–253; 61, с. 119–143]. Остання, за твердженням 
С. Маркової-Мурашової, не усуває різноманіття культур, не є фікцією і охоплює 
багато складових (правовий менталітет, юридичний дух, національний дух, правова 
духовність тощо), котрі випали з поля зору вчених через дослідження ними 
правосвідомості поза культурологічним (а за нашою термінологією – соціально-
антропологічним) підходом [61, с. 17, 18, 20]. Тому, на наш погляд, ці складові також 
мають бути об’єктами юридичної антропології, а цінність їх дослідження полягає в 
уможливленні пізнання того, коли необхідне збереження правового багатоманіття, а 
коли доцільне формування правового одноманіття. 

Підсумовуючи вищевикладене стосовно юридичної складової антропології права, 
сформулюємо визначення юридичної (етно-правової чи соціально-правової) 
антропології. На наш погляд, юридична антропологія – це галузева юридична 
дисципліна, предметом якої є: 1) встановлення тих закономірностей існування та 
розвитку цивілізацій і окремих суспільств, що пов’язані з регулюванням відносин у 
них (зокрема, закономірностей виникнення, існування та розвитку форм права у 
первісних, традиційних і сучасних суспільствах); 2) дослідження взаємовпливів різних 
культур у контексті регуляторної діяльності соціумів, а також конкуренції 
звичаєво-правового регулювання суспільних відносин з державним; 3) розкриття 
сутності права через аналіз поведінки людей-представників тієї чи іншої культури. 
Тобто юридична антропологія має основним завданням з’ясування природи права 
крізь призму досліджень соціального середовища існування людини. 

Ця галузь антропологічного знання має значний евристичний потенціал. 
Л. Удовика зазначає, що юридична антропологія розширює та збагачує діапазон, 
прийоми і методи правничих досліджень, поглиблює й нарощує обсяг правових 
знань, сприяє виникненню нових дослідницьких підходів до права, відкриває нові 
аспекти, прояви, грані останнього [50, с. 19]. Для юристів опанування юридичної 
антропології важливе, насамперед, у компаративістській перспективі для вивчення 
особливостей сприйняття людьми права в різних культурах і пізнання різноманіття 
форм права у світі. Дослідження правового регулювання різноманітних сфер життя 
та їхніх співвідношень з наявними практиками дає змогу зрозуміти внутрішні 



 
Д. Гудима 

 

24 

механізми розвитку й співіснування людських співтовариств [33]. Додамо до цього 
перспективність використання висновків юридичної антропології для вивчення 
процесів сучасного державотворення, становища корінних народів, прав соціальних 
груп, котрі за тими чи іншими критеріями у конкретному суспільстві можуть бути 
віднесені до меншин, а також у дослідженнях з етнодержавознавства – наукового 
напряму (утвореного на межі етнології, етнополітології та теорії держави і права), 
предметом якого є явища, тенденції та закономірності етнонаціонального розвитку, а 
змістом – той чи інший спосіб і форма національно-державного самовизначення 
[41, с. 23, 40–44]. 

В Україні першочерговими завданнями юридичної антропології, зважаючи на 
відсутність у вітчизняній юриспруденції монографічних досліджень відповідного 
спрямування, на наш погляд, мають стати: 1) розвиток концепції „групових прав”, 
забезпечення яких особливо важливе у тих випадках, коли немає вихідної рівності 
прав різних суб’єктів [43, с. 622]; 2) виявлення антропологічних засад українського 
права (зокрема, звичаєвого), права етнічних груп українців (гуцулів, лемків та 
інших), а також права неукраїнських етнічних спільностей, які проживають на 
території України; 3) вивчення антропологічних основ „звичаєво-правових” норм 
різноманітних субкультур (молодіжної, злочинної тощо); 4) дослідження впливу 
світових глобалізаційних процесів на національну правову систему в контексті 
протистояння правового універсалізму та релятивізму, лібералізму й комунітаризму. 

Як зазначається у науковій літературі, з часом, у міру накопичення юридико-
антропологічних знань, із визначенням предмета та методології юридичної 
антропології, формуванням її поняттєвого апарату, існує реальна ймовірність того, 
що вона стане в Україні відносно самостійною галузевою юридичною наукою 
[51, с. 11–13], у рамках якої розвиватимуться сучасні напрями позитивістського 
праворозуміння, що можна стверджувати, зважаючи на історіографічний огляд 
проблематики досліджень з юридичної антропології та досвід „функціонування” 
останньої в інших державах. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ СВІТОГЛЯДНИХ ЗАСАД ПРАВА 
НА ПРАВОВЕ БУТТЯ ЛЮДИНИ 
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вул. Пушкінська, 77, 61024 Харків, Україна 

У статті простежено трансформацію змісту світоглядних засад філософії права на 
правове буття людини. Доведено, що філософія права – це галузь знань світоглядного 
характеру, які є орієнтирами і регуляторами всієї правової життєдіяльності людини. 

Ключові слова: правове буття людини, соціум, філософія права, трансформація. 
Філософія права дає змогу зрозуміти право як цілісну систему, однак це завдання 

можна виконати лише за умови наявності системності світогляду носіїв права. 
Систематизація і формування змісту світоглядних засад філософії права – 

проблема досить актуальна і мало розроблена у сучасних правознавчих 
дослідженнях. На різних рівнях організації соціуму можна говорити про різні види 
правових норм і правил поведінки. Право здобуває свою безсторонність не завдяки 
відстороненню від будь-яких політичних, конфесійних, расових, національних, 
вікових інтересів, а завдяки тому, що воно забезпечує узгодження і задоволення цих 
інтересів. Саме світоглядні засади, а не «чиста теорія права» чи «чиста правова 
логіка» дають підстави як у теорії, так і на практиці зайняти як науковцю, так і 
пересічному громадянину справді виважену, правову позицію з будь-якого 
правознавчого питання. А якщо враховувати зростання складності і різноманітності 
суспільної реальності сьогодні, то подібна постановка проблеми дозволить 
радикально спростити розгляд великої кількості питань, які виявились 
міждисциплінарними щодо права то інших сфер суспільного життя, а також щодо 
різних систем і підсистем всередині самого права. 

Побіжно розглядають світоглядні аспекти філософії права закордонні фахівці з 
права [1], хоча останнім часом з’явилась низка вітчизняних спеціальних видань з 
філософії права [2], окрім класичних праць В.С. Нерсесянца [3]. Наприклад, 
англійський правознавець Дж. Фінніс пропонує таке положення, що пояснює цей 
зв’язок: “Можна сказати, що правові системи утворюються й підтримуються за 
умови дії певних чинників, що, як і будь-які підстави, передбачають і (чи) 
пропонують оцінку(ки). Будь-яке загальне пояснення правових систем (чи поняття 
права і правової системи) має ідентифікувати такі формотворні оцінки” [4]. Такими 
підставами нам видаються передусім цінності, оскільки оцінка, як складова системи 
ціннісних орієнтацій, формується саме у світогляді. 

Система права виникає з реальних потреб громадян. Тому на різних рівнях 
організації взаємодії людей можна говорити про різні види правових норм (правил 
поведінки). Загальніші норми, які охоплюють більші спільноти виявляються 
сильнішими за ті, які регулюють взаємодію людей у менших групах. У цьому 
збігаються дві авторитетні традиції права: англійська і німецька. Так, наприклад, у 
перекладеному з англійської мови словнику за редакцією А. Макліна “Політика” 
зазначено: “Право (entitlement) – сукупність правових норм (правопорядок), що 
регулюють відносини людей між собою, з офіційними інстанціями чи між 
інстанціями... Право, закон (law), позитивне право загалом можна визначити як 
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систему норм, установлених будь-якою суверенною державою” [5]. Як бачимо, 
англійська традиція права передбачає навіть два різні терміни для різних рівнів 
права. Водночас привертає увагу те, що саме на другому рівні право розглядається як 
система. Так і Гегель у своїй класичній праці «Філософія права» доводить, що право 
у власному сенсі слова виникає саме на рівні держави, яка захищає спільні інтереси 
всіх громадян. Втім, це дає підстави критикам Гегеля говорити про недооцінку ролі 
індивіда у функціонуванні й удосконаленні системи права. 

Більш виважену оцінку права як системи дає інший англійський дослідник 
Т. Оноре, який доводить таке: “Цінність ефективної правової системи полягає у 
встановленні рівноваги між погрозами і обіцянками, а також між тими аспектами 
моралі, які держава нав’язує примусово, і тими, які лишаються на розсуд особи. Вона 
має знайти такий компроміс між різними цінностями, що дав би змогу мирно і 
безпечно жити разом людям з різними моральними, політичними й соціальними 
пріоритетами” [6]. 

Тому, метою пропонованої статті є дослідження трансформації змісту 
світоглядних засад права на правове буття людини. Системність права прямо 
залежить від системності (або щонайменше узгодженості) світоглядних засад права. 
Цей зв’язок значною мірою може бути розкрито за допомогою аналізу світоглядних 
засад філософії права. Філософія права завдяки порівнянню різних напрямів і 
традицій права, різних систем і підвидів права досягає бачення спільної основи для 
усіх виявів права у суспільстві, тобто дає системне розуміння права. Але чи 
ґрунтується сама філософія права на узгоджених світоглядних засадах? Цілком 
можливо, що до однієї й тієї ж філософії права приходять люди з різними 
світоглядами. Однак вирішальну роль відіграє те, що сама філософія права змінює 
різні світогляди, спрямовуючи їх до нових цінностей і надаючи їм тим самим тієї 
єдності, якої навряд чи можна очікувати від світоглядів стихійних носіїв права. Тому, 
коли йдеться про світоглядні засади філософії права, варто звернутися спочатку до 
більш загального питання про світоглядні засади філософського знання. Спробуємо 
надалі, спираючись на традицію київської філософської світоглядно-антропологічної 
школи [7], проаналізувати проблему світоглядних засад філософії права. При цьому 
чи не найбільш розгорнутий виклад методологічних принципів цієї школи знаходимо 
у працях І.В. Бойченка. 

Очевидно, що сама філософія є певним типом світогляду, оскільки дає відповіді 
на основні світоглядні питання: “У чому сутність людини?”, “У чому полягає 
сутність світу?”, “Яке призначення людини в світі? (У чому сенс життя?)”. Як 
правило, людина, що ставить такого типу запитання, філософствує, керується своїми 
власними ідеями виробленими на основі цих роздумів і в житті, а не лише в 
теоретичних пошуках, відтворених у теоретичній системі знань. 

Поняття “філософський світогляд” і “теоретична система знань” справді досить 
близькі за своїм змістом, але аж ніяк не тотожні. Для того, щоб виявити відмінності 
між ними, потрібно, передусім, з’ясувати своєрідність світоглядних знань щодо 
теоретичних знань. Філософський світогляд не є лише пасивним світоспогляданням 
реалій; він – форма активних пошуків особою самої себе, свого покликання в світі 
інших людей і основа реалізації нею знайденого покликання. Будучи “наймолодшою” 
з трьох основних форм світоглядного осягнення історії, на думку І.В. Бойченка, а 
отже – породженням суспільства, розвинутішого за ті, що породили, відповідно, 
міфологічне та релігійне історичне світоспоглядання, філософський світогляд 
виявляє розлогу структурну розгалуженість і неабияке багатство змісту (Див.: 
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І.В. Бойченко «Філософія історії». – Київ: Знання, 2000). Сказане згаданим 
дослідником щодо історичного світогляду цілком можна поширити, на наш погляд, 
на світогляд в цілому. Адже не лише щодо поглядів на історію, а й у інших сферах 
пізнання можна простежити послідовну зміну спочатку релігійним світоглядом 
світогляду міфологічного, а потім – філософським світоглядом світогляду 
релігійного. Про ці три типи світогляду можна говорити як про три історичні типи 
світогляду, маючи на увазі домінуючі у суспільстві переконання. 

Окремо треба зазначити, що в сучасному суспільстві варто стверджувати про 
домінування філософського, а не наукового світогляду, про що йшлося у 
марксистській радянській традиції. Річ у тім, що наукове знання за визначенням є 
об’єктивним, а отже чужим для переконань індивіда: наукові істини залишаються 
такими незалежно від переконань їх носія, а також незалежно від того, подобаються 
вони комусь чи ні. Отож, науковими знаннями може користуватись людина 
практично з будь-яким світоглядом: це знання є чимось на зразок скальпеля, який в 
одних руках – досконалий інструмент для лікування, в інших – для вбивства, а у 
третіх, невмілих руках – майже нікчемна річ, яка швидше становить загрозу для її 
випадкового володаря. Якщо уявимо собі замість скальпеля знання про атомну 
енергію, наслідки можуть виявитись набагато більш вражаючими і далекосяжними 
для суспільства. 

З іншого боку, силу раціонального знання, яким є наука, обґрунтовує саме 
філософія. Досить згадати лише те, що “батьком” багатьох сучасних наук є видатний 
філософ Арістотель, а наука Нового часу своє суспільне і світоглядне обґрунтування 
отримала передусім у працях філософів Відродження, зокрема Френсіса Бекона з 
його відомим висловом “Знання – сила”. 

Тому, не лише філософський історичний світогляд, як зазначає І.В. Бойченко, але 
й будь-який філософський світогляд – явище вкрай складне, багатомірне. Тому 
неодномірною, багатоплощинною є і його структура. Елементи цієї структури 
можуть виокремлюватися й відповідним чином погруповуватися в різні субструктури 
(підструктури) за різними критеріями і навіть у багатьох комбінаціях – залежно від 
змістових особливостей того чи іншого різновиду філософського світогляду. Однак, 
будь-який світогляд має такі підструктури: когнітивну, ціннісну і поведінкову. Якщо 
щодо когнітивної підструктури філософія права допускає значні варіації, приймаючи 
і так би мовити “переплавляючи” різноманітні людські знання, то щодо ціннісної і 
поведінкової складових неможливі суттєві розбіжності: право якраз і слугує для 
обмеження і спрямування нашої поведінки, визначаючи її через утвердження певних 
безумовних цінностей. 

Варто зазначити також, що оскільки право жорстко визначає, як правило, лише 
заборонене, даючи широкий простір вибору можливого дозволеного, то йдеться не 
про жорстку детермінацію поведінки, а про її коригування. Тому праву властива 
також значна терпимість щодо більшості цінностей за умови визнання цінностей 
самого права. Коли йдеться про світоглядні засади філософії права, центральним 
виявляється завдання усвідомлення універсальних смислів і загальнолюдських істин, 
нехай навіть у формі самостійної думки, про універсальні реалії буття. Цим 
світоглядним засадам притаманні не лише раціональні, але й ірраціональні чинники, 
які спрямовують до правової рефлексії, а отже й виводять нас на рівень філософії 
права. 

Філософське осмислення, як уже було зазначено, має світоглядний характер, 
тобто спрямоване на розв’язання смисложиттєвих проблем людського буття. Тому 
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воно може і має бути, з деякими застереженнями, охарактеризоване як філософський 
тип світогляду. Філософське світорозуміння характеризується, на думку 
І.В. Бойченка [8], домінуванням свідомої складової й існує у значенні самосвідомості 
історичних суб’єктів. Це, звісно, аж ніяк не означає відсутності у філософському 
світоспогляданні історичного процесу стихійного начала і не дає будь-яких підстав 
для його недооцінення. Іншою, не менш важливою, суттєвою рисою філософського 
осягнення історії є те, що в ньому зіставлення “людина – світ” розглянено в його 
чистому, так би мовити, вигляді і в чіткій, зрілій і добре виявленій, а не в тій чи 
іншій, латентній, прихованій або ж перетвореній формі. 

Світоглядне філософське осмислення суспільної реальності, як і будь-яке 
світоглядне осмислення, охоплює всі три рівні смисложиттєвого відношення 
“людина – суспільний світ”: світовідчуття, світосприйняття й світорозуміння 
суспільної реальності. Однак, провідним, домінуючим світоглядним рівнем тут є не 
світовідчуття, як у міфології, і не світосприйняття, як у релігії, а правове 
світорозуміння. 

Проводячи аналогію з філософією політики, можна щодо філософії права, як і 
І.В. Бойченко [9], стверджувати таке. Від спеціальних галузей правознавства 
філософія права відрізняється не лише, і, можливо, навіть не стільки за найвищим 
ступенем узагальнень (адже, згадаємо, такий же ступінь осягнення політичної 
дійсності притаманний також загальноправовій спеціальнонауковій теорії 
(юриспруденції), макросоціологічній теорії права та загальноісторичній теорії права), 
скільки за типом узагальнень. Філософія розглядає право не просто як цілісність, але, 
водночас, і крізь призму основного питання філософії, тобто крізь призму 
співвідношення свідомості та реальності, суб’єкта та об’єкта тощо. При цьому не 
можна забувати й про те, що основне питання філософії може ставитися та 
вирішуватися у різних ракурсах через співвідношення: 

а) суб’єкта та об’єкта у царині самої правової дійсності, правового поля 
(світоглядний аспект); 

б) суб’єкта та об’єкта у процесі пізнання правових явищ, знань про право з 
предметом, що відображається у цих знаннях, тобто з правовою реальністю 
(теоретико-пізнавальний аспект); 

в) знань як правильного відображення правових реалій, тобто з боку 
об’єктивності їхнього змісту, і знань, але вже у тому сенсі, у якому вони постають 
методами, тобто засобами подальшого поглибленого осмислення означених реалій 
(методологічний аспект). 

Світоглядність філософського споглядання правової дійсності знаходить свій 
вияв у осмисленні цієї дійсності крізь призму зв’язків “людина – світ права”, “суб’єкт 
права – об’єкт права”, “суб’єкт зобов’язань – об’єкт зобов’язань” та інших у цьому ж 
зрізі, з врахуванням усіх як розходжень, так і взаємопереходів суб’єкта й об’єкта 
реальної правової життєдіяльності. Ці знання вже не є суто об’єктними, в чомусь 
навіть байдужими щодо людини, а навпаки, людиноцентричними. 

Філософія права, отже, так як і філософія політики, за свідченням авторів 
підручника “Філософія політики”, у цьому сенсі є як галуззю знань саме 
світоглядного характеру, тобто знань, які допомагають людині змінити передусім 
саму себе як агент політичної або правової дії, стати свідомим суб’єктом 
цілеспрямованої політичної або правової творчості. 
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Важливим у цьому відношенні є ще одне розмежування світоглядних 
філософсько-правових знань. З одного боку, теоретичних філософсько-правових, а з 
іншого – спеціальних юридичних знань. У цьому випадку термін “теоретичні” 
доречно вживати для характеристики філософсько-правових і спеціальнонаукових 
юридичних знань у широкому значенні слова. Тобто не в сенсі відмінних від 
емпіричних чи повсякденних юридичних знань, а переважно для фіксації тієї 
обставини, що ці знання виокремлені зі сфери практичного функціонування й 
перебувають у “законсервованій”, опредметненій формі філософських і спеціальних 
юридичних монографій, довідників, підручників. посібників, конспектів лекцій з 
філософії права чи спеціальних галузей юриспруденції тощо. 

На відміну від теоретичних (філософських та спеціальнонаукових) знань про 
правову реальність, світоглядно-філософські знання про право не є зовнішніми для 
людини. Вони стають справді світоглядними лише інтеріоризуючись. Інакше кажучи, 
тільки духовно засвоюючись, трансформуючись у власні правові ідеї, ідеали, 
внутрішні правові переконання, правила, стереотипи й установки правової 
життєдіяльності людини, а також її відношення до світу правової дійсності як світу 
не лише інших людей, а і свого власного світу. 

“Зв’язок світогляду із знанням, – зазначають автори навчального посібника 
“Філософія” за редакцією І.Ф. Надольного, – не означає їхньої тотожності: якби це 
було так, то не важко було б проінформувати людину або соціальну групу і без 
духовної кризи, без тяжкої внутрішньої муки сформувати світогляд. Це – 
просвітительський погляд, в основу якого покладено уявлення про те, що є загальні 
закони буття, відомі філософії, а знання цих законів і складає світогляд, тобто є 
сукупністю цілісних уявлень про світ та місце людини в цьому світі. Однак світогляд 
не є лише сукупністю знань про світ, це, швидше, своєрідний синтез видів знань і 
різноманітних смислів осягнення світу людиною, проекція особистісних власних 
проблем, інакше кажучи, це не вищий процес засвоєння готового знання, а внутрішня 
робота і самоздобуття... Формується не тільки світогляд, а й особистість з її 
переконаннями та життєвими установками, а тому світогляд може мати місце лише 
там, де є “само”, тобто самоздобуття, самовиховання, саморозвиток, 
самовдосконалення, самоосвіта, самообмеження” [10]. 

Варто при цьому звернути увагу на те, що всі ці “само” реалізуються аж ніяк не 
через потурання власним примхам, розвагам, самозакоханості. А навпаки, у боротьбі 
з собою, власною самообмеженістю, пихою, нерозвиненістю, самозакоханістю тощо. 

Філософія права, як і філософія політики, є галуззю знань світоглядного 
характеру, тобто знань, які допомагають людині змінити передусім саму себе, а не 
зовнішній світ, сягнути якісно нових духовних горизонтів. І вже на рівні цих 
горизонтів по-новому побачити та осягнути царину правового буття людей. 
Постаючи одним з високоспеціалізованих різновидів сучасного пізнання, вона 
продукує, однак, не лише й подекуди навіть не стільки конкретно адресовані, 
“фахові”, скільки загальнозначущі, “вселюдські” ідеї. Значення таких філософсько-
правових ідей полягає не стільки в тому, що вони втілюються у відповідних системах 
опредметненого юридичного знання, в їх найширшому, світоглядному призначенні, 
виконанні ними функцій світоглядних орієнтирів і регулятивів усієї правової 
життєдіяльності окремих людей та найрізноманітніших за масштабом спільнот, усіх 
суб’єктів соціально-перетворюючої правової дії. 
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У статті опрацьовано тему організації судів у Галичині в складі Польщі (1343–
1569 рр.). Проаналізовано передумови запровадження у Галичині польських судів, 
зокрема земських, гродських, підкоморських, визначено їхню компетенцію. 
Охарактеризовано особливості організації судів у галицьких містах і селах у 
зазначений період. 

Ключові слова: судові органи, асесори, судові повіти. 
Розвиток демократичної держави в Україні передбачає реформування судової 

системи, поліпшення роботи судових органів тощо. При цьому важливим є вивчення 
не лише міжнародного, але й національного досвіду. Використання його дасть змогу 
створити оптимальну модель демократичного судоустрою, зробити судочинство 
ефективним, справедливим. За таких обставин постає нагальна потреба у певних 
історико-правових дослідженнях, в яких на підставі всебічного аналізу та 
неупередженого ставлення важливо узагальнити досвід функціонування судових 
органів на українських землях, у тому числі тієї частини, що перебувала у складі 
Польського королівства (1349–1569 рр.). У цьому сенсі важливими є критичний 
підхід до вивчення досвіду організації польської судової системи, яка діяла у 
Галичині. З вивченням цього досвіду сучасна історико-правова наука має змогу 
об’єктивно переомислити з новітніх позицій окремі проблеми, а відтак використати в 
доцільних межах цей досвід для розвитку національної судової системи. 

Протягом 1199–1349 рр. існувала Галицько-Волинська держава [5, с. 3], яка 
займала визначне місце серед інших європейських держав [7, с. 165–167]. Проте, на 
початку XIV ст. через князівські міжусобиці, сваволю заможного боярства, татаро-
монгольське нашестя, Галицько-Волинська держава починає занепадати, стає 
об’єктом зазіхань Польщі, Литви, Угорщини. Землі Галицько-Волинської держави 
були багаті на природні ресурси. Це і приваблювало іноземних завойовників. 

Першу спробу захопити Галичину було зроблено у 1340 р. Проте зустрівши 
патріотичний опір галицьких українців, польські загарбники відступили. Удруге 
польські війська під проводом короля Казимира захопили Галичину у 1349 р. 
Польський король Казимир не зміг вмістити у межах тогочасної Польщі таку велику 
територію (захоплено територію Галицько-Волинської держави. – І.Б.), яка була 
більшою ніж польські воєводства, і змушений був залишити її окремою 
територіальною одиницею [2, с. 20]. Крім цього, у попередньо укладених угодах 
польського короля Казимира і угорського короля Людвіга йшлося про передання 
Галичини Угорщині. 

                                                           
1 © Бойко І., 2006 
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Коли Людвіг опинився на престолі, він відділив Руське королівство з усіма 
містами і населенням від Польщі і в жовтні 1372 р. передав його своєму родичеві 
Володиславу Опольському в управління на вічні часи. Володислав Опольський 
правив Галичиною як незалежний правитель, називаючи себе в грамотах “Russio 
dominus et halres” і лише 1387 р. ці землі були приєднані до Польщі [2, с. 20–21]. 
Загарбавши Галичину, поляки зіткнулися з розвинутою державно-правовою 
системою вже неіснуючої Галицько-Волинської держави. Тому у перші десятиріччя 
після захоплення Польщею Галичини, у ній панував суспільно-політичний устрій і 
право, що сформувалися ще за часів Галицько-Волинської держави. 

Польська держава, беручи під власну юрисдикцію Галичину, прагнула 
запровадити свій суспільно-правовий порядок та внести відповідні зміни в характер 
суспільного життя [14, s. 4]. Польськi королi намагалися дискредитувати 
давньоруські закони. Одним із засобів було переведення українських міст і сіл на 
магдебурзьке (“німецьке”) та волоське право, або заснування згідно з цим правом 
нових сіл [2, с. 6]. Німецьке та волоське право мало спочатку замінити, а відтак 
скасувати руське, тобто українське право [13, s. 87–90]. Це мало негативне значення 
для українців, оскільки переривало процес правового розвитку нашого народу. 

У 1434 р. привілеєм польського короля Владислава ІІ на землях колишньої 
Галицько-Волинської держави було утворено Руське воєводство, яке охоплювало 
Галицьку, Львівську, Перемишльську, Сяноцьку землі. У 1462 р. як окреме 
воєводство увійшла до складу Польщі Белзька земля. 

У тому ж році 1434 р. польський король Владислав Варненьчик поширив на 
Руське воєводство польське право і польську земську ієрархію – воєвод і каштелянів. 
Після 1462 р. польське право поширилося і на Белзьке воєводство. Судові справи у 
Галичині до 1434 р. розглядали і вирішували старости кожної землі, вищою 
апеляційною інстанцією для них був генеральний староста у Львові. У 1434 р. в 
Галичині не лише було введено польську адміністрацію і поділ на воєводства, а й 
запроваджено станові шляхетські суди – земські, гродські та підкоморські. 

Земські суди сформувалися у воєводствах (землях) унаслідок реформування 
створених уже в провінціях придворних судів. Кожне воєводство (земля) мало свій 
земський суд, який складався із судді, підсудка, їхніх заступників, писаря та 
комірників. Засідання суду відбувалося у заздалегідь визначений термін, який 
називався рочками. Члени земського суду систематично об’їжджали територію 
воєводства, збираючись у певних містах для розгляду справ. Як наслідок – виникли 
так звані судові повіти. Земський суд був колегіальним, виборним органом. 
Кандидатів на суддів і підсудків рекомендували королю земські сеймики, вони ж 
обирали асесорів (лат. asesor, букв. – засідатель) [9, с. 44]. 

Земський суд розглядав справи у присутності 5–6 асесорів-шляхтичів, які 
прибували на сесії (“рочки”). У перші роки діяльності земський суд скликали раз на 
місяць, а з 1454 р. – 4 рази на рік. Сесії проводили почергово у різних землях. Тому в 
земський суд могли звертатися не лише жителі цієї території чи повіту, але й сусідніх 
[10, с. 30]. 

До компетенції земського суду належали всі цивільні справи осілої (місцевої) 
шляхти: майнові спори, справи про спадщину, грошові спори, за винятком справ, 
переданих гродським чи підкоморським судам, або тих, які виносили безпосередньо 
на вічевий (сеймиковий) суд. Канцелярія земського суду користувалась правом 
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“вічності”. Це право полягало в тому, що вписаний канцелярією в актову книгу 
земського суду документ набував юридичної сили. 

У Руському воєводстві діяли Белзький, Львівський, Жидачівський, Галицький, 
Перемишльський, Сяноцький, Теребовлянський, Переворський, Коломийський, 
Краснотавський і Холмський земські суди. 

З початку XVII ст. земські суди втрачали значення на користь гродських судів. У 
Галичині вони припинили діяльність у 1783 р. з огляду на судову реформу австрійського 
уряду. Їхня компетенція перейшла до створених у 1784 р. шляхетських судів. 

Кримінальні справи шляхти розглядали гродські або старостинські суди як 
державні суди першої інстанції. Гродський суд виник у Польщі внаслідок еволюції 
судових повноважень старост у XIV ст. Іноді він так і називався – старостинський суд. 

Гродський суд, зазвичай, створювався у кожному повіті, хоча іноді існували 
гродські суди, які обслуговували кілька повітів. Зокрема, у Переворському, 
Перемишльському і Коломийському повітах Галичини гродських судів не було. 
Гродський суд недовго діяв у Стрию і Самборі [10, с. 31]. 

До компетенції гродського суду входив розгляд кримінальних справ міщан, 
осілої шляхти про підпал, грабіж на дорозі, напад на дім, зґвалтування тощо. З огляду 
на те, що гродські суди засідали майже весь рік, а земські суди декілька раз на рік, 
гродські суди поступово перейняли також і частину компетенції цивільних справ. 
При цих судах існувала постійно діюча канцелярія, яка посвідчувала офіційні 
документи і приватні договори. Проте посвідчені гродським судом документи 
потрібно було засвідчити ще і в земському суді. З XVI ст. гродські суди отримали 
також право “вічності”, яким користувалися земські суди. Відтоді документи 
набирали юридичної сили після посвідчення їх в гродському суді. 

Гродські суди отримали свою назву від того, що були розміщені у гродах 
(замках). Їх очолювали старости, від чого ці суди часто називали гродськими 
старостинськими судами. Кожні шість тижнів гродський суд засідав під 
головуванням старости (роки старостинські) або підстарости для розгляду 
кримінальних справ, а кожні два тижні під головуванням заступника старости суду 
розглядав менш важливі кримінальні і цивільні справи. У разі відсутності старости, 
його заступав польський земський урядник – воєвода. Старостам і суддям 
допомагали писарі, які вели гродські книги, де записувалися винесені у справах 
вироки, угоди, заяви приватних осіб. 

У Руському воєводстві діяли Безлзький, Бузький, Галицький, Жидачівський, 
Львівський, Перемишльський, Сяноцький, Теребовлянський гродські суди, які 
припинили свою діяльність у 1783 р. у зв’язку з судовою реформою, проведеною 
австрійським урядом [3, с. 90–91]. 

Підкоморський суд сформувався у середині XV ст. у Польщі. Очолював його 
підкоморій або його заступник (комірник). Розглядав справи про земельні спори 
шляхти з обов’язковим виїздом на місце спору, де необхідно було встановити певні 
юридичні факти, наприклад, визначити межі володіння земельними наділами. 

У зв’язку з численними порушеннями публічного порядку ще в ХІІІ ст. у Польщі 
було сформовано суд юстиціарія (оправци). Це був королівський урядовець, який 
виявляв і затримував небезпечних злочинців (незалежно від станової приналежності), 
а відтак здійснював суд над ними. Оправци діяли у Руському воєводстві, потім у 
судових повітах. Проти цього незабаром виступала шляхта, вимагаючи від короля 
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ліквідувати таку посаду. Польський король Владислав Ягайло у 1386 р. дав обіцянку, 
але не поспішав із виконанням, як і його наступники. Лише у XV ст. юстиціарія було 
позбавлено право здійснювати суд – він став поліційним урядником при старості. 
Затримавши злочинця, провівши слідство, юстиціарій передавав його до суду 
старости. Наприкінці XV ст. уряд юстиціарія було ліквідовано [9, с. 45]. 

З 1434 по 1569 рр. в Галичині набрали чинності польські суди вищих інстанцій: 
суд короля, вічевий і сеймиковий суди. 

Суд польського короля вважався джерелом найвищої справедливості. Такий суд 
виступав у різних формах і мав право розглядати кожну справу безпосередньо – як 
перша інстанція або як апеляційна, найвища інстанція. Польський король судив там, 
де перебував. Якщо він перебував у своєму палаці (в Кракові), то такий суд називався 
придворним (за участю асесорів). Якщо ж король приїжджав до якоїсь землі, то 
місцеві суди відразу призупиняли свою діяльність, усі судді з’їжджалися до 
місцевості, у якій перебував король. Від волі короля залежав вирок. 

У придворному суді король мав право не брати участі, доручаючи розгляд справи 
дигнітарію (сановнику), котрий розглядав справи за участю асесорів. 

З метою розгляду конкретних справ без особистої участі короля і поза місцем 
його перебування іноді король створював так званий комісарський суд, доручаючи 
розгляд справи світським чи духовним урядникам, а у справах міщан – міським 
урядовцям. Ці урядовці називались комісарами, тому і назва суду відповідна. 
Комісарський суд розглядав тільки ту конкретну справу, для якої був створений. 
Його рішення повинен був затвердити король. 

До компетенції королівського суду належали найскладніші справи: спори між 
станами про привілеї і права; скарги на урядовців; тяжкі злочини проти держави і 
короля, державної влади і суду; фінансові злочини; справи, з яких осілому 
шляхтичеві загрожувала смертна кара, втрата честі або конфіскація майна; справи, 
що стосувалися королівських маєтків, регалій та прибутків. 

До вищих судів належав також вічевий суд – один на воєводство. Це був 
своєрідний правонаступник колишнього князівського суду на вічевих зборах. 
Вічевий суд збирався у кожному воєводстві щорічно 3 рази (з 1454 р. – раз) – на так 
звані великі роки. Суд розглядав найважливіші та найскладніші справи – цивільні, 
кримінальні, також справи урядовців. Головував на цьому суді у Руському воєводстві 
воєвода, асесорами були вищі земські урядники, брав участь також земський суддя, 
підсудок і писар. Вічевий суд припинив існування у другій половині XV ст., коли 
після Нешавських привілеїв зросло значення середньої шляхти та земельних 
сеймиків. Власне до цих сеймиків перейшли функції вічевого суду. Під головуванням 
воєводи справи тут розглядали вищі земські (не королівські) урядники, суддя, 
підсудок у присутності та під контролем зібраної на сеймик шляхти [10, с. 31]. 

З виникненням Вального сейму з’явилися судові функції і в нього – як першої і 
як апеляційної інстанції (зокрема, на рішення сеймикових судів). 

У період розвитку польської станової монархії відбулися певні зміни у системі 
судів і судочинстві духовних судів. Водночас із судами архідияконів виникли і щораз 
важливішими ставали синодальні суди. Судочинство у них здійснювали єпископи під 
час візитацій до дієцезій. Синодальні суди розглядали справи духовенства, а також 
світських осіб про порушення засад віри, шлюбно-сімейних справ, церковної 
десятини. Сфера компетенції духовних судів щодо світських осіб значною мірою 
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залежала від стосунку короля до костелу загалом. Зокрема, Казимир Великий 
намагався в цьому аспекті обмежити компетенцію судів, встановивши у статуті 
1359 р., що світські особи підлягають компетенції духовних судів тільки у справах 
віри і десятини [9, с. 46]. 

Міські суди. Більшість галицьких міст у складі Польщі XIV–XVI ст. отримало 
магдебурзьке право, або, як його тут називали, “німецьке право”. Судочинство у них 
виконував суд міської лави. Він складався з лавників на чолі з війтом. 

Мала судові функції і сама міська рада. Іноді вони судили спільно, тоді суд 
називався радно-лавничим. Суд міської ради розглядав як перша інстанція всі справи, 
водночас він був апеляційною інстанцією для навколишніх дрібних міст і містечок, а 
також сіл, що мали “німецьке право”. 

Магістрат, владі якого підпорядковувалися тільки міщани, очолював війт (vogt). 
Магістрат складався з двох колегій – ради і лави. До ради входили 12 осіб, обраних з-
поміж числа найзаможніших міщан. Вони називалися радцями або райцями 
(consules). Раду очолював бурмистер (proconsules). Звання радця було довічним, а 
нових членів на місце вибулих магістрат кооптував періодично. Радці почергово 
ставали бурмистрами. Ухвала про порядок суду і справ міських обов’язки ради 
визначає так: “Бурмистр і рада мають раз на тиждень або і більше, в разі потреби, 
сходитися в ратуші, радити про добро громади і запобігати шкоді, лагодити і 
розсуджувати різні суперечки, вживати заходів, щоб продукти і напої в місті не були 
занадто дорогими. Продавців, які порушують накази, карати. Крім того, вони повинні 
наглядати за пекарями, різниками, шинкарями, запобігати шахрайству в мірах і вагах 
під час продажу товарів, дивитися, щоб корці та інші міри ваги мали міський знак. 
Рада повинна не допускати сварок в місті, боронити від кривд сиріт і вдів, не 
дозволяти і викорінювати шкідливі і безчесні ігри – карти, кості тощо. Кожного року 
рада має складати рахунок з усіх міських прибутків перед старшими і визначнішими 
з громади, що старші ухвалять, інші повинні виконувати” [6, с. 80–81]. 

Рада виконувала адміністративні, господарські, поліційні функції та вирішувала 
дрібні судові справи: відала міським майном, розпоряджалася ґрунтами, 
затверджувала ринкові угоди тощо. У період між засіданнями поліційні й судові 
функції виконував бурмістр. Рада мала у своєму користуванні частину міських 
ґрунтів. Вона ж відала міською казною, яку поповнювали прибутки від різних мит, 
податків, штрафів, ренти від магістратських сіл, визначених у грамоті на 
магдебурзьке право. Рада також призначала членів другої, нижчої колегії магістрату. 

Друга палата магістрату називалася лавою (скабінатом). Вона складалася із 12-ти 
засідателів, або лавників (scabini), але така їх кількість існувала лише в найбільших 
містах, найчастіше їх було вдвічі менше. Це була судова колегія, яку очолював війт. 
На відміну від райців і лавників, війта обирала вся міська громада, що 
обумовлювалося в грамоті на магдебурзьке право певного міста. Війт входив також 
до складу ради. Інститут війтівського управління й суду давніший за магдебургію 
міст. У Галицько-Волинській державі війт був посередником між містом і князем, на 
землі якого воно було розміщене. Тому в магдебурзьких грамотах і в актових 
документах добре простежено роль війта в міському самоврядуванні, при 
колегіальності управління й суду, до певної міри самостійність його влади. Війт 
контролював виконання міщанами повинностей, здійснював суд, вів війтівські книги. 
Магдебурзьке право обов’язки війта визначало так: “Війт ні перед ким іншим, тільки 
перед нами, тобто магістратом, і не інакше, як лише правом німецьким мусить 
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відповідати тоді, коли буде закликаний до нас нашим листом. Війт уповноважений те 
наше місто в головних справах судити, карати, стинати, і на кіл саджати, і топити, як 
на те право німецьке магдебурзьке вказує” [4, с. 117–119]. 

Війт головував на засіданнях поточного (judicium necessarium) або виложеного 
(judicium expositum) лавничого суду. Поточні суди збиралися на вимогу міщан для 
вирішення конкретної справи в період між сесіями виложених судів на третій день 
після подання скарги позивачем. Виложені суди засідали регулярно протягом двох 
тижнів тричі на рік у визначений час і розглядали справи нотаріального характеру: 
про спадщину, спірні справи про рухоме та нерухоме майно, боргові зобов’язання 
тощо. Під час засідань обов’язково вносили записи до актових книг. Складні карні 
справи (про пограбування на дорогах та напади на будинки, про зґвалтування, 
вбивства, покалічення тощо), то їх вирішував замковий суд. При тому, що й рада, і 
лава мали судові функції, більшість справ, особливо нескладних, вирішували рада та 
війт [6, с. 80]. 

Сільські cyди. Реорганізація земських судів у Польщі як шляхетських призвела 
спочатку до обмеження, а згодом – до ліквідації у них позовів селян до шляхтичів, як 
це було у XII–XIV ст. З огляду на право переходу селян, у деяких землях існували 
навіть спеціальні судові строки, протягом яких розглядали спори між шляхтою і 
селянами. Іноді селян навіть судили у земському суді, куди звертався шляхтич. Але з 
XV ст. ця практика перестала існувати. Справи селян розглядали тільки селянські 
суди. 

У селах “на німецькому праві” судив солтис і лавники. Апеляції щодо їхніх 
рішень спрямовували до поміщика села. У випадку частих конфліктів між солтисом і 
поміщиком Вартський статут 1423 р. надавав поміщикові право наказати солтисові 
продати посаду (її можна було викупити і передати у спадок) іншій особі, найчастіше 
тій, яку називав поміщик [9, с. 46]. 

У селах “на польському праві” діяли так звані гайоні суди, в яких судив поміщик 
села або призначений ним урядник разом з присяжними (їх зазвичай обирав той 
самий поміщик). Апелювати на рішення цих судів можна було до поміщика села. 

У селах “на українському (руському) праві” діяли копні суди. Це суд сільської 
громади, що сформувався ще у Київській Русі, а відтак діяв у Галицько-Волинській 
державі [8, с. 69]. Їх по-іншому називали вервні суди (від назви сільської громади – 
верв). У Галичині в складі Польщі на основі вервних судів сформувалися копні суди. 
Назва копного суду походить від давньоруського слова “копа” і є своєрідним словом 
“копити”, “копитись” тобто збирати, збиратися. Копний суд здійснювали обрані 
населенням судді – копні мужі (10–20 осіб.). Засідання копного суду відбувалися на 
заздалегідь визначеному відкритому місті, яке називалося “коповищем”. На судовому 
засіданні був присутній представник державного управління – возний, який складав 
протокол і донесення до міського суду для запису рішення у міські актові книги 
[11, с. 87]. Актові книги були формою діловодства, у яких записувалися судові 
рішення, скарги, показання свідків, свідчення возних, заяви, протести тощо. 

До компетенції копного суду входили питання земельних меж, розгляд скарг про 
заподіяння шкоди польовим і лісовим угіддям власників, карні справи. Копне 
судочинство починалося звичайно слідчою “гарячою копою” і закінчувалося 
“остаточною (генеральною, завитою, присяжною) копою” на коповищах. 
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Якщо в межах копи було виявлено злочин, група осіб могла вжити заходів щодо 
розшуку злочинця, тобто “гнати слід”, вчиняти обшук, допитувати потерпілих і 
свідків. Ці особи називались “гарячою копою”. Після того, як гаряча копа 
закінчувалася, попереднє слідство збирала “велика копа”. Сюди сходились 
представники дворів, які називалися “мужі копні”, “судді копні” [10, с. 32]. Копні 
суди відбувалися в присутності представника влади (“возного”), який залишав 
реляції (протокол) і подавав її в гродський суд для вписання в актові книги. Якщо 
велика копа виносила смертний вирок, то для його виконання збиралася третя 
“завита копа”. Спочатку до компетенції копного суду входили розгляд і вирішення 
багатьох питань: земельних спорів, справ про майнові права, про крадіжку худоби, 
про побої тощо. У деяких випадках копний суд міг вирішувати справи, які 
стосувалися і шляхти. Але з часом шляхта звільнилась від підпорядкування цього 
суду, який перетворився в суд виключно над селянами. Копний суд присуджував 
штраф, відшкодування збитків, тілесні покарання, смертну кару тощо. 

У селах “на волоському праві” спори у громаді вирішували старійшини села у 
присутності всіх мешканців [12, s. 106–107]. Волоське право обізнане з інститутом 
співприсяжництва. У разі судового позову відповідач мав право виправдатися, 
представивши свідків, які присягалися у його невинності. Але друга сторона могла 
спростувати свідчення співприсяжників, представивши подвійну кількість свідків, 
готових скласти присягу (допустиме число співприсяжників не повинно було 
перевищувати 48 осіб). Існував обов’язок жителів “гнати слід”, тобто колективно 
розшукувати “злодіїв” або “розбійників”, виявлених на території цієї громади. Якщо 
переслідуваний утікав на території іншої громади, то мешканці першої повинні були 
тільки “голосними криками” повідомити сусідів, що до них перебіг злочинець, і 
переслідування продовжували вже члени сусідньої громади і т.д. Коли якась громада 
губила слід утікача, то вона несла відповідальність за його злочин (наприклад, за 
вбивство передбачався штраф, який називався “душогубиною”, а коли вбивцю не 
виявляли, то “душогубину” платило все село). Судові штрафи були настільки 
високими, що мало хто з селян міг їх виплатити [1, с. 512–513]. 

Отож, у початковий період перебування Галичини у складі Польщі діяли суди, 
які були започатковані ще в період Київської Русі та діяли у Галицько-Волинській 
державі. Проте згодом у Галичині поширюються польські суди, які мали становий 
характер і остаточно не були відокремлені від адміністративних органів. 
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У статті проаналізовано звід законів Російської імперії в аспекті історії опіки та 
піклування на Українських землях в ХІХ ст. Автор проаналізував порядок встановлення 
та звільнення від відносин опіки та піклування, права та обов’язки опікунів. 

Ключові слова: опіка, Звід Законів Російської імперії, неповнолітні, граф 
М.М. Сперанський 

Одна з причин зростання уваги в Україні до історії правового регулювання 
шлюбно-родинних відносин пов’язана з посиленням інтересу до проблем сучасної 
сім’ї. Відомо, що кожен раз, коли життя висуває перед суспільством будь-які 
проблеми, історична наука також звертається до них у пошуках їх генезису та 
можливих рішень. Останнім часом досить велику увагу в Україні приділяють 
історико-правовим дослідженням інституту опіки і піклування. 

Досліджувати цей напрям активно почали ще з початку XIX ст. Наприклад, 
науковий аналіз цивільного права, яке діяло на території українських земель у ХVIII–
ХІХ ст. робили такі фахівці, як А. Нольде [1], Ф. Леонтович [2], К. Победоносцев [3], 
Г. Шершеневич [4], А. Загоровський [5], Д. Розенблюм [6], К. Малишев [7], 
Н. Дювернуа [8], К. Неволін [9], Д. Мейєр [10], А. Гуляєв [11], та інші видатні 
науковці ХІХ – початку ХХ ст. 

Зазначимо, що на території українських земель до уніфікації 1842 р. 
користувалися різноманітними джерелами права: царськими грамотами, статутами 
Великого князівства Литовського, окремими королівськими привілеями, 
гетьманськими універсалами та звичаєвим правом. Після приєднання України до 
Росії, у другій чверті ХVIII ст. саме таке розмаїття законодавства і підштовхнуло 
царський уряд до спроби кодифікації місцевого права з метою його уніфікації. 

Перша спроба скласти звід малоросійських законів у 1728 р. виявилась 
безуспішною. З другої спроби 1743 р. був складений проект під назвою “Права, за 
якими судиться малоросійський народ”, який, на жаль, не був реалізований. У 1840 р. 
було ухвалено рішення не видавати особливого зводу законів для Малоросії, а 
включити місцеві норми, які зберегли свою силу в загальний звід законів. Нагадаємо, 
що, оскільки, українські землі до приєднання їх до складу Росії, за унією 1569 р. 
відійшли до складу Польщі, за основне джерело цивільного права було визнано 
Литовський статут 1566 та 1588 рр. З часом як єдине особливого джерела права в 
Україні-Гетьманщині фактично був визнаний Статут Великого князівства 
Литовського 1588 р., з якого взяті всі положення, що були включені до Зводу Законів 
1842 р. [12]. Тим самим правова практика, сформавана в Чернігівській та Полтавській 
губернії, виявилась сильнішою, ніж принципи ІІ Відділення власної його 
імператорської величності канцелярії, оскільки фактично вже протягом багатьох 
десятиріч на українських землях застосовувався саме Статут 1588 р., як з причин 
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його більшої повноти, порівняно зі Статутом 1566 р., так і з причин зацікавленості у 
ньому більшості української шляхти. Норми Статуту були включені не буквально, а 
за результатами редакційної обробки, яка повинна була надати окремим положенням 
більш загальний вигляд, скорочуючи кількість пунктів без втрати їхнього змісту. 
Спробу кодифікації законів, які діяли на території всієї Російської Імперії зробив 
граф М.М. Сперанський. Результатом цього став «Свод Законов Российской 
Империи» Цивільним законам в системі «Свода…»…відведено місце в Х томі під 
назвою «Свод законов гражданських». Це сукупність правил, які з’явилися у різні 
часи, а тому несли сліди різних епох і різних укладів суспільного життя [13]. 

В Х томі «Свода Законов Российской Империи» розділ ІІІ присвячений опіці і 
піклуванню «в порядке семейственном». У цьому розділі визначено два види опіки і 
піклування – над неповнолітніми та хворими: безумними, божевільними, 
глухонімими та німими (ст. 212). 

Визначення опіки та піклування передбачалось і з інших причин, таких як: опіка 
над марнотратниками; опіка над майном безвісно відсутніх; опіка над майном осіб, 
які лишилися за кордоном довше вказаного терміну; опіка над майном спадкоємним; 
опіка над майном померлого «тяжущегося» або боржника; опіка над майном 
зниклого звинуваченого або боржника; опіка над майном засудженого; опіка над 
майном відступника від православ’я; опіка над майном, яке дісталось 
неспроможному боржнику; опіка за судовими та адміністративними стягненнями 
тощо. Але редакція вважає їх опіками в порядку урядовому [14], і ці опіки «не 
принадлежат к учреждениям семейственным и определяются в Законах о состояниях, 
в Законах судопроизводства гражданского и в Уставе о Предупреждении и 
Пресечении Преступлений.» [СЗРИ. – Т. Х. – ст. 212, с. 14]. Однак такий розподіл 
опіки не має достатніх підстав, оскільки такі види опіки існують на тих же засадах, 
що й опіка в порядку сімейному і визначаючи випадки, коли встановлюється урядова 
опіка, законодавство не дає подальших визначень щодо сутті опіки. 

Загалом, постанови закону з питань про опіку і піклування дуже скудні й 
розкидані по всіх томах Зводу (Т.1 ст. ст. 12–28, 155–161, Т. 2 ч. 1 ст. ст. 1152–1198, 
Т. 3 ст. 205, Т. 4 ст. 436, Т. 10, ст. ст. 164, 172, 212–382, 532, 533) [15]. Більш за все 
маються правила про опіку і піклування, які призначають над особою та майном 
неповнолітнього. Опіка і піклування над неповнолітнім викладається, так би мовити, 
як головний пункт законів про опіку і піклування. 

У главі 1 «Об опеке и попечительстве над несовершеннолетними» визначено вік 
неповнолітнього, а також його права на майно, порядок визначення опіки і 
піклування, обов’язки опікунів. Закон встановлює 3 категорії віку неповнолітніх. 
Перший – від народження до 14 років (ст. 213), другий – від 14 до 17, третій – від 17 
до 21 року (ст. 214). Водночас, закон не дає визначення терміна малолітній, хоча і 
оперує ним. Зокрема, у ст. 217 йдеться про те, що: «Малолетний не может ни 
управлять непосредственно свом имением, ни распоряжаться им, ни отчуждать его 
по каким бы то ни было укреплениям, ни уполномочивать на то от себя других.» 
Досягнувши 14-річного віку, малолітній хоча й міг попросити собі піклувальника, 
але все одно не мав права самостійно розпоряджатися своїм майном (ст. 219). У 
цьому випадку всі права і обов’язки опікуна переходили до піклувальника і опіка 
сама собою ліквідувалась. Як ми бачимо, сумісне виконання опіки і піклування в 
Російській імперії ХІХ ст. було заборонене. 
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Після досягнення 17-річного віку, особа вступала в управління своїм майном, але 
могла здійснювати будь-які дії лише з письмового дозволу своїх піклувальників 
(ст. 220). Право на повне розпоряджання своїм майном набувалося тільки після 
досягнення 21 року (ст. 221). 

Наголосимо, що опіка встановлювалась не лише над майном малолітнього, а й 
безпосередньо над особою, без різниці є в нього будь-яке майно, чи немає (ст. 225). 

Зважаючи на відсутність у законі заборони призначати опікунами жінок, 
припустімо, що закон дозволяє виконання опікунських обов’язків особам чоловічої 
та жіночої статі. Для опіки над малолітніми і глухонімими споріднення (не беручи до 
уваги батьків) не давало ніяких переваг перед сторонніми (ст. 254 і 381), хоча 
фактично опікунами призначали найчастіше родичів опікуваного. 

Зазначимо, що опікунство було оперте на станову основу: кожен стан мав свій 
орган опіки. Водночас, в законі немає вказівок, щоб опікун належав неодмінно до 
того ж стану, що й опікуваний. Питання опіки над малолітніми сиротами і піклування 
про вдів родовитих дворян та духовних осіб, які належали до родовитого дворянства, 
вирішували Дворянські Опіки. Питаннями опіки, яка встановлюється над особою та 
майном малолітніх дітей особових дворян та міських обивателів займався Сирітський 
суд [16]. Щодо піклування про вдів опікунськими установами, зазначимо, що це було 
особливістю українського та російського права, невідома праву 
західноєвропейському [17]. Обов’язки Дворянських опік та Сирітських судів 
регламентовані статтею 251 Зводу. 

В українських землях, що входили до складу Російської імперії існувало три 
способи заклику до виконання опікунських обов’язків: за заповітом, за законом і за 
призначенням [18]. 

У випадку смерті одного з батьків опіка над особою чи майном неповнолітнього 
належить тому з батьків, який залишився живий. У разі смерті обох батьків, або їх 
нездатності, призначення опіки і піклування було обов’язками Дворянських опік та 
Сирітських судів. Крім того, батьки мали право призначити опікунів в своєму 
духовному заповіті (ст. 227). Хоча в ст. 260 і надано право малолітньому по 
досягненні 14-річного віку вибрати собі піклувальника, але поряд з цим правом не 
нехтували законом, за яким діти до повноліття повинні залишаться в піклуванні своїх 
батьків, їх природних опікунів. Отож, будь-яке втручання опіки у справи малолітніх 
за життя батьків, крім випадків, безпосередньо зазначених в законі, вважали явним 
порушенням прав батьків стосовно їхніх дітей. Урядовий Сенат визнавав 
неправильним призначення неповнолітньому, за його проханням, піклувальника з-
поміж сторонніх за життя батька неповнолітнього (Сбор. реш. Сен. т. 1 № 308) [19]. 

Опікуни, до якої би категорії вони не належали, розпочинали виконання своїх 
обов’язків не інакше, як після затвердження їх опікунськими установами і після 
видачі їм опікунського указу. Це положення стосується не лише опікунів 
призначуваних, але й зазначених у заповіті, і тих, кого наділяли опікунськими 
обов’язками за законом, у тім числі й батьків. 

Згідно з законом кількість опікунів не визначали. Звичайно призначали одного 
або кілька опікунів (ст. 253). Загалом, якщо опікуном був батько і йому за заповітом 
не призначали на допомогу іншого, то опіку надавали йому (ст. 230). 

Окремі статті «Свода Законов Российской Империи» стосуються українського 
права. Тут ми бачимо безпосередній вплив Литовських статутів на право, яке діяло 
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на території Чернігівської і Полтавської губерній, що входили до складу Російської 
імперії. У Чернігівській і Полтавській губерніях мати здійснювала опіку разом зі 
старшими родичами малолітнього або з додатковими опікунами. Заміжня родичка 
закликалась до опіки не інакше, як разом з чоловіком. Родичі закликались до опіки у 
визначеному порядку поступовості (ст. ст. 232, 295). Батькові надавали беззвітне 
управління майном, що дісталося малолітнім дітям від матері або від сторонніх осіб. 
Російське законодавство не говорить безпосередньо, чи мав право обраний опікун 
відмовитися від опікунської посади і на яких підставах. Про батьків сказано, що вони 
можуть відмовитися від опіки (ст. ст. 230, 231), а про інших не згадано. 

Опікунові надавали іменний указ. За цим указом все майно він приймав за 
описом разом із членом опікунської установи, складеної у двох примірниках: один – 
для опікуна, інший – для установи. За цим описом опікун приймав усе майно на 
збереження (ст. ст. 266, 268). 

Все рухоме та нерухоме майно неповнолітнього опікун приймав під наглядом 
Дворянської опіки або Сирітського суду (ст. 266). Рухоме майно опікун повинен був 
зберігати у безпечних місцях, щоб не втратити чи зіпсувати. Гроші опікун мав 
вкласти у державні банки, Ощадкаси, у цінні папери, в промисли для збільшення 
капіталу. Але самому брати позику у неповнолітнього опікуну було заборонено. З 
нерухомого майна потрібно було одержувати прибутки (ст. 269). 

У ст. ст. 270–275 СЗРИ висвітлено обов’язки опікунів щодо виконання опіки 
безпосередньо над майном, де детально викладено як отримувати прибутки та 
проводити витрати. 

До обов’язків опікунів входило, по-перше, піклування про особу 
неповнолітнього, по-друге, в керуванні його майном (ст. 262). Між іншим, опікун 
повинен був піклуватися про здоров’я неповнолітнього, про виховання його «в 
правилах добронравия и удаления от злых примеров...» [СЗРИ, с. 17], дати йому 
освіту і «Вообще опекун обязан приготовить малолетнего к жизни, сообразной его 
состоянию, но всегда трудолюбивой, умеренной, безмятежной». 

Підставами продажу майна неповнолітнього слугували: сплата боргів, які 
залишилися разом зі спадком, розподіл між спадкоємцями, стара будівля, або, якщо 
утримання майна перевищує прибутки від нього. Продаж будь-якого майна 
неповнолітнього не за вироком суду, а за розпорядженням опіки, здійснюється за 
вільною ціною через опікунів під наглядом Дворянської опіки або Сирітського суду 
(ст. 277). Особа, яка купила майно у неповнолітнього без дозволу або згоди 
піклувальника, несла кримінальну відповідальність відповідно до закону [20]. 

Опікун повинен був мати клопотання по всіх справах малолітнього, подавати за 
нього прохання та апеляції, обирати засоби, які б забезпечували йому спокійне 
володіння його майном (ст. 282) [СЗРИ, с. 19]. За свою працю опікун отримував 
винагороду: 5 відсотків від доходу малолітнього щорічно (ст. 284), а в Чернігівській 
та Полтавській губерніях ставка становила 10 відсотків (ст. 285). 

Дворянські опіки та Сирітські суди здійснювали нагляд за діяльністю опікунів, 
«чтобы для особы и имения малолетнего последовала польза, а не погибель и 
разорение» (ст. 287). З цією метою, опікуни щорічно подавали річний звіт про 
прибутки, витрати, утримання та виховання малолітнього. Коли термін дії опіки 
закінчувався подавали загальний звіт (ст. 286). За витрати опікуни і піклувальники 
відповідали власним майном (ст. 290–293). Виняток щодо звітності із діяльності 
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опікуна становила опіка батька. Керуючи майном малолітнього, батько не звітував 
про прибутки, але повинен був зберегти майно. Після досягнення повноліття синами 
або після одруження дочок, батько віддавав їм лише частину майна, утримуючи 
частини інших неповнолітніх дітей в своєму управлінні. За свою працю батько не 
отримував нагороди. Мати, якщо вона за заповітом батька призначена опікуном, 
керувала майном малолітнього під наглядом родичів цього малолітнього по 
батьківській лінії. Якщо мати була призначена опікуном разом з іншими опікунами, 
то вона могла керувати майном лише разом з цими опікунами. Щорічні звіти мати 
повинна подавати так само, як і інші опікуни. 

В Чернігівській та Полтавській губерніях право призначення опікунів за 
заповітом належало звичайно батькові. Опікунами за заповітом могли бути і особи, 
які не мали достатньо майна для забезпечення опіки. Опіка над малолітнім 
стосувалася батька або матері. Причому, мати здійснювала опіку разом з 
призначеними від Дворянської опіки або Сирітського суду старшими родичами 
малолітнього по батьківській лінії, а по відсутності з сторонніми особами. До опіки 
над малолітніми закликались родичі в такому порядку: рідні старші брати; дядьки та 
інші родичі по батьківській лінії; ті ж по материнській лінії; одружені родички по 
чоловічому коліну; ті ж по жіночому (ст. 232) [СЗРИ, с. 15]. 

У разі призначення опіки, один з малолітніх братів, який досягнув повноліття, міг 
вимагати допуску його до опіки над малолітніми братами і сестрами, які залишились 
(ст. 255) [СЗРИ с. 17]. Батько управляв майном, яке успадкував малолітній від матері 
до повноліття синів та одруження дочок. З прийняття майна малолітнього батько 
повинен був донести Дворянській опіці або Сирітському суду за належністю. З 
припиненням опіки, за затримку в переданні майна, опікун ніс відповідальність. 

У другій главі «Об опеке над безумными, сумасшедшими, глухонемыми и немыми» 
визначено лише, як особу визнають божевільною і «исцелившейся от помешательства» 
[21], як глухонімі і німі підлягають опіці. Про саму ж опіку нічого нового не 
визначається, а встановлюється вона на правах опіки над неповнолітнім. Правила, 
встановлені для опікунського управління над майном малолітніх, поширюються і на 
опіку над глухонімими і німими (ст. 381), над божевільними (ст. 377). 

Опіка припинялась з усуненням тих обставин, що зумовили у ній потребу. 
1) Опіка припинялась зі смертю опікуваного. Якщо майно останнього переходило 

у спадщину також до особи недієздатної, то засновувалась нова опіка, а не 
продовжувалась попередня. 

2) Опіка над малолітнім з досягненням ним 17-літнього віку перетворювалась в 
піклування, що з досягненням неповнолітнім 21 року також припинялась. 

Опіка і піклування в цих випадках не мала потреби в особливих визначеннях або 
указах опікунських установлень, а обумовлювалась винятково терміном [22]. 

3) Опіка над божевільними і марнотратами припинялась, коли ці особи у 
встановленому порядку будуть визнані видужалими або цілком виправилися (ст. 377). 

4) Опіка над глухонімими і німими, встановлена по досягненні ними 21 року, 
припинялась лише після їхньої смерті (ст. 381). 

5) Опіка над майном безвісно відсутніх припинялась з поверненням їх або з 
вступом спадкоємців у володіння. Від вступу спадкоємців у свої права залежало 
також зняття опіки, накладеної під час процесу або виконання рішення [23]. 
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Але, водночас, зазначимо що опіка в російському праві була одним з найбільш 
відсталих інститутів [24]. До другої половини XVIII ст. йому приділялось зовсім 
мало уваги з боку законодавця. За «Уложением» царя Олексія Михайловича опіка 
була приватною установою. І лише у другій половині XVIII ст., під впливом 
Литовських статутів, інститут опіки і піклування починає розвиватись досить 
активно і опіка стає встановленим державою піклуванням про особистість і майно 
тих, хто з будь-яких причин не могли самі подбати про себе і своє майно. Отож, у 
ХІХ ст. інститут опіки і піклування на українських землях, що входили до складу 
Росії, мав державний, а не приватноправовий характер. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті показано передумови приєднання частини західних етнічних українських 
земель (Галичини, Буковини і Закарпаття) до складу Австрії, а відтак Австро-
Угорщини. Значну увагу зосереджено на аналізі основних положень австрійської 
конституції 1867 р., яка діяла у Галичині і Буковині до 1918 р. 

Ключові слова: Австро-Угорщина, конституція, конституціоналізм. 
Побудова демократичної правової держави і формування громадянського 

суспільства в Україні потребує високого рівня конституційно-правового регулювання 
найважливіших суспільних відносин. Прийняттям Конституції України 28 червня 
1996 р. конституційне будівництво в нашій державі не завершилось. На деталізацію й 
уточнення норм Основного закону приймаються конституційні закони, та й сама 
Конституція не є “мертвою” догмою на всі часи. Водно час удосконалення і розвиток 
конституційно-правових норм мають, як підкреслено в чинній Конституції, на 
“багатовікову історію українського державотворення”. Конституційне право України 
має свою історію виникнення, розвитку і становлення, пов’язану з боротьбою 
українського народу за свою незалежність. 

Останніми роками правознавці створили низку цінних праць, в яких висвітлено 
важливі питання з історії українського конституціоналізму. Проте до цього часу поза 
увагою залишилося чимало історико-правових проблем, які потребують повного і 
об’єктивного дослідження. Однією з таких проблем є вивчення передумов прийняття, 
характеристика структури та основних положень австрійської конституції 1867 р., 
яка діяла на українських землях, зокрема у Галичині і Буковині до 1918 р. 

У другій половині XVIII ст. західні етнічні українські землі Галичини, Північної 
Буковини та Закарпаття були приєднані до складу Австрійської імперії. 
Хронологічно першим до складу Австрії увійшло українське Закарпаття, над яким 
Габсбурги домоглися міжнародного визнання своєї влади як над частиною 
Трансільванського (Семигородського) князівства, що перебувало під протекторатом 
Османської імперії, на Карловицькому конгресі (1689 р.) [6, c 360]. У 1772 р. між 
Росією, Австрією та Пруссією було підписано Конвенцію про частковий поділ Речі 
Посполитої, відповідно до якої під владу Австрії відійшли переважно етнічні 
українські землі Галичини і Володимирії (Волині) [5, с. 274–276]. У результаті 
австро-турецької війни, а відтак укладення у 1774 р. Кючук-Кайнарджійського 
мирного договору, до складу Австрії було приєднано Буковину, північна частина якої 
була заселена українцями, а південна – українсько-румунським населенням 
[1, с. 355–357]. 

У 1848–1849 рр. в Австрії відбулася буржуазно-демократична революція, яка 
започаткувала австрійський конституціоналізм. Панівна верхівка Австрійської 
імперії, шукаючи вихід із кризового становища, проголосила 25 квітня 1848 р. 
парламентську конституцію для всієї імперії у формі Конституційної грамоти 

                                                           
1 © Гриб Н., 2006 
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Австрійського цісарства. В історико-правовій літературі її ще називають 
Конституцією Піллерсдорфа за ім’ям тодішнього міністра внутрішніх справ Австрії. 
Перша австрійська Конституція 1848 р. перетворила Австрію на цивілізовану 
європейську державу. Проголошені нею конституційні порядки, основні 
демократичні права і свободи громадян давали певні можливості для забезпечення як 
прав людини, так і прав окремих народів Австрії. Дослідник А.-Дж.-П. Тейлор 
вважає, що цю Конституцію було поквапно написано за бельгійським зразком. А це 
не влаштовувало віденських радикалів, які хотіли створити власну конституцію. 
Після численних маніфестацій уже 16 травня квітнева конституція втратила 
чинність [2, с. 24]. 

Згодом в Австрії був введиний конституційний лад згідно з “октройованою” 
(дарованою) конституцією від 4 березня 1849 p., особливість якої полягала в тому, 
що її підготував і прийняв не представницький орган, а уряд. Тому її названо 
накиненою (нав’язаною) народові [5, с. 53]. Цим документом частково обмежувалася 
влада імператора, проголошувалися деякі демократичні свободи, декларувалася 
децентралізація імперії. У 1849 р. Буковина відділилася від Галичини в окремий 
коронний край. З демократичних прав 1849 р. уряд залишив принцип рівності всіх 
громадян перед законом, свободу всіх офіційно визнаних віросповідань. Проте 
гласність суду, свобода преси, суди присяжних було скасовано. 

Буржуазно-демократична революція 1848–1849 pp. й невдалі для Австрії війни з 
сусідами довели неспроможність одноосібного панування австрійців у 
багатонаціональній державі. У 1867 р. австрійський уряд уклав політичну угоду з 
угорськими магнатами, за якою Австрійська імперія була трансформована у 
дуалістичну конституційну Австро-Угорську монархію. 

Аналіз Австро-Угорської угоди 1867 р. засвідчив, що зі створенням 
„дуалістичної” держави у державно-правовому розвитку Австрії завершився процес 
трансформації абсолютної монархії в напівбуржуазну конституційну державу, хоча й 
з численними елементами феодальних економічно-політичних і соціальних відносин. 
Для австрійських політиків це був вихід зі складної ситуації, коли жодними 
методами впливу (умовлянням, обіцянками, насильством) не вдавалося припинити 
гострі політичні суперечності, передусім з угорською політичною елітою. 

Сама назва двоєдиної монархії (Австро-Угорщина) не відбивала, однак, 
справжнього національного складу держави. Жодна з панівних націй – ні австрійці, 
ні угорці – не становили більшості в своїй частині імперії. Наприклад, австрійці в 
Ціслейтанії становили всього 35,78 %, угорці в Транслейтанії – 45 % населення. З-
понад 52 млн жителів монархії близько 30 млн становили слов’яни [10, s. 5]. Згідно з 
новими політично-правовими засадами, в Австрії та Угорщині потрібно було 
перебудувати старі або створити нові державні органи влади і управління. 

В Австрії було прийнято (грудень 1867 р.) нову конституцію, а в Угорщині – 
відновлено в чинності угорську квітневу конституцію 1848 р. Обидві конституції 
встановлювали двопалатний парламент: в Угорщині – сейм, в Австрії – рейхсрат. 
“Компроміс 1867 р.” надав Угорщині формальну державну рівність з Австрією і 
розширив її права у внутрішній та зовнішній політиці. Територіально держава в той 
період поділялася по річці Лейта на австрійську частину імперії – Ціслейтанію та 
угорську частину – Трансельванію. 

Носієм вищої державної влади Австро-Угорщини був імператор, який одночасно 
вважався для Австрії цісарем, а для Угорщини – королем. Спільними в Австро-
Угорщині були армія і флот, фінанси, зовнішня і митна політика. Відповідно до цього 
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було створено три спільні міністерства – військове, закордонних справ і фінансів. 
Діяльності імператора в питаннях законодавства “сприяв” рейхсрат, що складався з 
двох палат – верхньої і нижньої. Ні в Австрії, ні в Угорщині, які формально 
вважалися конституційними державами, не було і мови про загальне виборче право. 
Верхню палату австрійського парламенту не обирали, її призначав імператором з 
представників верхівки духовенства. Нижню палату парламенту до 1873 р. обирали 
не прямими виборами, а крайовими сеймами, які були створені у 1861 р. Введена у 
1873 р. куріальна система виборів обмежувала коло виборців їх привілейованим 
становищем. За цією системою українське населення, яке становило 13 % населення 
Австрії, посилало до парламенту в 1879 р. трьох депутатів, тоді як поляки, які 
становили 16 % населення Австрії, посилали 57 депутатів [11, s. 12]. 

Конституція Австрії від 21 грудня складалася з п’яти основних законів: 1) Закон 
про зміни закону від 26 лютого 1861 р. про імперське представництво;2) Основний 
державний закон про загальні права громадян для королівств і земель представлених 
у рейхсраті; 3) Основний державний закон про створення імперського суду; 
4) Основний державний закон про судову владу; 5) Основний закон про здійснення 
урядової і виконавчої влади [9, с. 389–402]. 

Іван Франко, характеризуючи австрійську конституцію 1867 р., називав її 
“клочком паперу”, яка проголошувала всім громадянам свободу слова і друку, зборів, 
об’єднань, особистості. Проте значна кількість австрійських законів, виданих в 
різний час і з різною метою, знецінювали конституційні свободи. “Основний закон, – 
говорив Франко на загальноміських зборах мешканців Львова, – обіцяє рівність всіх 
громадян перед законом. Але цей же закон, перед яким вони повинні бути рівні, сам 
встановлює нерівність. Чинне австрійське цивільне і частково кримінальне право 
сформоване на соціальному ладі, який особисте значення людини збільшує 
пропорційно наявністю у нього капіталу. Звідси, якщо людина заможніша, тим 
більше вона означає, а людина без капіталу є нуль” [4, с. 6]. 

Антидемократичний характер Конституції 1867 р. проявився в тому, що за пусті 
обіцянки австрійської влади селяни змушені були віддавати рекрутів і сплачувати 
податки на утримання бюрократичних державних органів”. 

І. Франко наголошував, що свободи, задекларовані австрійською конституцією, 
для бідних людей не існують, оскільки голод заставляє їх найматися до поміщика та 
фабриканта. Він пояснював, що таке становище збережеться до ти поки приватний 
капітал не буде переданий в загальнонародне користування. Франко закликав 
трудящих до революційної боротьби проти основного зла, яке породжує всяку 
неправду і несправедливість. Він писав, що формальна рівність усіх перед законом, 
проголошена в австрійській конституції, виглядає так: голодну людину запевняють в 
тому, що вона має право бути ситою, проте хліба їй не дають. “Що ж нам від того, – 
гнівно заявляв Франко, – що на папері обіцяно рівність перед законом, якщо в житті 
на кожному кроці ми бачимо, що це – брехня, що для заможного немає рівного права, 
що бідний не може поскаржитися на несправедливість і що за однаковий проступок 
бідного карають вдвоє сильніше, ніж багатого” [8, с. 12]. 

Базовим серед низки конституційних законів був Закон про загальні права 
громадян, ухвалений 21 грудня 1867 р. Згідно з цим основним законом, було 
проголошено рівність усіх громадян імперії перед законом (ст. 2), однакові 
можливості в зайнятті державних посад (ст. 3), свобода пересування (ст. 4), 
недоторканність приватної власності (ст. 5–6), таємниця листування (ст. 10), право 
подавати петиції і прохання (ст. 11), свобода слова й друку (ст. 13). Скасовувалася 
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попередня цензура. Проголошувалася свобода віри й совісті за умови, що релігійні 
погляди не завдаватимуть шкоди державним обов’язкам громадян. Зазначалося, що 
австрійські піддані мають право свободи вибору професії та здобуття фахової освіти. 
Законом про загальні права населення та постановою центрального уряду від 21 
грудня 1867 р. (ст. 19) було визнано рівноправність усіх народів імперії, право 
кожного народу зберігати і плекати свої мову, звичаї, традиції, релігію. 
Засвідчувалося визнання державою рівноправності всіх крайових мов у школі, 
державних установах і громадському житті [9, с. 377]. 

У Австро-Угорщині, де проживало декілька народів, навчальні заклади мали бути 
організовані так, щоби без застосування насилля до вивчення іншої крайової мови 
кожний з цих народів отримав необхідні можливості для освіти рідною мовою. Закон 
зобов’язував представників місцевої державної влади й самоврядування забезпечити 
таке ставлення до мов, яке унеможливлювало би загострення міжнаціональних 
суперечностей. Згідно з державним законом від 5 березня 1862 р. та крайовим від 12 
серпня 1866 р., автономна влада мала додержуватися принципової позиції щодо 
української мови. У законі зазначалося, що там, де переважають українці, магістрати 
повинні всіляко сприяти поширенню української мови [3, с. 105]. 

Характерною рисою законів 60-х років XIX ст. стало широке декларування 
демократичних прав. В основному законі проголошено свободу зборів та організації 
політичних і громадських об’єднань. Це положення регламентували закони про 
об’єднання і про збори (15 листопада 1867 p.). Вони значно спрощували й 
полегшували процедуру створення об’єднань. З метою відкриття товариства потрібно 
було подати до крайового правління статут товариства у п’яти примірниках. У ньому 
обов’язково вказувалися мету товариства, засоби існування, структуру та органи 
управління, місцеперебування, спосіб вирішення спірних питань, умови розпуску. У 
випадку заборони крайовим урядом відкриття товариства, засновники мали право 
апелювати протягом 60 днів до Міністерства внутрішніх справ. Політичним 
товариствам було заборонено встановлювати між собою тісні взаємини. Кожного 
року вони мусили реєструвати список членів у крайовому управлінні. Для скликання 
зборів громадськості чи мітингів потрібно було за три дні попередити крайові власті 
у письмовій формі, зазнавши мету, місце й час проведення заходу. Крайова управа 
давала письмовий дозвіл на проведення зборів. За порушення обох законів 
передбачався арешт до шести тижнів або грошове стягнення. 

До конституційного Закону про загальні права громадян було долучено низку 
попередньо виданих законодавчих актів. Зокрема, Закон про захист особистої 
свободи (27 жовтня 1862 р.), в якому зазначалося, що ув’язнення особи може 
відбутися лише відповідно до судового рішення. Громадянина могли затримати без 
дозволу судових властей до 48 годин. Згідно із Законом про захист домового права, 
обшукати будинку могли лише за судовим рішенням або письмовим дозволом 
судових властей протягом 24 годин після його надання. Закон про пресу (17 грудня 
1862 р.) надавав право видавати газети та журнали фактично всім громадянам 
імперії. Визначався порядок заснування нових видань. Для цього у крайовий уряд 
потрібно було повідомити програму видання, прізвище відповідального редактора та 
місце друкування. Було обумовлено, що кожен видавець зобов’язаний надсилати 
періодичне видання в органи безпеки краю не пізніше як за 24 години до виходу у 
світ. Щоправда, влада мала право конфіскувати окремі статті або номери газет із 
політичних мотивів [3, с. 106]. 
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На підставі конституції 1867 р. було прийнято низку законів, що стосувалися 
таких важливих сфер громадського життя, як школа і церква. Контроль над школами 
згідно із законом (25 травня 1868 р.)був переданий від церкви до державних органів. 
В Австро-Угорщині ввелися обов’язкову восьмирічну освіту, щоправда, крайові 
сейми мали право дещо коригувати обов’язковий строк навчання. На Буковині він 
становив шість років. Того ж року було врегульовано питання міжконфесійних 
стосунків, зокрема, змішаних шлюбів, зміни віри тощо. Дано дозвіл на створення 
міжконфесійних шкіл. Введено загальну військову повинність. Окремий закон (15 
жовтня 1868 р.) уточнював порядки щодо преси, розширюючи права видавців і 
посилюючи регламентацію функціонування цензури. Дозволено страйки (7 квітня 
1870 p.), якщо їх було належно підготовлено й вмотивовано [3, с. 106–107]. 

Отож, в 60-х роках XIX ст. в Австро-Угорщині було сформовано нормативно-
правову базу, яка формально забезпечувала особисті свободи і права громадян 
імперії, але на практиці вони були обмежені, а іноді грубо порушувані. Чимало 
положень австрійської конституції 1867 р. записано у вигляді декларацій і не 
підкріплено механізмом уведення їх в дію. Зокрема, це стосувалося тези про 
рівноправність народів та їхніх мов, яка не отримала подальшого роз’яснення в 
законодавстві, тому в різних краях трактувалася по-різному, залежно від розстановки 
політичних сил. Як правильно зазначає І.Я. Терлюк та інші дослідники, значною 
мірою такі невідповідності зумовлювали недієвість багатьох демократичних норм і 
гостру боротьбу навколо них. Але навіть попри такі недоречності австрійсько-
імперське конституційне законодавство стало основою демократизації тогочасного 
суспільства, зуміло відіграти роль каталізатора національної свідомості у провідної 
верстви українського населення краю, зокрема галицької інтелігенції. А це сприяло 
активізації подальшої боротьби за національне відродження галицьких українців, які 
проти своєї волі перебували у складі Австрії, а відтак Австро-Угорщини. 
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У статті висвітлено правове становище неповнолітніх у польському судочинстві та 
досліджено боротьбу із злочинністю неповнолітніх у міжвоєнний період. 

Ключові слова: міжвоєнна Польща, злочинність неповнолітніх, суди для 
неповнолітніх. 

Майже до кінця ХІХ ст. у багатьох європейських країнах проблема злочинності 
неповнолітніх і методів боротьби з нею не знайшла належної уваги як з боку 
науковців, так і практиків і владних структур. Часто не бралось до уваги різницю між 
дорослими та неповнолітніми злочинцями, хіба що до неповнолітніх не застосували 
кари смерті або пожиттєвого позбавлення волі, зокрема для тих, кому на час 
вчинення злочину не виповнилося 17, 18, а подекуди, 20 років. Єдиним засобом 
боротьби із злочинністю неповнолітніх вважалося застосування відповідної щодо 
злочину кари, яка визначалася законодавством, чинним у певній державі. 
Законодавці керуватись тим, що покарання корисно вплине на неповнолітнього 
злочинця і це в майбутньому утримає його від здійснення нового злочину. Таке 
припущення виявилося помилковим, оскільки покарання у вигляді позбавлення волі 
неповнолітнього не впливало на нього позитивно. Навпаки, під час відбування 
покарання поряд з дорослими злочинцями неповнолітні підпадали під шкідливий 
вплив старших, досвідчених злочинців, унаслідок чого виходили із в’язниці ще більш 
зіпсутими. Не досліджено причин зростання злочинності неповнолітніх, зокрема, 
недооцінювано той факт, що неповнолітні є найчастішими жертвами соціальних 
відносин і більшість їх поповнюється із середовища недоглянутих дітей та сиріт 
[10, с. 1–2]. 

Значною проблемою була неписьменність, яка досягла у 1900 р. в Королівстві 
Польському 69 % усього населення, в Галичині – 56 %. На території прусської 
окупації давалася взнаки потужна германізація польського населення [10, с. 41]. 
Перша світова війна, фронти якої простягалися через польські землі, призвела до 
значного збідніння населення. Усе це сприяло деморалізації широких мас, особливо 
молоді. Після війни у всіх країнах – учасницях кількість злочинів, вчинених 
неповнолітніми, зросла на 65–75 % [11, с. 206]. На території Королівства Польського 
найбільша злочинність припадала на вік від 14 до 20 років [15, с. 345]. Тому після 
здобуття Польщею у 1918 р. незалежності найважливішою проблемою польської 
влади стала боротьба із злочинністю неповнолітніх. 

Вирішення цих проблем ускладнювалося тим, що відновлена Польська держава 
дістала у спадщину кримінальне законодавство держав-окупантів, яке залишилося 
чинним протягом тривалого часу у міжвоєнний період1. В австрійському 
                                                           
1 © Липитчук О., 2006 
1На колишній російській території чинними залишалися російський Кримінальний кодекс 
1903 р. М. Таганцева та російський Закон кримінального процесу 1864 р.; на колишній 
прусській території – Кримінальний кодекс Німецької Імперії 1871 р. та німецький Кодекс 
кримінального процесу 1877 р.; на колишній австрійській території австрійський 
Кримінальний кодекс 1852 р. та кримінальний процесуальний кодес 1873 р. [12, с. 117–118]. 
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законодавстві було визначено три вікові категорії неповнолітніх, які підпадали під 
кримінальну відповідальність: перша (до 10 років) – не несли жодної кримінальної 
відповідальності, друга (10–14 років) – злочини каралися як правопорушення, третя 
(14–20 років) – несли кримінальну відповідальність, однак суд пом’якшував 
покарання, якщо неповнолітній заледве досягнув юнацького віку (кара смерті або 
пожиттєве позбавлення волі замінювалося позбавленням волі на строк від 10 до 20 
років). На початку ХХ ст. в австрійському суспільстві та серед правників домінували 
погляди, згідно з якими головним у боротьбі із злочинністю неповнолітніх вважався 
соціальний захист. Його здійснювали через виховні та виправні заклади та спеціальні 
суди для неповнолітніх. Підготовлені проекти щодо організації соціального захисту 
та судів через брак коштів так і не стали законами. Водночас низка розпоряджень 
австрійського міністерства юстиції (про пом’якшення судами вироків щодо 
неповнолітні (1902), про утворення у в’язницях окремих відділів для підлітків однієї 
статі й віку (1905), про передачу кримінальних справ опікуючим суддям (1908) навіть 
після прийняття польського кодексу кримінального процесу 1929 р. залишалися і 
надалі чинними на колишній австрійській території [10, с. 4–7]. 

Відповідно до німецького кримінального законодавства неповнолітніх до 12 
років не притягали до кримінальної відповідальності. У випадку скоєння 
неповнолітнім (12–18 років) злочину несвідомо, суд ухвалював рішення про 
відправлення його у виховний чи виправний заклад. Якщо неповнолітній вчинив 
злочин свідомо, його було притягнено до кримінальної відповідальності, але замість 
кари смерті або пожиттєвого позбавлення волі міг бути ув’язнений на строк від 3-х 
до 15 років. За незначні злочини покарання були м’якими, а в більшості випадків 
суддя виносив застереження. У 1908 р. в Німеччині організовано окремі суди для 
неповнолітніх, які складалися, як зазвичай, з одного судді та двох засідателів. Суди 
для неповнолітніх здебільшого виносили вирок про умовне припинення покарання 
або умовне звільнення. Крім того, існували численні державні і приватні виховні та 
виправні заклади для неповнолітніх, що відповідало загальній тенденції у боротьбі із 
злочинністю неповнолітніх, а саме, застосуванню виховних та виправних заходів на 
противагу покаранню [10, с. 7–8]. 

У Росії, згідно з кримінальним законодавством неповнолітні до 10 років, а також 
від 10 до 17 років, які в момент здійснення злочину не могли, як сказано в кодексі, 
“усвідомити значення і характер того, що вчинили, або керувати своїми діями” не 
притягалися до кримінальної відповідальності за свої вчинки. Таких неповнолітніх 
віддавали під відповідальний нагляд батькам, опікунам або іншим особам. Якщо 
здійснений цими неповнолітніми злочин був тяжким, то їх спрямовували у виховні та 
виправні заклади, а у разі відсутності таких закладів в особливі відділи при в’язницях 
або місцях арешту. Неповнолітніх від 10 до 14 років, яких визнавали винними, 
замість смертної кари смерті або тяжких робіт, а також неповнолітніх від 10 до 17 
років замість заслання на поселення, у кримінальні заклади, фортеці або ув’язнення 
спрямовували у виховні та виправні установи. Якщо неповнолітній провадив 
злочинний спосіб життя постійно, він опинявся у виправно-виховному закладі. 
Неповнолітні від 4 до 17 років, свідомо здійснивши злочин, за який загрожувала кара 
смерті або тяжкі роботи, могли бути покарані позбавленням волі віком від 13 до 15 
років. Неповнолітні від 17 до 21 року також не могли бути засуджені на смерть, а 
інші покарання підлягали пом’якшенню. Суди для неповнолітніх у Росії були 
утворені 1908 р. в Петербурзі, Москві і Харкові, в Королівстві Польському в жодній 
місцевості таких судів не було впроваджено. У 1913 р. російське міністерство 
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юстиції підготувало проекти щодо організації захисту дітей, про захист 
неповнолітніх, однак вони не стали законами внаслідок початку Першої світової 
війни. В Росії виховних та виправних закладів було відносно мало, тому 
неповнолітніх злочинців тримали здебільшого у спеціальних відділах при в’язницях 
[10, с. 8–9]. 

Після встановлення Польської держави у 1918 р. всі законодавства окупаційних 
держав, які стосувалися проблем боротьби зі злочинністю неповнолітніх, зберігали 
свою чинність. Проте польська влада вже з перших місяців своєї діяльності звернула 
увагу на цю проблему. У декреті Начальника держави від 7 лютого 1919 р. йшлося 
про організацію судів для неповнолітніх у Варшаві, Лодзі, Любліні, а вже 1 вересня 
1919 р. вони була відкрита. Згодом такий суд відкрили у Львові [14, с. 41]. 

Чинність у Польщі різних законодавств, які стосувалися боротьби із злочинністю 
неповнолітніх, потребувала якнайшвидшої їх уніфікації, а також доповнення із 
урахуванням сучасних на той час поглядів та підходів в науці щодо проблеми 
відповідальності неповнолітніх злочинців. 

На необхідність враховувати в кодифікаційних працях проблему кримінальної 
відповідальності неповнолітніх неодноразово звертав увагу в своїх програмних 
виступах президент Кодифікаційної комісії (утворена в 1919 р.) Ф. Фієріх. Тому 
кримінальний відділ комісії вже в червні 1920 р. зайнявся опрацюванням цього 
питання. Планувалося підготувати окремий комплексний проект кримінального 
права і процесу та організації судів, а після підготовки відповідних кодексів 
включити до них ці норми. Така концепція керована тим, що кримінальна 
відповідальність неповнолітніх повинна була ґрунтуватися на інших засадах, ніж для 
дорослих [15, с. 345]. 

Підготувати проект цього закону було доручено А. Могильницькому, відомому 
адвокату, судді Найвищого суду [13], який давно займався цією проблемою. 

У тогочасній міжнародній науці і практиці виявилися два різних погляди щодо 
проблеми визначення неповнолітніх злочинців. Одні правники намагалися зовсім 
усунути покарання як засіб боротьби зі злочинністю неповнолітніх і застосовувати 
щодо них лише виховні і виправні заходи. Такі засади підтримували правники 
Бельгії, Англії, Голландії, Скандинавських країн, а також США й Австралії. 
Обережний правники прагнули зберегти для певної категорії неповнолітніх 
покарання виправного характеру, метою якого було не тільки виховання і 
виправлення, а й розплата за скоєний вчинок. Ці засади підтримувалися правниками 
у Франції, Угорщині, Австрії, Німеччині, Росії [15, с. 346]. 

Тому під час підготовки проекту закону про суди для неповнолітніх деякі питання 
також зумовлювали жваві дискусії. Одним з них було визначення межі досягнення 
віку, відколи може настати кримінальна відповідальність, оскільки вона до того ж по 
різному визначалася в успадкованих кодексах. Вирішено було визначити нижню межу, 
до якої неповнолітні звільнялися від кримінальної відповідальності, та верхню, з якої 
починається така відповідальність; між ними був перехідний період, в якому 
кримінальна відповідальність (умовна) залежала від ступеня тяжкості діяння. Друга 
проблема полягала у тому, які заходи – виховні чи виправні, а також карні мають бути 
застосовані щодо неповнолітніх і на який термін. Було узгоджено про застосування 
різних типів виховних та виправних заходів залежно від віку та ступеня розпусти 
особистості. Перевагу мали засади загального упередження та перевиховання, а не 
розплати. Однак були і прибічники звичайного покарання (хоча і пом’якшеного), а 
також зниження верхньої межі до 18 років [15, с. 346]. 
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Під час підготовки цього проекту були враховані погляди іноземних юристів на 
цю проблему, зокрема, швейцарських, французьких та бельгійських. Ю. Макаревич, 
професор Львівського університету, автор проекту нового польського кримінального 
кодексу [5], провів консультації з автором швейцарського проекту закону про 
кримінальну відповідальність неповнолітніх Ц. Стуссем та співавтором австрійського 
закону для неповнолітніх В. Гляйспахем. Е. Раппапорт, суддя Найвищого суду, 
відомий польський криміналіст проводив консультації з французькими і 
бельгійськими спеціалістами. За сприяння французького проф. Гарсона колективом 
його працівників (взяв у цьому участь і Е. Раппапорт) був підготовлений французько-
польський проект, який став важливим джерелом під час підготовки кримінального 
кодексу [11, с. 346]. 

Підготовлений секцією кримінального права, проект про суди неповнолітніх був 
ухвалений загальними зборами Кодифікаційної комісії у квітні 1921 р. та розісланий 
спеціалістами як у Польщі, так і за кордоном, щоб вони висловили їхню думку. 
Зібрані відгуки були позитивними. Згідно з проектом неповнолітніх злочинців 
поділяли на дві категорії: перша – до 13 років та від 13 до 17 років (які діяли 
несвідомо), друга – від 13 до 17 років (які діяли свідомо). Неповнолітні першої 
категорії не притягалися до кримінальної відповідальності і до них застосовували 
лише виховні засоби. Під другу категорію підпадали неповнолітні, які притягалися 
до кримінальної відповідальності, однак щодо них застосовували покарання у вигляді 
скерування у виправний заклад. Таке покарання відповідало ступеню вини 
неповнолітнього злочинця, а також головній меті боротьбі із злочинністю 
неповнолітніх [10, с. 10–11]. Отже, проект ґрунтувався на сучасних правових засадах, 
які відповідали досягненням тогочасної західноєвропейської науки. Головний акцент 
в боротьбі зі злочинністю неповнолітніх робився не на покаранні, а на вихованні. Він 
охоплював основні аспекти проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх. Проект 
унормував виховні та виправні заходи щодо неповнолітніх; відповідальність 
неповнолітніх за вчинені ними діяння, заборонені під загрозою покарання; 
кримінальну відповідальність дорослих, які відповідають за неповнолітніх, свідомо 
або з недбальства сприяють здійсненню неповнолітніми злочину; визначив устрій і 
компетенцію судів для неповнолітніх, процес у судах та захисні інституції 
[15, с. 346]. 

Після поправок текст проекту остаточно був прийнятий загальним зібранням 
Кодифікаційної комісії 7 грудня 1921 р., проте впровадити його в життя у 
міжвоєнний період так і не вдалося. Причиною стали фінансові труднощі, оскільки 
для будівництва та утримання виправних закладів та притулків для неповнолітніх 
потрібні були значні кошти. Цей проект закону був використаний при підготовці 
кодексів кримінального права та процесу і закону про устрій загальних судів 
[15, с. 346]. 

Відповідно до“Закону про устрій загальних судів” від 6 лютого 1928 р. у Польщі 
впроваджувалася судова реформа, метою якої було створення єдиної системи 
загальних судів на всій території Польщі [16]. Встановлювалася така система 
загальних судів: гродські, окружні, апеляційні суди та Найвищий суд. “Закон” 
надавав право міністру юстиції своїм розпорядженням утворити в окружних судах 
(не в усіх) окремі суди для неповнолітніх в садибі суду або поза її межами, а також 
визначити кордони округів для цих судів. Міністр юстиції так само міг наказати 
розглядати кримінальні справи неповнолітніх одному із гродських судів для кількох 
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округів цих судів. Ці справи суддя розглядав (в окружних та гродських судах) 
одноособово. Політика заощадження коштів у кримінальному процесі (новелізація 
кодексу кримінального права) призвела до розширення практики одноособового 
розгляду справ (гродський суддя міг покарати позбавленням волі на 2–3 роки, 
окружний суддя – на 5 – 7,5 років). Таку практику застосовували в судах другої 
інстанції: окружний суд одноособово розглядав апеляції на вироки гродських судів, 
апеляційний суд також одноособово розглядав апеляції на вироки окружних судів, 
якщо покарання визначалося позбавленням волі до 2–3-х років, або штрафом 
[10, с. 97]. Ця обставина викликала певний сумнів та занепокоєння серед польських 
правознавців, зокрема, щодо гарантії справедливого вироку: мабуть, справи 
неповнолітніх мали б розглядатися більшою кількістю суддів, що було б гарантією 
безпомилкового справедливого вироку і про це свідчив міжнародний досвід [9, с. 16]. 

У Чехословаччині кримінальні справи неповнолітніх спрямовували опікуючим 
суддям в повітові суди, а згодом вони розглядалися в окружних судах сенатом, який 
складався з двох професійних суддів і одного або двох засідателів. В Іспанії у період 
Республіки були утворені сучасні суди для неповнолітніх, котрі розглядали 
кримінальні справи до 16 років, а також справи позбавлення батьківських прав; 
головуючого та його заступника призначав міністр юстиції, при цьому кандидатів 
рекомендували йому місцеві комісії соціального захисту; вони ж обирали і решту 
членів судів. Апеляції на вироки цих судів розглядала спеціальна комісія вищої ради 
нагляду за дітьми. В Німеччині існували особливі суди для неповнолітніх при 
повітових судах у складі судді (водночас був опікунчим суддею) і двох засідателів. У 
Швейцарії для неповнолітніх існував колегіальний суд; спеціалістами у таких 
справах були слідчі судді; вироки виносили загальні суди. В Італії такі суди 
(трибунали) утворювались в апеляційних судах як їхні відділи, але були 
автономними від загальних судів і мали широку компетенцію, у тім числі й цивільні 
справи [15, с. 672–673]. 

Отже, “Закон про устрій загальних суддів” 1928 р. не передбачав впровадження 
спеціальних судів для неповнолітніх, а лише створював можливість утворення таких 
судів в окремих окружних та громадських судах (до кінця міжвоєнного періоду так і 
не були створені спеціальні суди для неповнолітніх). Така ситуація не сприяла 
покращенню розгляду кримінальних справ неповнолітніх, якщо врахувати, що 
злочинність неповнолітніх в період до судової реформи залишалася досить високою. 
Як свідчать дані Головного статистичного управління Польщі, кількість 
неповнолітніх, щодо яких судами були винесені вироки у 1924 р. у центральних та 
східних воєводствах становили 6 550, у 1925 р. – 5 368, у 1926 р. – 6 312, у 1927 р. – 
7 456, у 1928 р. – 6 543; в західних воєводствах відповідно 4 155, 3 635, 3 678, 4 866, 
3 626; в південних воєводствах та Цєшинській Сілезії відповідно 10 013, 10 234, 
10 308, 11 416, 9 779 [3, арк. 10]. 

Певні труднощі виникали, коли розгляд кримінальних справ передавали одному 
із гродських судів. У такому випадку неповнолітні, які проживали в інших округах, 
змушені були витрачати значні кошти, внаслідок чого вони зазвичай, не з’являлися 
до суду і треба було їх доставляти примусово [9, с. 10]. Отже, таке положення не 
мало значного практичного значення. У діяльності гродських судів виникали 
проблеми, які свідчили про неефективність вирішення кримінальних справ 
неповнолітніх. Серйозні помилки допускали гродські суди львівського апеляційного 
округу в розгляді кримінальних справ неповнолітніх. Найчастіше порушувалася 
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процедура слідства (слідство починали без попереднього розгляду і рішення 
окружного суду; неузгодженість у проведенні дізнання між судом і прокуратурою; 
відсутність належних обґрунтувань щодо вживання запобіжних заходів; шаблонне 
використання тимчасового арешту), неправильно оформлялася документація; не 
обґрунтовувалися вироки та міра покарання. Гродські суди часто намагалися 
передати справу в інший суд, що призводило до затягування розгляду справи 
[1, арк. 15–16, 19]. Усе це не сприяло справедливому розгляду справ. 

Статті, які містилися в проекті закону про суди неповнолітніх 1921 р. і 
внормовували порядок процесу в цих судах, кримінальну відповідальність майже 
дослівно увійшли в нові польські кодекси кримінального процесу 1928 р. та 
кримінального права 1932 р. 

Кодекс кримінального процесу визначив порядок розгляду кримінальних справ 
неповнолітніх, який мав певні особливості: суд для неповнолітніх мав компетенцію 
розглядати справу неповнолітнього в тому випадку, якщо він в момент початку 
головного розгляду не досягнув 17 років; замість слідства застосовувалося дізнання; 
розгляд справи відбувався при закритих дверях; мета процесу – виховна та виховно-
виправна; запобіжні засобами від ухилення від суду [17]. 

З погляду кримінальної відповідальності кодекс кримінального права поділяв 
неповнолітніх на дві категорії: перша – до 13 років, а також від 13 до 17 років, які не 
усвідомлювали своїх вчинків, друга – від 13 до 17 років, які діяли свідомо. 
Неповнолітні до 13 років не підлягали покаранню. До неповнолітніх від 13 до 17 
років застосовували лише умовне покарання, яке залежало від тяжкості злочину та 
усвідомлення своїх дій. Кодекс кримінального права чітко визначив поняття 
несвідомого сприйняття неповнолітнім своїх вчинків. Це, насамперед, недостатній 
розумовий та моральний розвиток неповнолітнього, який не дає змогу усвідомити 
значення та наслідки заподіяного ним та керувати своєю поведінкою. До таких 
неповнолітніх застосовували лише виховні заходи, а саме: застереження, передання 
під нагляд батькам, опікунам, визначеному спеціально куратору, відправлення у 
виховний заклад. Суддя на свій розсуд визначав, який з цих заходів застосовувати до 
неповнолітнього. Неповнолітні від 13 до 17 років, які усвідомлювали свої діяння, 
підлягали кримінальній відповідальності. До такого неповнолітнього застосовували 
лише покарання відправлення його у виправний заклад. Заборонено застосовувати 
карних репресій: позбавлення волі, арешт, штраф, а також запобіжних заходів. Якщо 
з погляду виду та причин злочину, характеру неповнолітнього, життєвих умов та 
оточення застосування до неповнолітнього виправного заходу було б недоцільним, 
суд міг застосовувати виховні заходи [18]. 

Попри те, багатьох польських юристів та широку громадськість щораз більше 
непокоїла проблема упередження злочинності неповнолітніх, оскільки саме 
несприятливі соціальні умови здебільшого були причиною зростання злочинності 
неповнолітніх. Важливим вважали застосування превентивних, запобіжних заходів, 
що було б запорукою зменшення такої злочинності. Тому, на думку відомого 
польського юриста Ст. Червінського першочерговим завданням було здійснення 
контролю за умовами, в яких живуть і виховуються діти. Він навів приклад 
вирішення цієї проблеми в європейських країнах. Зокрема, англійське законодавство 
надавало право кожному громадянину повідомляти суддю про дітей, які займаються 
жебрацтвом, покинутих батьками, а крім того, впроваджено в життя інститут “boys 
beadles” обов’язком яких було виявлення та супровід до судді дітей, які потребують 
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соціального захисту. Тому Ст. Червінський пропонував зобов’язати всіх осіб, які 
професійно займаються навчанням та вихованням дітей у державних та приватних 
школах, щоб вони офіційно повідомляли відповідного суддю для неповнолітніх про 
випадки, коли батьки, опікуни, інші особи, відповідальні за дітей допускають не 
правові дії або негативно впливають на моральне виховання неповнолітнього, або 
внаслідок певних причин не можуть виконувати своїх обов’язків [11, с. 208–209]. 

А такі далекоглядні польські юристи, зокрема, А. Червінський вважав 
неприпустимою економію коштів, коли йшлося про боротьбу зі злочинністю 
неповнолітніх. Він доводив, що обов’язком суспільства є вирвати дітей з вулиці, дати 
їм притулок, забезпечити виховання, навчити професії, яка б дала їм можливість 
заробляти [8, с. 175]. 

З цього приводу привертає увагу досвід діяльності суду для неповнолітніх у 
Варшаві (відповідав компетенції гродського суду), який був утворений згідно 
розпорядження міністра юстиції в липні 1919 р. 

Цей суд виглядав дещо по іншому ніж інші суди, оскільки був пристосований до 
рівня розумового розвитку дітей та молоді та мав вигляд звичайного житлового 
приміщення. На вікнах фіранки та квіти, а на стінах написи: “Говори правду”, “Ти 
серед друзів” тощо. Суд був також тим місцем, де можна було знайти захист, увагу, 
допомогу. 

З метою ефективнішої праці цього суду було утворено низку допоміжних 
організацій та інституцій. У 1930 р. при суді для неповнолітніх у Варшаві було 
утворено Товариство під назвою “Спеціальний захист дітей”. Метою Товариства 
була співпраця з судом на ґрунті боротьби зі злочинністю неповнолітніх шляхом 
допомоги та захисту. Головою Товариства був суддя для неповнолітніх, а членами усі 
куратори суду. Отже, Товариство запровадило т.зв. судових кураторів, діяльність 
яких як допоміжної сили для суду була значною. Здебільшого це були студенти 
Варшавського університету, інших вищих закладів, а також був підготовлений 
інструктаж, який визначав їхні права та обов’язки. Активних кураторів було біля 70 
чоловік. Вони виконували значний обсяг роботи в галузі перевиховання ввірених їм 
неповнолітніх, зокрема, відправляли їх в школи, підготовчі курси, клуби, знаходили 
їм працю тощо. [14, с. 42]. 

У цей період почали свою діяльність Товариство захисту ув’язнених та їх родин 
“Патронат”, а також варшавське Товариство захисту неповнолітніх, які стали 
важливими інституціями для ефективного функціонування судочинства щодо 
неповнолітніх. У 1932 р. було утворено в межах Товариства захисту ув’язнених та 
їхніх родин “Патронат” виховно-виправну установу під назвою “Будинок дівчат” в 
Варшаві, спочатку для 30, а потім внаслідок розбудови для 100 дівчат, які перебували 
під слідством [14, с. 42]. 

У боротьбі зі злочинністю неповнолітніх у Львові значну роль відігравало 
Товариство захисту дітей та молоді метою якого став захист дітей та опіка над 
молоддю. Треном діяльності Товариства був округ львівського апеляційного суду. 
Товариство утворено у 1917 р. зусиллями голови львівського апеляційного суду 
Адольфом Червінським, який став його незмінним головою включно по 1929 р. 
[4, арк. 1; 8, с. 173]. У 30 – х роках. його змінив на цій посаді голова львівського 
апеляційного суду Ст. Дембіцький, а його заступниками були В. Зіяркевич (голова 
окружного суду у Львові на пенсії), В. Ханінчак (голова окружного суду у Львові), а 
також В. Кузенський (заступник голови окружного суду у Львові) [2, арк. 78]. Це 
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свідчило про те, що керівництво львівського апеляційного суду надавало 
першочергового значення боротьбі зі злочинністю неповнолітніх, захисту дітей та 
вихованню молоді. 

Засобами досягнення мети, яку ставило Товариство, були: організація захисту 
дітей та опіки над розпусною молоддю, а також підтримка закладів та інституцій, які 
займаються захистом дітей та вихованням молоді; координація роботи всіх 
інституцій, які були задіяні у вихованні сиріт, занедбаних дітей та опіки над ними. 
Успішній реалізації цих завдань сприяло те, що до головного правління Товариства 
були обрані голови та заступники голів окружних судів. Згодом склад правління 
розширився. У 1938 р. членами правління були обрані Львівські римо-католицький та 
греко-католицький (або їхні делегати) архієпископи, львівський греко-католицький 
митрополит, делегати львівського, тернопільського, станіславського воєводських 
управлінь, куратор львівського шкільного округу, президент м. Львова, начальник 
відділу громадського здоров’я воєводського управління, львівський міський староста, 
голова правління єврейської ґміни, голови окружних судів у Бережанах, Чорткові, 
Коломиї, Перемишлі, Самборі, Станіславові, Стрию, Тернополі, Золочеві [2, арк. 
18, 42, 97]. 

Товариству вдалося досягнути чимало. В складних економічних умовах 
Товариство за 12 років придбало п’ять приміщень. У 1929 р. виховні заклади 
Товариства у Львові, Дрогобичі, Болехові та Заліщиках виховували та навчали 364 
дітей обох статей. Товариство утримувало також консультації для Матері у 
передмісті Львова – Знесінні. Члени товариства доклали багато зусиль, щоб знайти 
краще приміщення для консультації і після переговорів із замарстинівської гміною 
(під Львовом) консультація була переведена до центрального осередку львівських 
передмість і при ній створено ясла для дітей [2, арк. 41]. 

Значну допомогу варшавському судові для неповнолітніх надавали консультації. 
На початках кілька років суд одержував допомогу від єдиної на той час в Варшаві 
консультації на чолі з лікарем З. Роземблюм, згодом лікарем у Шиманською. 
Консультація передавала в суд вичерпні дані про кожну досліджувану дитину, де 
подавано аналіз причин злочину та прогнози на майбутнє. У жовтні 1932 р., завдяки 
дотаціям міністерства юстиції організовано нову консультацію, передусім для потреб 
суду для неповнолітніх у Варшаві, а також для провадження психологічних 
досліджень на потреби двох “патронацьких” установ – “Будинку дівчат” у Варшаві і 
“Будинку дітей” в Радосці. В останній установі перебували діти засуджених (батьки 
відбували покарання з позбавленням волі) та ті, які залишалися без батьківської 
опіки. Керівником консультації був професор Стефан Бялий, який викладав 
психологію у Варшавському університеті. Консультація підтримувала постійний 
контакт з Центром сучасної кримінології і займалася психологічними дослідженнями 
щодо неповнолітніх злочинців. Склад персоналу консультації був таким: керівник 
проф. Ст. Бялий, лікар, дві громадські асистентки, двоє психологів і секретар. 
Організація праці виглядала так: громадська асистентка проводила в домі 
підопічного бесіду, зазвичай, з його матір’ю, щоб зорієнтуватися у середовищі, в 
якому живе дитина, рисах характеру дитини, її розвитку, оточенні, нахилах. Оскільки 
куратори стали скеровувати до консультації всіх підсудних дітей, що перевищувало 
можливості роботи консультації, то було створено організацію під назвою “Центр 
громадського дослідження”, який став зв’язним між судом для неповнолітніх та 
консультацією. Упродовж шести років діяльності консультація “Патронату” 
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дослідила 1800 підсудних хлопців і дівчат, а Центр громадського дослідження 
упродовж трьох років здійснив 2000 досліджень. Подібні консультації існували в 
Лодзі, Любліні та у Львові [14, с. 42–43]. 

У 1937 р. для потреб судочинства у справах неповнолітніх за сприяння 
кримінального департаменту міністерства юстиції утворено нову установу під 
назвою Центр психологічних досліджень. Ця установа опікувалася 30-ма 
неповнолітніми злочинцями. Тут досліджували найтяжчі (вбивства, підпали, 
гвалтування) злочини, скоєні на території всієї Польщі [14, с. 43]. 

Проведені цим центром дослідження мали неабияке значення в системі 
перевиховання неповнолітніх злочинців. 

У 1931 р. Міністерству юстиції адміністративно підпорядковувалося три 
виховно-виправні установи (в Плазі – округ варшавського апеляційного суду, у 
Велуцянах – округ віленського апеляційного суду, в Передільниці – округ 
львівського апеляційного суду), розраховані на 470 місць (Варшава – 120 (хлопці), 
Вільно – 100 (хлопці), Львів – 250) [3, арк. 8]. 

Особливо варто виокремити виховно-виправний заклад для неповнолітніх в 
Передільниці, який став зразковим закладом такого типу на всій території Польщі. 
Найактивнішу участь в організації цього закладу взяло Товариство захисту дітей та 
молоді у Львові та президія львівського апеляційного суду. Їхня співпраця виявилася 
в різних напрямах, проте головні зусилля були спрямовані на організацію 
адміністрації закладу та виховання молоді. Дирекція закладу складалася з чотирьох 
відділів: адміністративного, виховного і загальної школи, технічно-майстрового і 
професійної школи та сільськогосподарсько-городницького. Усіх вихованців закладу 
(250 осіб) поділяли на шість груп під керівництвом вихователів, вчителів, опікунів, 
фахових інструкторів. В закладі функціонували (під окремим керівництвом): чотири-
класи загальна школа; професійна три-кланова школа з підготовчим курсом і 
сільськогосподарсько-городницьким курсом; майстерні – шевські, кравецькі, 
столярно-колесні, слюсарно-монтерські, електромонтерські, сільськогосподарського-
огородницька група. В закладі було облаштовано каплицю у якій відправляв римо-
католицький священик. До вихованців приїздив також греко-католицький священик і 
рабін. Заклад мав свій шпитальний будинок (на 12 ліжок), в якому працював лікар та 
санітар. За фінансової допомоги Товариства (тисяча злотих) для вихованців закладу 
були організовані заняття з легкої атлетики, створене музичний оркестр, виготовлено 
власний прапор. У власному театральному залі проводили святкові урочистості 
[2, арк. 48–49]. 

Наприкінці міжвоєнного періоду під опікою міністерства юстиції було 15 
виправних і різних виховних установ, з усіма можливостями можливостей підготовки 
до професії (неповна середня школа, ремесло, землеробство, городництво). 

Не менш важливу допомогу у боротьбі зі злочинністю неповнолітніх надавала 
жіноча поліція, утворена у 1925 р. Головним управлінням державної поліції за 
участю судді для неповнолітніх [14, с. 43]. 

Засадничою тенденцією в діяльності судів для неповнолітніх було те, що цей суд 
був не лише судом, але й вихователем та захисником неповнолітнього. Суддя мав 
значний авторитет, оскільки колишні підсудні через багато років після справи 
зверталися до суду за порадою і допомогою у подальшому житті. Цьому сприяло й 
те, що до роботи у Варшавському суді для неповнолітніх уперше були залучені 
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жінки. Отже цей суд відкрив шлях жінкам у Польщі для участі в польському 
судочинстві. Першого керівника Варшавського суду – мирового суддю Антонія 
Комаровського – замінила Ванда Грабінська (дружина відомого піаніста Болеслава 
Войтовича) [6]. 

І хоч спроба у 1930 р. вирішити питання про допуск жінок до польського 
судочинства у парламенті була не вдалою, призначення жінки на посаду судді стало 
важливою подією не лише в Польщі, а й у Європі [15, с. 564–565]. В. Грабінська 
брала активну участь в роботі Комісії із судочинства та захисту дітей і молоді Ліги 
народів та Міжнародного товариства судів для неповнолітніх, в якому виконувала 
функцію генерального секретаря. Вона активно виступала з пропозиціями щодо 
покращення роботи з неповнолітніми, зокрема вважала за необхідне підняття вікової 
межі неповнолітніх від 17 до 19 років [6]. 

У грудні 1930 р. до Варшавського суду для неповнолітніх була делегована 
асесором Ванда Камінська, яка після того, як В. Грабінська почала працювати у 
Міністерстві соціального захисту, була призначена у жовтні 1932 р. суддею 
гродського суду в Варшаві, а також очолила суд для неповнолітніх. У Лодзі 
керівником суду для неповнолітніх стала суддя Карванська-Доковська. Надалі, в 
міжвоєнний період суддями стало кілька жінок: в Сосновцах – Войконісувна, у 
Білостоку в кримінальному відділі Подольшинська – Хасинська, а у Варшаві перед 
початком війни асесором стала Халіна Будна [14, с. 41]. Це стало важливим аспектом 
у вихованні злочинців, оскільки в діяльності судів для неповнолітніх мав перевагу 
педагогічний елемент мав превелеювати над каральним, і саме жінка, маючи високу 
громадську відповідальність, могла краще зрозуміти психіку підлітка і виявити 
педагогічні здібності. 

Отже, крім декількох судів для неповнолітніх, а також утворення їх при 
окружних і гродських (не в усіх) судах спеціальні суди для неповнолітніх у 
міжвоєнній Польщі не були створені. І хоча правове становище неповнолітніх в 
польському судочинстві було визначено у польських кодексах кримінального 
процесу і права, проте відсутність спеціальних судів не сприяла ефективному і 
справедливому розгляду кримінальних справ неповнолітніх. Значну допомогу 
польським судам у боротьбі зі злочинністю неповнолітніх надавали товариства, 
медичні консультації та інші інституції. Це сприяло тому, що в польському 
судочинстві щодо неповнолітніх головну роль відігравали гуманітарно-виховні та 
виправні чинники. 
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УТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА І ДІЯЛЬНІСТЬ 
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З 1849 р. у Галичині, яка на той час перебувала у складі Австро-Угорської монархії, 
створюється намісництво на чолі з намісником як наділений широкими 
повноваженнями орган управління краєм. Протягом 69 років (до 1918) намісник (як 
правило один із великих польських магнатів) правив на території, переважна більшість 
якої була заселена українцями. У статті висвітлено питання структури та 
повноваження галицького намісництва і намісника зокрема. 

Ключові слова: намісник, намісництво, Галичина, Австрія. 
Відповідно до акту від 17 вересня 1772 р. ослаблена війнами та внутрішніми 

суперечками Річ Посполита була поділена між Австрійською, Пруською та 
Російською імперіями. Галичина, яка з 1349 р. захоплена Польщею, потрапила до 
складу Австрійської монархії. Австрія являла собою „клаптикову імперію”, до складу 
якої крім частини розпорошених німецьких земель увійшли величезні слав’янські 
території – Чехія, Моравія, Словенія, Хорватія, Далмація, Сілезія, Галичина і 
Буковина, і крім того, північ Італії (вся ломбардія крім чотирьох міст-фортець) й 
Угорщина. 

Австрійський уряд штучно об’єднав українські і польські землі в один 
адміністративний край під назвою Королівство Галичини і Володимерії з великим 
князівством Краківським і князівствами Освенцімським та Заторським. Усі ці землі 
одержали скорочену назву Галіція (Галичина), яку умовно поділяли на східну 
(українську) і західну (польську) [1, с. 7]. 

За територією і кількістю населення Галичина була найбільшим „коронним 
краєм”. До середини 19 ст. територіально вона була поділена на 19 циркулів, на чолі 
яких були старости. У січні 1867 р. був запроваджений поділ на повіти, яких 
напередодні Першої світової війни налічували в Галичині 82. Західна Галичина 
поділена на 31 повіт, переважно з польським населенням, а Східна Галичина – на 51 і 
була населена переважно українцями. Повіти своєю чергою поділялися на сільські 
громади і поміщицькі маєтки [1, с. 9–10]. 

Революційні події, що охопили землі монархії у 1848 р. змусили імператора 
зробити певні кроки спрямовані на лібералізацію суспільного і політичного устрою 
держави. Зокрема було скасовано кріпацтво і прийнято нову конституцію. 

Після поразки Австрії в австро-пруській війні 1866 р. Габсбурги (правляча 
династія) погодились на угоду з угорським дворянством і буржуазною верхівкою. 21 
грудня 1867 р. укладено угоду між урядом Австрійської імперії і панівною верхівкою 
Угорщини. Результатом стало створення дуалістичної монархії під назвою Австро-
Угорщина, яка проіснувала до 1918 р. і була другою за територією і третьою за 
населенням державою Європи: 676 545 км кв. з населенням різних національностей 
понад 50 млн осіб [1, с. 8]. 

                                                           
1 © Моряк-Протопопова Х., 2006 



 
Х. Моряк-Протопопова 

 

68 

Дуалізм став компромісом лише між імператором і угорцями. Вони погодилися, 
що військовими і міжнародними справами має опікуватися єдина велика держава, а 
Франц Йосиф передавав вирішення усіх внутрішніх справ Угорщини до рук 
мадярської нації [2, с. 128]. Однак інші народи, що населяли імперію, не здобули 
таких поступок, їхнє становище надалі залишалося тяжким. 

У 1848 р. відбулася реформа політичних установ монархії (політичними в 
австрійському законодавстві традиційно називали ті державні установи, які 
здійснювали управління) [3, ХІХ]. Було реалізовано принцип централізації 
управління і розподілу його за категоріями справ замість попереднього, який 
відповідав географічному складу монархії. На загальнодержавному рівні створені 
міністерства внутрішніх справ, торгівлі, землеробства, фінансів, народної просвіти, 
віросповідань та ін. Колегіальний розгляд справ замінено одноособовим. Однак 
представництво окремих місцевостей збереглось. Унаслідок цього, а також з огляду 
на особливу, окрім адміністративної, політичну роль, яку було покладено на кожного 
міністра, поруч з вісьмома міністрами, які відали окремими галузями управління, 
існували так звані „міністри без портфеля”, чи крайові міністри (Landsmannminister), 
як виключно політичні радники корони із справ, які стосувалися окремої місцевості 
[4, с 36]. Свого крайового міністра Галичина отримала у 1869 році. 

До 1848 р. управління Галичиною здійснював губернатор, якого призначав і 
заміщував імператор з числа австрійської знаті. З 1848 р. Галичина (одне з дев’яти 
австрійських намісництв (Statthalterei)) управляється імператорсько-королівським 
намісником (Kaiserlich-Königlicher Statthalter), якого призначає імператор за 
поданням ради міністрів і є вищим управлінським органом. На чолі повітів стояли 
повітові начальники, на чолі округів – окружні начальники. 

Цей порядок швидко зазнав певних змін, указом від 14 вересня 1852 р. було 
визначено таке: 
1. політичне управління в областях доручалося намісницьким правлінням, які 

очолював і керував ними намісник; 
2. намісницьким правлінням підпорядковувались повітові (Kreisbehörden), що були 

другою ланкою, а нижчою були установи округів (Bezirksbehörden); 
3. окружним політичним установам було доручено здійснення правосуддя у якості 

нижчої інстанції. 
Згодом, для спрощення ведення справ і з метою зменшення витрат, кількість 

урядових установ поступово скорочувалась. За розпорядженням міністерства (23 
вересня 1865 р.) в Галичині були ліквідовані повітові органи як самостійна інстанція і 
були збережені посади начальників повітів з виконавчими і наглядовими 
повноваженнями. А згодом, у зв’язку із змінами в центральному апараті управління 
монархії був 19 травня 1868 р. був виданий закон за яким передбачено лише дві 
ланки управління – вища намісницька влада і влада окружного начальника. 

Справи, що знаходились у віданні повітових органів, указом від 29 серпня 1868 р. 
були передані владі округів (станом на 1910 р. в Галичині їх було 81) [3, ХХІІ]. 

Діяльність галицького намісництва було регламентовано постановою „Про 
заснування і межі влади намісницьких правлінь (Statthalterein)”, затвердженої 
імператором 14 серпня 1852 р. [3, с. 33]. У параграфі першому цього акту 
визначено, що „намісницьке правління є вищою урядовою установою кожного 
коронного краю: 
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− для справ політичного і поліцейського управління загалом; 
− для справ духовних і освіти; 
− для справ торгівлі і промисловості; 
− для справ культури краю; 
− для тих справ будівництва, які не зачіпали безпосередньо повноважень віднесених 

до відання іншої обласної установи, яка не підпорядковувалась 
намісництву” [3, с. 33]. 
Намісник приносив встановлену службову присягу особисто імператорові. 

Відтоді йому належало вище керівництво поліцією в коронному краї. На нього був 
покладений обов’язок неухильно стежити за всім, що належать до підтримання 
спокою, порядку і безпеки в намісництві. На виконання цього завдання він міг 
використовувати той спосіб, який вважав за потрібний аж до застосування військової 
сили. 

Згідно із вищезазначеним законом найважливіші справи, як то суперечки між 
станами чи общинами, видача дозволів на промисел, розгляд скарг на дії нижчих 
інстанцій, роз’яснення положень чинних чи прийняття нових, витрати значних 
коштів чи коштів не передбачених річним кошторисом намісництва, вирішували на 
засіданні правління намісництва. До нього входили радники намісництва 
(Statthaltereigierungsrat), що одночасно очолювали певні департаменти та їхні 
заступники, віце-президенти намісництва (Vizepräsidenten der Statthalterei). Однак, 
рішення правління намісництва не були обов’язковими для намісника. Стосовно 
справ, які належали до його компетенції, він міг „вчиняти згідно того рішення, яке 
він вважав правильним і яке знаходив можливим прийняти, хоча б на користь такого 
і не проголосувала більшість (Х. М.–П. – правління намісництва)” [3, с. 47]. Стосовно 
справ, які належали намісницькому правлінню, він міг зупинити виконання рішення і 
передати справу на розгляд належного міністерства або ж у випадку, коли очікування 
є небезпечним, вчинити так, як вважає за потрібне і повідомити про прийняте 
рішення і результати його виконання належне міністерство. 

На намісника було покладено відповідальність за стан ведення справ у 
намісницькому правлінні, підлеглих йому установах та службовцях, „за доцільне і 
неухильне керівництво справами, на нього покладеними, і за ревне і належне 
користування ввіреною йому службовою владою”, за всі рішення і розпорядження, 
які він прийняв і вчинення яких ним допущено. „Ця відповідальність не змінюється 
від того, що справа була предметом обговорення в присутності правління і якщо 
прийняте рішення, чи яке-небудь інше розпорядження було наслідком постанови 
правління, однак за таке відповідають, разом з намісником доповідачі і особи, що 
проголосували за ухвалення такого рішення” [3, с. 47–48]. 

Намісницьке правління наглядало за виданням збірників крайових узаконень і за 
точним застосуванням і виконанням законів і постанов у межах своєї компетенції. 
Окрім цього, намісництво розслідувало і приймало рішення на підставі заяв про 
право на дворянську гідність і титули, визначало збори на допомогу для потерпілих 
від стихійного лиха жителів краю, видавало грошові нагороди, здійснювало вищий 
нагляд за каральними, виправними, благодійними і освітніми установами, вищий 
нагляд і керівництво за справами громад. 

Намісник наглядав за пресою, торгівлею, промислами, об’єднаннями, театрами і 
видовищами, дозволами на проживання та іноземцями. 
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Досить важливими повноваженнями був наділений намісник у справах духовних. 
Зокрема, він за погодженням з єпархіальною владою призначав на посади 
парафіяльних священиків і створював нові парафії. Самостійно визначав розмір 
утримання парафіяльних і місцевих священиків, надавав допомогу для монастирів 
жебракуючих монаших орденів замість збору милостині, розглядав скарги з приводу 
релігійних перешкод вступу у шлюб тощо. 

Правління намісництва видавало дозволи на будівництво церков, будинків для 
священиків, училищ, на створення нових чи розширення діючих кладовищ. Стосовно 
справ освіти, то воно здійснювало нагляд та керівництво за всіма громадськими 
навчальними та виховними закладами. 

Цілком до справ намісництва належали питання благоустрою міст, санітарно-
епідеміологічного благополуччя краю. 

У справах торгівлі намісництво видавало дозволи на відкриття фабрик, аптек, 
хірургічних промислів, підприємств із термінового перевезення вантажів, видавало 
дозволи на проведення ярмарків. 

Намісник був представником імператора у крайовому сеймі. Він мав право у 
будь-який час вимагати слова, але в голосуванні брав участь лише у тому випадку, 
якщо сам був членом сейму. 

Фінансовими справами у намісництві керувала Крайова фінансова дирекція 
(Finanzlandesdirektion), „заснована відповідно з перетворенням політичних установ і у 
зв’язку з утворенням в окремих областях однакового порядку ведення справ 
фінансового управління в різноманітних його галузях, а також з метою можливого 
об’єднання порядку стягування прямих податків з іншими фінансовими заходами”. 

Президентом дирекції вважався намісник, але фактично ведення її справ було 
покладено на віце-президента фінансової дирекції, якого також називали директором 
крайових фінансів. Намісник і директор крайових фінансів були зобов’язані діяти за 
суворою узгодженістю між собою. У випадках, коли виникали суперечки, директор, 
оминаючи намісника, міг звернутися безпосередньо до міністра фінансів. 

Досить широкими були повноваження намісника у виборчій системі Галичини. 
Він оголошував виборчі списки, складав і оприлюднював списки виборчих листів 
великих землевласників, перевіряв списки виборців, він визначав кількість членів 
виборчої комісії на виборах від великих землевласників, зрештою видавав виборчі 
свідоцтва для депутатів, що давало йому можливість здійснювати значний тиск на 
вибори, їх результати. За свідченням С. Покровського, такою можливістю особливо 
часто користувалися намісники Галичини [5, с. 38]. 

Майже усі Галицькі намісники (11 з 17) були польськими магнатами, які вороже 
ставилися до українського населення [6, с. 93]. Зокрема, одного з найжорстокіших 
пригноблювачів галичан графа Андрія Потоцького з політичних мотивів у 1908 р. 
убив студент Львівського університету М. Січинський, який вбачав у цій акції 
справедливу помсту за вчинену галицьким українцям кривду. „Я дійшов до 
переконання, – говорив він на суді, – що граф Потоцький вороже відноситься до 
трудящих класів кожного народу в Галичині, а мого народу зокрема” [6, с. 91]. 30 
червня 1908 р. львівський крайовий суд у складі 12 присяжних суддів, серед яких не 
було жодного українця, засудив М. Січинського до страти через повішання. Під 
тиском громадськості Верховний суд і Касаційний трибунал у Відні скасував 
смертний вирок і вирішив передати справу на розгляд суду в новому його складі. 
Новий вирок 17 квітня 1909 р. відрізнявся від попереднього лише тим, що дозволяв 
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засудженому просити помилування у цісаря. Верховний суд і касаційний трибунал 
залишив це рішення у силі. Своїм правом на помилування скористався імператор 
Франц Йосиф і замінив смертну кару 20-річним ув’язненням. Втекти за кордон 
М. Січинському вдалося за кошти, зібрані головно серед української діаспори. 

Про те, що життя в Галичині за панування Австро-Угорщини ставало дедалі 
важчим свідчить те, що з 1880 по 1910 рр. з неї емігрувало 399 тис. осіб, а тільки в 
1913 р. до Америки емігрувало 110 тис. осіб [7, с. 81]. 

До такого стану речей призвела колоніальна політика Австрії стосовно 
загарбаних нею територій, а також те, що поляки віддавна вважали себе господарями 
краю, а „австрійський уряд всіляко намагався здобути прихильність польського 
населення, хоча б і ціною пригнічення українського населення” [4, с. 30]. Наприклад, 
приймаючи 21 грудня 1867 р. основний державний закон „Про загальні права 
австрійських підданих”, в якому зазначено право кожної народності на розвиток 
власної національності та мови і визнано рівноправність усіх мов у школах та 
державних установах, австрійський уряд вже через два роки ухвалює інші укази, за 
якими в Галичині польська мова офіційно визнана панівною і оголошена мовою 
управління і освіти. Відтоді органи адміністративного управління і судові органи 
вели діловодство та листування польською. Тексти імперських законів публікували 
німецькою мовою з офіційним перекладом на польську. 

Нерівність, тотальна бідність населення, зростаюче безробіття, а також 
революційні події у сусідній Росії призводили до виникнення заворушень, страйків, 
демонстрацій, на яких ставили, поряд з економічними, вимоги політичні (зокрема, 
щодо рівного виборчого права) [8, с. 308–317]. 

Перша світова війна не сприяла стабілізації ситуації в багатонаціональній 
Австро-Угорщині. 16 жовтня 1918 р. Імператор Карл І видав маніфест, за яким 
погодився на перетворення монархії у федеративну державу. А вже 1 листопада 
1918 р. проголошено створення Української держави на українських землях Австро-
Угорщини. 
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Vicegerency, headed by Vicegerent with wide powers for the country ruling, was 
established in Halychyna in 1848, when it was a part of the Austro-Hungarian Empire. 
Vicegerent had been reigning for 69 years (till 1918) over the territory, which major part was 
inhabited by the Ukrainians. The article deals with the issues of the structure and authority of 
Halychyna Vicegerency, and Vicegerent, in particular. 
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У статті висвітлено соціально-економічні і правові передумови та наслідки анексії 
західноукраїнських земель, зокрема, Галичини Австрією та поширення австрійського 
права на її території. Значну увагу зосереджено на аналізі положень основних 
нормативно-правових актів австрійського законодавства, яке діяло на території 
Галичини. 

Ключові слова: Австрія, Австро-Угорщина, договір, кодекс. 
Побудова демократичної та правової держави в Україні неможлива без 

дослідження історії становлення та розвитку української держави та права. Особливо 
важливе значення має осмислення історико-правових питань, пов’язаних із 
входженням Галичини до складу Австрії, організації та діяльності на її території 
австрійських органів державної влади та крайового самоврядування, а також 
поширення дії австрійського права. Такі дослідження сприятимуть вивченню 
державно-правових інститутів, які діяли в Галичині у складі Австрії, дозволять 
проаналізувати їхню організацію та функціонування, а також визначити їх вплив та 
роль у державотворчому процесі в Галичині. 

У 1772 р. за результатами першого поділу Польщі Галичина була анексована 
Австрією. Остаточне входження Галичини до складу Австрії було юридично 
оформлено договором між Австрією, Пруссією та Росією від 3 травня 1815 р. Через 
два роки, за результатами підписання 1774 р. Кючук-Кайнарджійського мирного 
договору між Росією та Туреччиною до складу Австрії ввійшла також і Буковина. Під 
відносним контролем Габсбурзької монархії з 1526 р. перебувала Угорщина, до 
складу якої ще від часів середньовіччя входило населене українцями Закарпаття. 
Отож, наприкінці XVIII ст. усі західноукраїнські землі опинилися під владою Австрії. 

Отримані внаслідок поділу Польщі українські та польські землі австрійський 
уряд штучно об’єднав в єдиний адміністративний край під назвою Королівства 
Галичини та Володимерії [2, ст. 380]. Західну частину Королівства становили 
польські землі, в той час як східна його частина була в зазвичай заселена українцями. 
До 1848 р. у складі Королівства Галичини і Володимерії перебувала також Буковина, 
однак вже 1849 р. вона була виділена в окремий коронний край з наданням їй права 
обирати власний сейм. 

Насильницьки приєднавши Галичину, австрійський уряд розпочав масштабну 
економічну експлуатацію її природних багатств та людських ресурсів. Попри те, що 
Галичина була одним з найбільших коронних країв за територією, кількістю 
населення та покладами корисних копалин, австрійський уряд відводив їй роль 
одного з найменш промислово розвинутих районів Австрії, а згодом і Австро-
Угорщини. Промислова відсталість Галичини знаходила своє відображення в тому, 
що сировину з таких найбільших галузей промисловості, як гірнича, нафтовидобувна 
вивозили з території Галичини для її подальшої промислової переробки на 
                                                           
1 © Панич Н., 2006 



 
Н. Панич 

 

74 

виробництвах у центральних районах Австрії, а згодом і Австро-Угорщини. 
Натомість промислову продукцію, зокрема вироби з металу, постачали в Галичину з 
Англії, Пруссії та Польщі [1, ст. 13]. Значною мірою як аграрний край, Галичина 
слугувала невичерпним джерелом якісного хліба та м’яса для Австрійської монархії. 
І лише деякі галузі виробництва, зокрема, виробництво алкоголю, мало на території 
Галичини надзвичайно сприятливі умови для розвитку. Проте результати такого 
“розвитку” згубно позначалися на самих галичанах, оскільки призводили до 
споювання селян та заробляння на цьому грошей галицькими поміщиками [4, ст. 8]. 

Відсутність багатьох великих промислових підприємств, зазвичай аграрний 
характер виробництва сприяли збільшенню кількості безробітних на 
західноукраїнських землях і, як наслідок, зменшенню розмірів заробітної плати у 
зайнятих на виробництві робітників. Водночас вартість промислової продукції у 
співвідношенні з розмірами заробітної плати була для галичан значно вищою, аніж 
на решті територій Австрії, а згодом і Австро-Угорщини. Крім того, дешевизна 
робочої сили, наявність великої кількості безробітних давали власникам підприємств 
на Галичині можливість жорстоко експлуатувати своїх робітників, не забезпечуючи 
при цьому належних умов та безпеки праці. 

Колоніальна політика австрійського уряду відбилась і на українському селянстві. 
І хоча ще 1848 р. кріпацтво в Галичині було скасоване, однак переважна більшість 
земель і далі залишалася в руках галицьких поміщиків. Реформи австрійського 
імператора Йосифа II у 1781–1782 рр. з метою заборони поміщикам збільшувати свої 
землеволодіння за рахунок приєднання селянських земель, позбавлення їх права 
здійснювати правосуддя були сприйняті галицькою шляхтою неприховано вороже і 
їх виконання всіляко блокувалося з їхнього боку. 

Галичина вважалася не лише одним з найбільш промислово, але й одним з 
найбільш політично відсталих районів Австрійської імперії. Для працівників 
австрійських органів влади та армії відрядження для проходження праці чи служби в 
Галичині як малорозвинутій провінції було місцем, в яке висилали їхніх колег – 
невдах, що провинилися на адміністративній або військовій службі [3, ст. 186]. 

Суспільна і господарська дискримінація посилювалася також і через національні 
утиски, які чинили з метою денаціоналізації україномовного населення Галичини. 
Попри те, що на території Східної Галичини проживала більшість українців, 
переважними правами користувалися німці та поляки. Ця дискримінація знаходила 
свій вияв у багатьох сферах, зокрема, у сфері служби в органах державної влади та 
крайового самоврядування, де на державних посадах працювали, головно, німці, 
чехи, італійці та поляки. Лише німецька та польська мови застосовувалися у 
діловодстві органів суду та прокуратури. Всупереч ст. 19 австрійської конституції від 
1867 р., яка гарантувала рівноправність усіх мов багатонаціональної імперії у 
державному та суспільному житті, українську мову в органах державної влади та 
крайового самоврядування майже не вживали, а всі намагання вести діловодство 
українською мовою жорстоко обмежувалися та каралися. 

Захопивши Галичину, австрійський уряд розпочав активні дії щодо організації на 
її території органів державної влади та крайового самоврядування за зразком 
австрійської системи управління. Значну увагу австрійського двору зосереджено 
також і на нормативно-правовому забезпеченню їх організації та діяльності. Це було 
зумовлено, насамперед, тим, що на території Галичини у другій половині XVIII ст. 
продовжували діяти норми польського права, які не відповідали тогочасним 
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історичним та суспільним реаліям, містили значну кількість феодальних та 
напівфеодальних пережитків і були відмінними від джерел австрійського права. 
Запровадивши в Галичині подібну до австрійської систему державних органів влади 
та крайового самоврядування, австрійський уряд обмежив компетенцію та 
повноваження польської шляхти, а також поширив дію австрійського права на 
територію всієї імперії. 

Починаючи з 1772 р., на західноукраїнських землях поступово запроваджують 
австрійське законодавство. Офіційним виданням Австрійської монархії, в якому 
друкувалися австрійські закони був “Імперський лист законів” (Reichs-Gesetz-Blatt), а 
в Галичині такі ж функції виконував “Провінціяльний звід законів”, який згодом 
було перейменовано у “Загальний вісник місцевих законів” [5, ст. 391]. 

Не обмежуючись економічним, політичним та національним визискуванням 
українців, австрійський уряд і в законотворчій сфері прагнув використати Галичину в 
своїх цілях. Це виявлялося, зокрема, у тому, що територія Галичини була місцем 
випробування багатьох нормативно-правових актів австрійського двору, і лише після 
такої їх апробації та за умови позитивних результатів, дія цих нормативно-правових 
актів поширювалася на решту територій австрійської імперії. 

Аналізуючи тогочасні нормативно-правові акти, які приймала австрійська 
імперія для врегулювання тогочасних суспільних відносин, варто зазначити, що її 
основні зусилля в законодавчій сфері були спрямовані на нормативно-правове 
забезпечення, насамперед, цивільно-правових відносин. Зумовлено це було тим, що 
господарська діяльність із видобутку корисних копалин, а також виробництва та 
вивезення з Галичини сировини та продовольства вимагала відповідного 
нормативно-правового регулювання. Водночас австрійська влада, прагнучи 
послабити вплив польської шляхти на теренах Галичини, робила активні кроки з 
метою інтеграції правової системи Галичини у правову систему Габсбурзької імперії. 

Одним із перших кодифікованих актів австрійського права, дію якого було 
поширено на територію Галичини, став кодекс вексельного права, яким 
урегульовувалися відносини у сфері вексельних зобов’язань. На території Галичини 
відносини у цій сфері до 1775 р. регулювало звичаєве право, яке, однак, в міру свого 
формалізму та складності, було нездатним забезпечувати якісне нормативно-правове 
регулювання вексельних операцій, що перешкоджало їх швидкому проведенню. У 
1775 р. дія цього кодексу була поширена на територію Галичини та Буковини. 

Декретом від 13 лютого 1797 р. імператор Йосиф II на території Західної 
Галичини увів в дію Цивільний кодекс Австрії. Джерелами цього цивільного кодексу 
були норми прусського цивільного уложення та права окремих австрійських країв, а 
також пандектне право [5, ст. 392]. 

Згодом декретом від 1 вересня 1797 р., дію цього кодексу було поширено і на 
територію Східної Галичини. Через деякий час після цього у цивільний кодекс 
Австрії було внесено окремі зміни, і з 1 січня 1812 р. його дію було поширено на 
решту територій Австрійської монархії. Структурно кодекс складався з трьох частин, 
які вміщували тисячу п’ятсот дві статті, які здійснювали нормативно-правове 
регулювання особових та речових прав, а також окремих відносин у сфері сімейного 
права. Аналізуючи загальний стан та зміст цивільного кодексу Австрії 1812 р., 
необхідно підкреслити, що запроваджуючи в австрійському цивільному праві окремі 
новели, він, водночас, містив значну кількість норм феодального права, які не 
відповідали тогочасному рівню розвитку цивільно-правових відносин і були 
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застарілими. Однак така редакція кодексу була вигідною для польських поміщиків, 
оскільки надавала їм значні повноваження для подальшого визискування та 
експлуатації українських селян та робітників. 

З метою оновлення окремих норм Цивільного кодексу Австрії 1812 р., у 1840–
1850 рр. австрійськими законодавцями було прийнято низку новел та внесено зміни 
до окремих розділів цього кодексу, зокрема, розширено перелік прав жінок та дітей. 

Австрійський Цивільний кодекс не втратив своєї юридичної сили і продовжував 
діяти в період приєднання території Галичини до складу Польщі після Першої 
світової війни. 

У другій половині XVIII ст. в Австрії було розпочато роботу в галузі 
нормативного забезпечення цивільного судочинства з метою прийняття єдиного 
кодифікованого акту. У 1781 р. було затверджено загальний порядок цивільно-
процесуального судочинства, згідно з яким було запроваджено вільну змагальність 
сторін та письмову його форму за винятком дрібних справ [6, ст. 57]. Однак на цьому 
зусилля австрійського уряду в сфері кодифікації цивільно-процесуального 
законодавства не були обмежені і вже у 1825 р. було розроблено новий проект 
цивільно-процесуального кодексу, дія якого мала поширюватися на всю територію 
Австро-Угорщини. Однак лише окремі розділи цього проекту, які регулювали 
діяльність адвокатів, визначали компетенцію судів та встановлювали порядок 
здійснення судочинства в окремих категоріях справ, були затверджені імператором і 
набрали чинності. Тільки у 1895 році було затверджено новий цивільний-
процесуальний кодекс, який діяв на території Австрії до 1918 р. 

Австрійський уряд акцентував на кодифікаційних роботах не лише в галузі 
цивільного, але й кримінального та кримінально-процесуального права. Як 
багатонаціональна держава і включаючи в себе насильницьки приєднані території, 
Австрія, а згодом і Австро-Угорщина прагнули організувати досконалу систему 
судових та наглядових органів, здатних ефективно здійснювати свої функції у сфері 
матеріального та процесуального кримінального права. 

Кодифікація кримінального права в Австрії розпочалася у другій половині XVIII 
ст. У грудні 1768 р. було прийнято кримінальний кодекс, який отримав скорочену 
назву “Терезіана”. Цей кодекс, складаючись з двох частин, містив норми 
процесуального та матеріального права. У 1774 році перша частина цього кодексу, 
яка містила норми процесуального права, була введена в дію на території Галичини. 
Недосконалимй і складний за змістом, з нормами інквізиційного характеру та з 
жорстокою системою покарань, кодекс потребував внесення змін та доповнень. Такі 
доповнення в частині розширення переліку учасників кримінального процесу були 
внесені впродовж кількох наступних років. 

З метою вдосконалення кримінального законодавства Австрії у січні 1787 р. було 
ухвалено новий кримінальний кодекс Австрії про злочини і покарання. І хоча він 
також вміщував значну кількість застарілих норм, однак порівняно з Терезіаною він 
був прогресивнішим, оскільки в ньому значною мірою були усунуті складність 
викладення норм, а також існуючі феодальні пережитки [6, ст. 59]. 

У 1803 р. було введено в дію новий кримінальний кодекс, який був 
запроваджений спочатку на території Західної, а згодом і Східної Галичини. Він діяв 
до 1852 р., коли його було прийнято у новій редакції, яка відрізнялася від 
попередньої тим, що містила детальніший та досконаліший поділ злочинів, а також 
деталізувала та доповнювала види покарань за їх вчинення. У 1855 р. цей кодекс було 
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доповнено новими нормами про кримінальну відповідальність за вчинення злочинів 
військовослужбовцями [4, ст. 60]. 

В законодавстві Австрії та Австро-Угорщини відобразилася недосконалість 
організації системи та органів державної влади та крайового самоврядування. 
Проведення австрійським урядом експериментів з метою апробації окремих 
нормативно-правових актів на території Галичини перед поширенням їх дії на решту 
частин Австрії та Австро-Угорщини, мало значний негативний вплив на їх правові 
системи. Чинність окремих кодифікованих актів лише в окремих частинах держави, 
відсутність кодифікаційних робіт в інших галузях права, затягування введення в дію 
тих чи інших нормативно-правових актів, зумовлювало недосконалість правових 
систем Австрії та Австро-Угорщини. Крім того, небажання, а іноді й відкрите 
протистояння польської шляхти до намагань австрійського уряду послабити їхні 
права шляхом запровадження відповідних актів, надзвичайно ускладнювали 
проведення реформ у галузі законодавчого регулювання. 

Незважаючи на оновлення та реформування законодавства на території 
Галичини, відповідно до норм австрійського права, закріплення на законодавчому 
рівні окремих демократичних принципів та інститутів загалом можна зробити 
висновок про те, що австрійське законодавство, яке діяло на території Галичини, 
було застарілим і недосконалим та сприяло утвердженню позицій Австрії та Австро-
Угорщини у використанні та експлуатації західноукраїнських земель. 
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СТРУКТУРА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІРМЕНСЬКИХ СУДІВ 
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У статті проаналізовано передумови створення вірменських судів на Поділлі (ХІV – 
ХVІІІ ст.), визначено їхню структуру, правову основу організації та діяльності. Значну 
увагу зосереджено на характеристиці порядку розгляду і вирішення справ у духовних і 
світських вірменських судах вірменських громад Поділля. 

Ключові слова: Поділля, вірменська громада, вірменський суд, судочинство. 
У сучасних умовах в Україні проживає понад 100 національностей. Умови для 

вільного розвитку етнічної, культурної, мовної і релігійної їх самобутності, окрім 
Конституції України, визначені в низці законодавчих актів: “Декларації прав 
національностей України”, Законі “Про національні меншини в Україні” та ін. 

Правове надбання кожного з етносів, який тривало проживав на території 
України, є складовою правової культури українського народу і заслуговує на уважне 
ставлення і ретельне вивчення з метою створення належних гарантій прав людини, 
збереження стабільності і згоди у міжнаціональних відносинах. Вірменський народ є 
одним із таких етносів. Завдяки створенню сприятливих умов останніми роками 
пожвавилася робота із наукового дослідження правових аспектів організації і 
діяльності органів самоврядування у вірменських громадах на українських землях 
(ХІV–ХVІІІ ст.). Свій внесок у вивчення цієї проблеми зробили історики 
Я. Дашкевич, В. Грабовецький, Р. Шуст, М. Капраль, правознавці В. Кульчицький, 
Б. Тищик, В. Гончаренко, І. Бойко, А. Кольбенко, М. Кобилецький, М. Демкова та ін. 

Проте в історико-правовій літературі деякі питання залишаються 
маловивченими, зокрема питання про організацію і діяльність вірменських судів на 
українських землях (ХІV–ХVІІІ ст.). Вивчення і узагальнення цих питань дасть змогу 
з’ясувати чинники, які впродовж історичного розвитку впливали на формування 
національної судової системи, виділити їх позитивні сторони і недоліки. 

Крім цього, актуальність збагачення історичного минулого вірменського народу 
зумовлена низкою теоретичних і практичних можливостей: провести паралелі з 
сучасністю, з’ясувати витоки негативних і позитивних елементів сучасної правової 
культури, реалізувати права національних меншин і корінних народів; уникнути 
помилок у прогнозуванні шляхів подальшого соціально-культурного розвитку 
вірменського народу, планувати його розвиток у співдружності з усіма народами, що 
населяють сучасну Україну. 

Як відомо, вірмени поселилися на території України ще за часів Київської Русі в 
ХІ ст. Згодом вони розселилися на інші українські землі, а значна їх група осіла на 
Поділлі1. У ХІV–ХVІІІ ст. вірменські поселення існували у Кам’янці-Подільському, 
Язлівці, Барі, Могилеві-Подільському, Рашкові та ін. Активність переселення вірмен 
на Поділля пов’язана з наданням названим містам і містечкам магдебурзького права, 
                                                           
1 © Попович О., 2006 
1Поділля – історико-географічна область у верхній і середній частині р. Південний Буг і 
лівобережжі р. Дністер (до його притоки – р. Збруч). Сучасна територія південної частини 
Хмельницької та частково Вінницької областей). 
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яке сприяло їхній самоорганізації в національні громади. Протягом ХІV–ХVІІІ ст. 
вірмени, зокрема на Поділлі, мали свої самоврядні органи, суд, церкву, школу тощо. 
З виникненням вірменських громад у містах і містечках Поділля виникла 
необхідність створення власного суду. Це пов’язано, зокрема, з тим, що вірмени були 
активними суб’єктами цивільних правовідносин, вони створили ремісничі 
організації, брали участь у внутрішній і зовнішній торгівлі тощо. 

В історико-правовій літературі немає одностайності поглядів щодо початку 
діяльності вірменських судів у вірменських громадах Поділля. Однак можна 
припустити, що вірмени, переселяючись і створюючи свої громади на українських 
землях, використовували найавторитетніший збірник норм вірменського права – 
Судебник М. Гоша з метою врегулювання суспільних відносин серед одновірців, 
зокрема, порядок створення і діяльності судів, здійснення судочинства тощо [2]. 

Аналіз норм старовірменського права свідчить, що здавна існував інститут 
вірменського суду, який формувався зі старійшин вірменської громади. Поступово 
керівні функції у вірменському суді перейшли до єпископів, але вимогу щодо 
присутності старійшин у суді було збережено. У цих судах поруч з єпископом 
засідало двоє постійних духовних або світських асесорів. Доказом того, що 
відповідно до старовірменського права у здійсненні судочинства брали участь як 
світські, так і духовні особи, є стаття Судебника М. Гоша, у якій йдеться про те, що 
такий суд є обраний Богом і людьми, де в суді звикли засідати духовні та світські 
особи [7, с. 163]. 

Після того, як вірмени переселилися на Поділля, з’явилися перші елементи 
вірменського самоврядування, у якому відповідно до вірменських судових норм та 
звичаїв, правосуддя здійснювали старійшини вірменської громади. Особливістю було 
те, що місце єпископа1 займав голова вірменської громади – війт. 

Питання існування вірменського суду, головування в ньому вірменського війта, а 
також питання підсудності справ вірменському чи міському судові були предметом 
постійних суперечок між магістратом та вірменською громадою Кам’янця-
Подільського, Рашкова та інших міст і містечок Поділля. 

В період існування вірменського війтівства у вірменських громадах на Поділлі 
найвищим органом судової влади був вірменський війт, який спільно зі старійшиною 
здійснював судочинство у вірменському суді. 

У вірменських громадах Кам’янця-Подільського, Язлівця, Бучача, Рашкова, Бара, 
Могилева-Подільського та інших місцевостях Поділля діяли світські і духовні суди. 
До підсудності духовного суду належали розгляд і вирішення церковних справ, 
питань, що торкалися релігійного життя, а також питань пов’язаних зі шлюбом і 
сім’єю. До підсудності світського суду належали розгляд і вирішення цивільних і 
кримінальних справ між вірменами. Юрисдикція вірменського суду поширювалася 
виключно на вірмен, що проживали у місті чи передмісті. Вона не стосувалася 
вірмен, які прийняли католицьку віру, осіб, що перебували під юрисдикцією міського 
права. 

Як уже зазначено, порядок організації і діяльності вірменського суду у 
вірменських громадах Поділля спочатку регулювався Судебником М. Гоша. Згодом 
виникли суперечності щодо правильності тлумачення норм вірменського права, 
                                                           
1У Вірменії християнство було проголошено державною релігією у 301 р. Вірменський 
єпископат засновано у 1369 р. 
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складених малозрозумілою для польської влади вірменською мовою. Крім того, у 
ХІV ст. сформувалися нові економічні та політичні відносини, які потребували 
правового регулювання. У 1519 р. для вірменських поселенців Галичини було 
затверджено Вірменський статут, який на думку польського історика О. Бальцера, 
став основним регулятором відносин і для подільських вірмен. Проте ті почали 
вимагати від польського короля затвердити для них окремий статут. У 1567 р. 
польський король для вірменських громад затвердив окремий Вірменський статут, 
який фактично був повторенням Статуту 1519 р. [11, s. 12–13]. 

Вірменські статути 1519 та 1567 рр. приділяли значну увагу матеріальному праву 
і майже не містили норм процесуального права. Керуючись цим, можна припустити, 
що відсутність процесуальних норм у Статутах спонукали галицьких і подільських 
вірменських старійшин до створення спільного процесуального статуту, який 
отримав назву “Порядок судів і справ вірменського права” (далі – Порядок) і був 
перекладений на польською мовою у 1604 р. [8, s. 4]. В історико-правовій науці точна 
дата його укладення і затвердження невідома. Проте дослідження професора 
О. Бальцера переконують, що Порядок мав три редакції: у першій редакції текст було 
написано вірменською мовою, а у двох останніх – польською. Усі рукописи свідчать 
про те, що Порядок було написано у Львові. Порядок складався з 11 розділів, які 
своєю чергою поділено на 132 статті: 
1. Початкове проводження суду війтом та двома вірменськими старійшинами, ст. 1–6; 
2. Про виложені суди ст. 7–33; 
3. Про право потрібне або закупне, ст. 34–61; 
4. Про апеляцію, ст. 62–72; 
5. Про присягу, ст. 74–85; 
6. Про поруку, ст. 86–92; 
7. Про печатки та довідки з вірменських книг, ст. 93–95; 
8. По заповіти, ст. 96–101; 
9. Про борги, боржників та про в’язниці, ст. 102–111; 
10. Про витребування майна боржника, т. 112–1120; 
11. Про арешт або шпарунок (судове повідомлення та зайняття майна боржника), 

ст. 1221–131. 
“Порядок” поширювався, зокрема і на подільських вірмен, регулюючи 

процесуальні відносини у вірменському суді. Наприклад, суддя-війт не мав права 
здійснювати свої повноваження одноособово. Кількість суддів, присутніх під час 
розгляду справи передбачалася у межах від п’яти до дев’яти осіб. Засідання 
Кам’янець-Подільського вірменського суду відбувалося у спеціально збудованому 
приміщенні у центрі міста. Строки розгляду справ законом не регулювалися, за 
винятком справ приїжджих осіб, для яких встановлювався строк у чотири дні. 
Духовні вірменські суди збиралися у разі потреби по понеділках, четвергах і суботах 
щотижня. Для них було визначено певні винятки, зокрема забороняли розглядати 
спірні справи у дні релігійних свят, виїзду вірменського єпископа, а також у день 
народження і коронації польського короля. 

В інших містах Поділля також діяли вірменські суди. Так, у Бережанах 
вірменський суд згадується у 1686 р., проте книги про нього не збереглися. Немає й 
книг з Бродів, де вірменський суд діяв, принаймні, у 1683–1763 рр. Відомо, у 1744 р. 
книги вірменського війтівського суду вели в Золочеві (війтівство існувало тут з 
1688 р.), але вони теж не збереглися. Вірменський війтівський суд діяв також у 
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Підгайцях (згадується у 1675 р.). Від його книг, знищених, мабуть, під час турецької 
навали, не залишилося жодного сліду. Безслідно зникло і діловодство вірменського 
війтівського суду в Студениці (існував до 1633 р.). Такі ж суди діяли у Могилеві-
Подільському (1743–1786 рр.) і Рашкові (з 1751 р.) [5, с. 156–157]. 

Відповідно до “Порядку” вірменське право розрізняло “виложений суд” та 
“закупний або потрібний суд”. Дослідивши “потрібне або закупне право” можна 
дійти висновку, що вірменський закупний або потрібний суд зазнав впливу 
магдебурзького права, зокрема “поточного та гостинного суду” [8, s. 12]. 

“Виложений” суд складався з вірменських старійшин у кількості шести або 
чотирьох чоловік під головуванням міського війта. У разі меншої від чотирьох 
кількості старійшин, суд засідання не проводив. До юрисдикції виложеного суду 
належали цивільні справи між вірменами, які були мешканцями міста, а також між 
мешканцями міста вірменської та інших національностей (Статут, ст. 37). До 
компетенції виложеного суду належали також справи щодо майна боржників 
[8, s. 31]. 

Засідання виложеного суду відбувалися кожного третього вівторка, починаючи 
від 6 січня, перерву у засіданнях робили перед дев’ятою неділею, тобто перед 
католицьким Великоднем. Після цього суд поновлював свою роботу першого 
вівторка першого тижня після Великодня і продовжував роботу до п’яти тижнів. 
Після цього знову робили перерву, яка тривала до першого вівторка після 
католицьких Зелених свят. У літній період від 13 липня по 24 серпня суд припиняв 
роботу. Виложений суд закінчував свою роботу перед святами Адвента (четвертий 
тиждень перед католицьким Різдвом). Якщо свято припадало на вівторок, судове 
засідання переносили на наступний вівторок [8, s. 36]. 

“Закупний або потрібний” суд проводив свої засідання під керівництвом 
міського війта та вірменської старійшини в кількості не менше 4-х старійшин. 
Засідання суду відбувалося постійно у вівторки та п’ятниці, за винятком святкових 
днів [8, s. 31]. 

Закупний суд займався справами між прибулими вірменами, а також між 
прибулими та місцевими вірменами. З часом, із дозволу короля 1604 р., міське 
вірменське населення для вирішення спірних питань дедалі частіше зверталося до 
закупного (потрібного, гостьового) суду. Засідання потрібного суду відбувалися 
кожного четвертого дня, і тому справи, які потребували термінового вирішення, 
головно, розглядали у цьому суді [8, s. 32]. У цьому суді розглядали справи щодо 
опіки над сиротами, а також термінові справи щодо договорів та торговельних справ. 

Судовий процес здійснювали за встановленими правилами. Судовий розгляд 
виложеного або закупного (потрібного) суду відкривав голова суду, який 
виголошував польською мовою таку промову: “Я відкриваю вірменський суд 
(виложений або потрібний) іменем Пана Бога Всемогутнього, іменем Короля 
Єгомостя, пана нашого милостивого, іменем своїм війтівським і панів радних і всієї 
вірменської спільноти, на якому наказую, щоб ніхто не приходив і не відходив, 
тільки з дозволу суду. Наказую і встановлюю загальний мир та інші речі, які з права 
повинні бути переказані. Якщо будь-хто цей мир та інші зобов’язання, взяті на себе 
сторонами, не дотримав і зламав словом або вчинком, має бути покараним відповідно 
до права” [10, s. 263]. Потім суд заслуховував обидві сторони, згідно із ст. 119 
Статуту 1567 р., у якій йшлося “про суддю, котрий не повинен судити одну сторону у 
відсутності іншої”. Свідчення сторін нотували в книгу судових актів. У разі потреби 
суд спочатку оглядав тілесні ушкодження, заподіяні потерпілим, опис яких (часто 
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детальний) також записували у судову книгу, а потім вислуховували сторони. На 
вимогу суду залучали речові докази, які також вносилися до акту. Згодом слово 
надавали свідкам, знову-таки за порядком ст. 119 Статуту. Якщо свідків не було, то 
згідно із ст. 124 Статуту, застосовували присягу. Якщо обвинувачений не 
заперечував своєї вини, суд оголошував вирок [6, с. 248–249]. 

Коли справу доводили до присяги, вірменський суд встановлював строк 
(наприклад, “повинен присягнути протягом двох тижнів”). Іноді суд, за згодою 
сторін, визначав день і навіть годину присяги (наприклад, “сторони дійшли до згоди і 
вирішили, присяга буде на третій день, о 16-й годині” або „присягне в нинішню 
суботу, о 15-й годині”) [3, с. 143]. Траплялося, що одна із сторін звільняла іншу від 
присяги. Збереглися відомості про те, що іноді обвинувачена сторона ухилялася від 
присяги і це вважали беззастережним визнанням вини. Стаття 124 Статуту 1567 р. 
визначала порядок складання присяги. Церемонія мала відбуватися у церкві, перед 
хрестом у присутності обох сторін, вірменського війта та інших осіб, що брали 
участь у судовому засіданні [4, с. 194]. 

У науці не збереглися відомості про окремі формальні сторони процесу: про одяг, 
порядок розміщення, тривалість засідання тощо. Проте відомо, що у Львові 
вірменські судді носили чорний одяг. У Кам’янці-Подільському й у інших містах 
Поділля вірмени використовували досвід львівських вірмен, дотримуючись усіх 
формальностей. Наприклад, вірменський війт, який обов’язково був присутній на 
судовому процесі, мав особливу відзнаку, а у судовому залі постійне місце. Коли ж 
йому доводилося виступати на суді як позивачеві, він передавав війтівську відзнаку і 
своє місце заступникові. Про це свідчить такий запис: 29 грудня 1572 р. “війт Торос 
підвівся із свого місця, посадив на нього Арпета, передав йому знак війта і розмістив 
поряд із ним суддів: Демуша, Саркиса [сина] Івашка та інших”. За розгляд 
кримінальних і цивільних справ, а також за легалізацію різних договорів вірменський 
суд стягував мито [4, с. 195]. 

Архівні матеріали дають змогу встановити кількість засідань, зроблених 
вірменським судом протягом місяця, і цивільних та кримінальних справ. Зокрема, у 
березні 1575 р. відбулося 12 засідань і розглянуто 21 питання. Дні засідань суду були 
заздалегідь встановлені – усі дні тижня, крім неділі й свят. У протоколах часто 
трапляються слова, котрі промовляв суддя, оголошуючи вирок: “по велінню Бога і 
владою нашого короля, а також відповідно до правомочності вірменського суду”. Як 
уже було зазначено, вірменський магістрат у Кам’нці-Подільському був органом 
самоврядування і підпорядковувався лише владі польського короля, а не місцевій 
владі, міському старості, котрі формально не мали права втручатися у його 
діяльність. 

Згідно зі ст. 118 Статуту (“Про подачу апеляції від суду до його величності 
короля”) вірмени, незадоволені рішенням свого суду, могли оскаржити його тільки 
польському королеві. Апеляції у польській державі подавалися у надвірний суд 
асесора, в якому головував канцлер. Однак складні справи розглядали у надвірному 
апеляційному суді, де були присутні король, міністри і сенатори. Якщо визначений 
порядок апеляції порушувався, то суд притягував порушника до відповідальності. 
Наприклад, 10 березня 1575 р. у Кам’янці-Подільському вірменин Зану, який не 
погодився з рішенням вірменського суду, опротестував його перед польською 
владою. Вірменський суд не лише виконав свій вирок, а й заарештував Зану і стягнув 
із нього штраф [3, с. 143]. 



СТРУКТУРА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІРМЕНСЬКИХ СУДІВ 
НА ПОДІЛЛІ (ХІV – ХVІІІ СТ.) 

 

83 

Отож, організація вірменських судів у вірменських громадах Поділля була 
засобом реалізації вірменами свого правового статусу на українських землях у складі 
Польщі (1349–1569 рр.) та Речі Посполитої (1569–1795 рр.) Вірменське судове 
самоврядування гарантувало ефективне вирішення суперечок серед вірменських 
поселенців і забезпечувало правопорядок у вірменських громадах. Діяльність 
вірменських судів на українських землях у ХІV–ХVІІІ ст. сприяла збагаченню 
правової культури, зокрема й українського народу. 
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У статті досліджено передумови прийняття, зміст та оцінка закону “Про судоустрій” 
1789 р. як нормативно-правового акту, що започаткував судову систему у США. 

Ключові слова: судова система, Верховний суд, окружні суди, районні суди. 
Унаслідок війни за незалежність у XVIIІ ст., яка завершилась перемогою 

американських колоній Англії та утворенням США, з’явилася потреба створити 
відповідний державний аппарат країни, розмежувавши повноваження між органами 
законодавчої, виконавчої та судової влади. 

Новостворена держава в кінці ХVІІІ ст. переживала конфлікт інтересів двох 
суспільних груп – федералістів та антифедералістів. Ця обставина в подальшому 
відбилася на розвитку політико-правових подій, у тому числі на формування органів 
державної влади. Зважаючи на суперечливість поглядів представників федералістів 
та антифедералістів, необхідно було створити найоптимальнішу систему органів 
державної влади. 

Потрібно зазначити, що у період з 1781 р., тобто від року прийняття Статей 
Конфедерації до 1787 р. (дата проголошення Конституції) не існувало належним 
чином сформованої системи судів. Щоправда, в цей час Конгрес користувався 
правом створювати спеціальні суди із розгляду окремих категорій справ про злочини, 
зокрема такі, що становили найбільшу небезпеку для держави, а також сам розглядав 
справи в порядку апеляції, сторонами в яких були окремі штати [1, с. 25]. Проте, 
зазначимо, що паралельно зі становленням молодої держави США, відбувався 
розвиток товарно-грошових відносин, з’являлись нові види договорів, і, як наслідок, 
виникали спори між окремими особами чи групами осіб, а отже, помітнішими 
ставали прогалини в праві щодо їхньої підсудності. 

Першим кроком до подолання таких прогалин було закріплення Конституцією 
1789 р. в ч. 1 ст. 3 положення про те, що судову систему США становлять Верховний 
суд та суди низових ланок. Надмірний лаконізм цієї статті пояснювався тією 
обставиною, що представники Конституційного конвенту, зокрема такі, що вважали 
окремі штати самодостатніми територіальними утвореннями, не бажали створення 
федеральної судової системи, за якої суди штатів були б обмежені судами 
федеральними. 

Зважаючи на це, влада вважала за потрібне прийняти нормативно-правовий акт, 
положення якого відповідали б Конституції та логічно доповнювали існуючу на той 
час прогалину, що стосувалась організації судової влади. З цією метою у квітні 
1789 р. в Нью-Йорку новообрані сенатори та члени Палати представників створили 
спеціальний комітет, якому доручили розроблення спеціального закону, що 
врегулював би відповідне питання. Очолив комітет професійний юрист, сенатор 
Олівер Елсворд. Комітет підготував проект такого закону і 24 вересня 1789 р. 
Конгрес схвалив закон “Про судоустрій”, який за своєю суттю став компромісним 
політико-правовим актом. 

                                                           
1 © Ригіна О., 2006 



США: 
ЗАКОН “ПРО СУДОУСТРІЙ” 1789 Р. 

 

85 

Варто зазначити, що ґрунтовних комплексних наукових розробок, у яких 
досліджено закон 1789 р., що заклав правові засади судової системи США, в 
українській правовій літературі ще не опубліковано. Зазвичай, предметом 
дослідження науковців були проблеми становлення та функціонування вже чинних 
судових інстанцій США загалом. Зокрема, утворенню судової системи Сполучених 
Штатів Америки було приділено увагу таких вчених, як С.В. Филипов “Судебная 
система США” (1980), К.Ф. Гуценко “Правосудие по-американски” (1969) та 
“Судебная система США и ее класовая сущность” (1961), Д. Кармед “Американские 
суды: система и персонал (1972) та ін. Становлення Верховного суду США 
висвітлене в працях таких науковців як О.А. Жидков “Верховний суд США: право и 
политика” (1973), Б.С. Никифоров “Верховний суд США” (1976), Є.Ф. Джинджер 
“Верховний суд и права человека в США” (1981). 

Отже, предметом нашого дослідження є з’ясування передумов прийняття, зміст 
та оцінка маловідомого у правовій науці нормативно-правового акту, який 
започаткував судову систему США. Закон “Про судоустрій” від 24 вересня 1789 р. 
(The Judiciary Act of 1789) за своєю суттю мав великий обсяг та був комплексним 
нормативно-правовим актом, який складався з 35 статей. Він встановлював судову 
систему федерації та окремих штатів, відповідно, розмежувавши повноваження між 
окремими судовими інстанціями. Отож, конкретизуючи положення ст. 3 Конституції, 
закон встановив трьохланкову судову систему, яка складалася з Верховного суду 
США (The Supreme Court), трьох окружних судів (The Circuit Courts) та тринадцятьох 
районних судів (The District Courts). 

Відповідно до ст. 1 Закону “Про судоустрій” у 1789 р., Верховний суд США 
складався з п’яти асоційованих суддів та голови суду. Суд здійснював свою 
діяльність сесійно, проводячи скликання двічі на рік – першого понеділка лютого і 
першого понеділка серпня, розглядаючи справи, які були йому підсудні. Зазначимо, 
що сьогодні склад Верховного суду США становить 9 осіб. У середині ХХ ст. суд 
розпочинав свою діяльність у перший понеділок жовтня та працював безперервно до 
кінця весни чи до початку літа наступного року, тобто близько 9 місяців на рік 
[1, с. 39]. 

Згідно з цією ж статтею, засідання Верховного суду США вважали правомочним 
у випадку присутності не менше як чотирьох суддів. Це положення кількаразово 
зазнавало змін у результаті ухвалення законів, які стосувались організації судової 
системи. Такі зміни в кількісному складі суддів відбувалися не тільки під впливом 
збільшення обсягу справ, а також це було пов’язано з питаннями політичного 
характеру. Зокрема, згідно з законом “Про судоустрій” 1863 р. передбачалося 
функціонування Верховного суду США у складі 10 суддів, а наступним законом 
1866 р. – вже у складі семи суддів. Ця обставина пояснювалася тим, що представники 
Республіканської партії, які на той час становили більшість в Конгресі, намагалися 
перешкодити президентові Джонсону, який підтримував бунтівні південні штати, 
збільшити кількість суддів за рахунок південців. Після обрання у 1868 р. 
президентом Гранта, кількісний склад Верховного суду знову збільшився до дев’яти 
осіб. 

У 1937 р. консервативна більшість членів Верховного суду США, не сприймаючи 
президентської програми відродження економіки країни, перешкоджала президентові 
Ф. Рузвельту запровадити відомий “новий курс”, визнаючи незаконними основні 
нормативні акти цього курсу. Втім, Ф. Рузвельт став вимагати від Конгресу 
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збільшити кількісний склад суддів до 15 осіб. Отже, президент отримав би 
можливість заручитись підтримкою нових суддів. Проте, більшість членів Конгресу, 
в тому числі демократи – прихильники Ф.Рузвельта, не задовольнили його 
клопотання, оскільки вбачали в цьому відхід від принципів конституційної системи і 
відверте посягання на незалежність суддів з боку президента [3, с. 12]. 

Але повернемось до закону 1789 р. Отже, необхідною умовою, за якої засідання 
Верховного суду вважали правомочним, була присутність не менш як чотирьох 
суддів. Статтею 6 закону передбачалось, що у випадку неможливості створити 
необхідний кворум, засідання суду відкладали на інший день. Крім цього, суддя, 
який хотів, але не мав можливості з’явитися на судове засідання, мав право 
звернутися до маршала району з письмовим клопотанням про відкладення слухання 
справи. У випадку смерті судді Верховний суд повинен був призупинити роботу і 
продовжити її після обрання нового судді. 

Відповідно до ст. 13 Закону “Про судоустрій” 1789 р. було визначено 
юрисдикцію Верховного суду США як першої та як апеляційної інстанцій. Згідно із 
законом, у підсудності Верховного суду перебували окремі категорії цивільних 
справ. Зокрема, цивільні справи, в яких виступав стороною окремий штат, за 
винятком спорів, які виникали між штатом та громадянином, мешканцем іншого 
штату або ж іноземцем. Також Верховний суд розглядав справи за позовами послів, 
міністрів та членів їхніх сімей, обслуговуючого персоналу зазначених осіб. 
Зазначимо, що як суд першої інстанції, Верховний суд розглядав не більше двох 
справ на рік [1, с. 12]. Переважну більшість справ Верховний суд США розглядав як 
апеляційна інстанція. 

У ст. 2 зазначеного закону було вказано, що територія Сполучених Штатів 
Америки повинна поділитись на 13 районів (districts): Мен, Массачусетс, 
Коннектикут, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Делавер, 
Меріленд, Віргінія, Кентуккі, Південна Кароліна та Джорджія. У кожному з названих 
районів засновували районний суд (The District Court). У статті визначено перелік 
територій, які належали до окремих районів. 

В ст. 3 закону було зазначено, що кожен районний суд має складатись з одного 
судді. На суддю району покладався обов’язок брати участь у чотирьох виїзних 
засіданнях, які відбувались по окремих територіях у визначеному порядку. 
Наприклад, в Нью-Йорку та Нью-Джерсі відбувалось перше виїзне засідання, в 
Пенсильванії – друге, в Кентуккі – третє. 

У ст. 9 було передбачено, що районні суди повинні були розглядати справи про 
злочини і правопорушення, якщо такі вчинялись на території відповідного району. 
При цьому, районний суд мав право взяти до свого провадження справу про злочин 
чи правопорушення у випадку, якщо законодавством не передбачалось за їхнє 
вчинення покарання більш суворе ніж побої, не більше як 30 ударів, накладення 
штрафу у розмірі до 100 доларів або ув’язнення терміном до 6 місяців. Відповідним 
судам були підсудні цивільні справи адміральської та морської юрисдикції у тім 
числі, стягнення з навігації, торгівлі чи податків. 

Відповідно до ст. 4 закону “Про судоустрій”, було передбачено, що перелічені 
райони, за винятком Мен та Кентуккі, об’єднувались у три округи (circuits) – 
Східний, Середній та Південний. Зокрема, Східний округ (The Eastern circuit) 
складався з таких територій, як Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектікут та Нью-
Йорк. Середній округ (The Middle circuit) утворився в результаті об’єднання Нью-
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Джерсі, Пенсильванії, Делаверу, Меріленду та Віргінії. Південний округ (The 
Southern circuit) становили території Південної Кароліни та Джорджії. У кожному з 
трьох округів утворювався окружний суд (The Circuit Court), який складався з двох 
суддів Верховного суду США та одного судді району. Засідання названого суду 
вважалось правомочним у випадку присутності будь-яких двох суддів. 

Статтею 11 закону визначено, що окружним судам повинні бути підсудні 
цивільні справи, предмет спору за якими перевищував, окрім судових витрат, 500 
доларів, або коли стороною у справі ставав окремий штат чи іноземець, а також, коли 
спір виникав між громадянином та штатом чи мешканцем іншого штату. Окружні 
суди розглядали кримінальні справи, які знаходились поза відданням районних судів. 
Крім того, окружні суди слухали справи в порядку апеляції, переглядаючи рішення 
та вироки районних судів. Закон передбачав, що суддя району, який виніс рішення чи 
постановив вирок, не повинен брати участь у перегляді відповідних процесуальних 
актів в порядку апеляції. Проте, це положення не позбавляло суддю права висловити 
свою думку в справі. 

Закон 1789 р. не ставив спеціальних вимог до осіб, які обіймали посади суддів 
стосовно їхньої освіти та кваліфікації. Проте, у більшості випадків, суддями ставали 
особи, які тривалий час займалися правозахисною діяльністю чи здійснювали 
юридично обслуговували великі підприємства (М. Фулер, Є. Уальд, Р. Петхер, У. Дей 
та ін.). 

Відповідно до ст. 8 закону “Про судоустрій” 1789 р. судді Верховного суду, а 
також судді інших судів перед вступом на посаду складали присягу такого змісту: 
“Я…(ім’я, прізвище), урочисто присягаю і клянуся здійснювати судочинство з 
повагою до людей, незважаючи на те, бідний чи багатий переді мною, вірно і 
безпристрасно виконувати покладені на мене обов’язки, згідно з найкращими моїми 
здібностями та розуміння, відповідно до Конституції та законів Сполучених Штатів. 
Нехай допоможе мені Господь” [8]. 

Так само присягу, дещо іншого змісту, повинні були приймати службовці, яких 
призначали у відповідні суди (ст. 7). Цією ж статтею було передбачено, що до 
повноважень суддів належало призначення допоміжного персоналу. Досліджуючи 
судову систему США, К.Ф. Гуценко підкреслював, що від консультантів Верховного 
суду часто залежала доля рішення суду нижчої інстанції. До обов’язків консультантів 
належало вивчати справи та всі супровідні процесуальні документи і викладати свої 
міркування, до яких судді, як правило, дослухались. Серед американських юристів 
було поширено думку про те, що консультанти становили собою “молодший” 
Верховний суд, який фактично й вирішував усі справи, хоч судді це й заперечували 
[1, с. 39]. 

Статті 14–18 закону стосувались процесуальних питань. Зокрема, у ст. 14 
передбачено, що сторони та інших учасників судового процесу мають викликати до 
суду за допомогою повісток. Відповідно до ст. 15 суди США користувались правом 
витребувати від учасників процесу письмові документи, отримувати пояснення та 
свідчення, які необхідні для розгляду та вирішення справи. У ст. 16 зазначено, що 
одна й та сама справа не може розглядатись одночасно кількома судами. В ст. 18 
закону йшлося про те, що сторони у справі користувались правом оскаржити рішення 
суду протягом 42 днів з моменту його проголошення. 

Статтею 27 Закону 1789 р. передбачено запровадження нової посади маршала 
району (The District Marshal). Його призначали суддею району терміном на чотири 
роки і до його повноважень належало бути присутнім на судових засіданнях, 
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представляючи владу окремого району. Маршал району користувався правом 
призначати своїх заступників, які зобов’язувались надати відповідну поруку в сумі 20 
000 доларів, що була свідченням сумлінного та чесного виконання ними свої 
обов’язків. Призначення заступника чи заступників маршала району мало бути 
схваленим суддею району. Маршал району та його заступники чи заступник повинні 
були перед вступом на посаду прийняти присягу визначеного змісту. За ст. 28 закону, 
у випадку смерті маршала району, його обов’язки продовжували виконувати його 
заступники чи заступник доти, поки не буде призначений новий маршал. 

Відповідно до ст. 29 Закону “Про судоустрій” кримінальні справи про злочини, за 
вчинення яких було передбачено покарання у вигляді смертної кари, розглядав 
окружний суд за участю 12 присяжних. Присяжними могли бути лише громадяни 
США, які мали відповідну кваліфікацію та досвід. Приймаючи висновок по справі 
про винність чи невинність підсудного, присяжні повинні були неупереджено 
досліджувати фактичні дані, щоб не допустити невідворотної помилки. У випадку 
виявлення невідповідності займаній посаді, таку особу відсторонювали, а суд 
повинен був призупинити слухання справи до часу, коли буде обраний новий 
присяжний. 

Стаття 30 закону стосувалась процесуальних особливостей допиту свідків. 
Проведення цієї процесуальної дії було необхідним у всіх випадках, у тому числі в 
справах морської та адміральської юрисдикції. У випадку, коли справу слухали в 
одному районі чи окрузі, а свідок проживав в іншому, або ж через фізичні вади чи 
поважний вік ускладнювалося його прибуття, показання від нього повинні були 
отримувати за місцем проживання, за умови, що суддя не зацікавлений у результатах 
справи. 

Статтею 32 Закону “Про судоустрій” 1789 р. було передбачено, що 
процесуальний документ суду не можна було скасувати, змінити, призупинити у 
випадку, якщо суддею, який його постановив, були недотримані вимоги стосовно 
форми чи іншого недоліку, що не мав суттєвого значення і не спотворював зміст 
рішення чи вироку. 

Підсумовуючи зазначимо, що Закон “Про судоустрій” від 24 вересня 1789 р. 
заклав основи судової системи держави та окремих штатів, передбачивши її 
функціонування у складі Верховного суду, окружних та районних судів. Крім цього, 
законом було передбачено посаду маршала району, якого призначав суддя району. З 
метою недопущення невиправних помилок, закон передбачав створення суду 
присяжних. Хоч у 1789 р. не виникало питань стосовно доцільності існування суду 
присяжних чи посади маршала району, але загалом ця організація судової системи не 
отримала загального схвалення. Насамперед, описана система судів була сприятлива 
для прихильників федералізму, оскільки повною мірою забезпечувала федеративний 
державний устрій та загалом федеральні тенденції. Натомість антифедеральні сили 
не вважали за доцільне прийняття цього закону і створення відповідної судової 
системи, при якій суди окремих штатів могли будь-як обмежуватись Верховним 
судом США. Проте, зважаючи на обставини 1789 р., треба погодитися з Е. Волкером, 
про те, що при всій неприязні антифедералістів, названий закон мав прогресивне 
значення, до того ж він носив компромісний характер, спрямовуючись на узгодження 
інтересів ворогуючих груп і досягнення певної суспільної злагоди [7, с. 65–66]. 
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У статті досліджено актуальні питання про роль прокуратури та судових слідчих 
під час розслідування кримінальних справ за Судовою реформою 1864 року в Україні. 

Унаслідок реформи до складу окружних судів були введені посади судових-
слідчих, які під час провадження попереднього слідства підпорядковувалися 
прокурору, а в інших питаннях – окружному суду та судовій палаті. 

Ці нововведення відповідали демократичним принципам судочинства, таким як 
гласність та змагальність судового процесу. 

Ключові слова: прокурор, судові слідчі, окружні суди, судові палати. 
Державний механізм України перебуває у процесі постійного реформування та 

приведення у відповідність до засад демократичної правової держави. В ході таких 
реформацій є як здобутки, так і невиправдані витрати, основні з яких – це порушення 
стабільних надійно-діючих систем державних органів. 

Система органів прокуратури – один з таких інститутів держави, який, як і інші, 
потребує вдосконалення, але для того необхідні теоретичні знання. 

До останнього часу дослідники організації та діяльності прокуратури в Україні 
спрямовували свої зусилля на аналіз діяльності прокуратури з реалізації нею 
основних конституційних функцій. Однак історичним проблемам внутрішніх 
взаємозв’язків, елементів у цій системі, їх системній єдності, особливостям 
управління в органах прокуратури, проблемам, пов’язаним з цими явищами, 
дослідники як в галузі історії та теорії держави і права, так і в галузі організації і 
діяльності прокуратури належної уваги не приділяли [6, 348]. 

З огляду на це сьогодні є актуальним питання про роль органів прокуратури та 
слідчих під час розслідування кримінальних справ та їх розгляд в судах за судовою 
реформою 1864 р. в Україні. 

Як відомо, друга половина ХVІІІ ст. характеризувалася проведенням низки 
реформ у Російській імперії. 

Серед найважливіших реформ того періоду можна виділити селянську реформу 
1861 р. та судову реформу 1864 р. 

Якщо селянська реформа не принесла очікуваного звільнення селянина від 
кріпосної залежності, то в результаті судової реформи було проголошено та 
впроваджено у практику цілий ряд демократичних принципів. Серед них можна 
виокремити: незалежність суду від адміністрації, гласність, змагальність і усність 
процесу та ін. У цей час також було скасовано систему формальних доказів і різницю 
підсудності за станами, запроваджено інститут судових слідчих у кримінальному 
процесі. 

                                                           
1 © Савуляк Р., 2006 
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Розробники Судових статутів 1864 р. відзначали, що метою кримінального 
судочинства є встановлення матеріальної істини стосовно події чи діяння, визнаного 
злочинним, а також покарання винної особи. Тому в кримінальному судочинстві вся 
діяльність суду та органів попереднього слідства мала бути спрямована на отримання 
доказів у вчиненні злочину обвинуваченим, а також встановленням ступеня його 
вини. 

В основу Судових статутів були покладені такі принципи: 
1. теорія доказів, заснована лише на їх формальності, скасовувалась; 
2. вирок міг бути обвинувальним або виправдальним; 
3. підозри у злочині не допускалося [1, с. 162]. 

Питання кримінального судочинства та участі в ньому прокурора було 
регламентовано Статутами кримінального судочинства від 20 листопада 1864 р., які 
складалися з трьох книг та шістнадцяти глав. Книги своєю чергою вміщували певні 
розділи. 

Статутом кримінального судочинства передбачався двохінстанційний порядок 
розгляду кримінальних справ. Рішення другої інстанції було кінцевим, а кінцеві 
вироки могли бути скасовані лише в особливому касаційному порядку. 
Скасовувалась станова підсудність [2, с. 17]. 

Першу стадію кримінального судочинства становило дізнання і попереднє 
слідство. 

Проведення дізнання було покладено на поліцію, яка була зобов’язана в межах 
однієї доби доповісти судовому слідчому і прокурору про будь-яку подію, яка 
містила в собі ознаки злочину. Дані про злочини, підсудні мировим судам, поліція 
зобов’язана була передати їм за належністю. 

Було визначено, що під час проведення дізнання поліція могла затримати 
підозрюваного у випадках, передбачених законом (коли злочинець затриманий у 
момент вчинення злочину, коли потерпілий чи свідок прямо вкажуть на підозрювану 
особу, коли на підозрюванім або в його помешканні будуть виявлені сліди злочину та 
ін.). Затримання підозрюваного покладало на поліцію обов’язки негайно повідомити 
про це судовому слідчому і прокурору. 

Метою дізнання було з’ясування дійсності повідомлень і даних про злочини, а 
також і таких дій, які без дізнання не можливо кваліфікувати, як злочин. 

У разі проведення дізнання поліція ставила до відома прокурора. Йому, зокрема, 
повідомлялось про закінчення дізнання, і про передання справи судовому слідчому. 

У дореформенному суді функції попереднього слідства виконували органи 
поліції. Готуючи судову реформу, царизм підготував і зміни системи попереднього 
слідства. В березні 1859 р. утворено спеціальну комісію, серед завдань якої була 
розробка нового устрою губернських і повітових закладів. Ця комісія насамперед 
висловлювалась за вилучення в поліції слідчих функцій і утворення спеціального 
органу, якому можна було доручити провадження попереднього розслідування. 
Відповідно до цього до травня 1860 р. комісія представила проект запровадження 
спеціальних слідчих-суддів, автором якого був один із представників ліберального 
угрупування діячів судової реформи Н.І. Стояновський [3, с. 103]. 

У травні 1860 р. цей проект був обговорений об”єднаними департаментами 
законів і цивільних справ Державної ради за участю членів головного комітету із 
селянських питань. Погодивши заходи розроблені комісією, з’єднані департаменти 
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внесли деякі поправки. Зокрема, новоутворених посадових осіб вирішено було 
назвати не “слідчими-суддями”, а “судовими слідчими”, а також не призначати їх 
губернатором, як пропоновано раніше, а міністром юстиції. 8 червня 1860 р. цар 
затвердив три законодавчі акти: “Заклади судових слідчих”, “Наказ судовим 
слідчим”, “Наказ поліції про проведення дізнання”. Усі ці нормативні акти були 
включені до Статуту кримінального судочинства, ухвалений 20 листопада 1864 року. 

Відповідно до Судових статутів 1864 р. судові слідчі входили в склад окружних 
судів. Кожний судовий слідчий мав свою дільницю. Їх могли залучати для 
поповнення складу окружного суду, але тільки в тому випадку, якщо вони не 
здійснювали попереднього слідства з цієї справи. 

При провадженні попереднього слідства судові слідчі були підпорядковані 
прокурору, а в інших питаннях – окружному суду і судовій палаті. На кримінальне 
відділення окружного суду був покладений обов’язок розгляду скарг на слідчих та 
вирішення подань слідчих з тих питань, які виходили за межі їхньої компетенції. 

Судові статути надавали право судовим слідчим використовувати допомогу 
поліції і військових команд, однак вони не мали права передавати свої обов’язки із 
провадження розслідування ні поліції, ні мировим суддям [4, с. 277]. 

Судові статути 20 листопада 1864 р. встановлювали, що головами і членами 
судових органів, у тому числі судовими слідчими, могли призначати виключно осіб 
які мають вищу юридичну освіту. 

На посади судових слідчих була поширена незмінність: вони не могли бути 
звільнені без їхньої згоди та переведені із однієї місцевості в іншу. Тимчасове 
відсторонення від посади могло відбутися лише у випадку віддання їх до суду. 

Звільнити з посади слідчого без його згоди могли тільки у разі вчинення ним 
злочину, встановленого вироком суду, що вступив у законну силу. 

Судові слідчі повинні були приступити до попереднього слідства: 
− на вимогу прокурора; 
− за зверненням посадових осіб і адміністративних органів; 
− за скаргами приватних осіб; 
− за власною ініціативою. 

Розпочинаючи розслідування, судовий слідчий повинен був поставити до відома 
прокурора, але у подальшому всі необхідні дії й заходи приймав самостійно. 

Запобіжними заходами, які слідчий міг запропонувати стосовно обвинуваченого, 
були: 1) віддання під особливий нагляд поліції; 2) застава; 3) віддання на поруки; 
4) домашній арешт; 5) взяття під варту. З метою визначення ступеня запобіжного 
заходу враховували характер злочину та покарання, яке могли застосовувати до 
обвинуваченого. Керуючись цим, усі злочини, які підлягали розгляду в окружних 
судах, були розділені на три види, і для кожного із них була встановлена особлива, 
вища міра запобіжного заходу. Зокрема, для обвинувачених у вчиненні злочинів, за 
яких мірою покарання було поміщення в тюрму, чи фортецю без обмеження прав і 
переваг вищою мірою запобіжного заходу було віддання на поруки. 

Для осіб, звинувачених у злочинах чи проступках, за яких мірою покарання було 
поміщення в “гамівному” будинку чи фортеці, з обмеженням прав та переваг вищою 
мірою запобіжного заходу була застава. Для обвинувачених у злочинах, за якими 
заходами покарання були утримання в робітничому будинку або арештантській роті, 
висилка в сибірські чи інші віддалені губернії з позбавленням всіх особистих прав і 
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переваг, каторжні роботи з позбавленням усіх прав і переваг, вищою мірою 
запобіжного заходу було утримання під вартою [5, с. 419]. 

Отож, за кожним видом злочинів слідчий не міг вийти за межі вищої міри 
запобіжного заходу. Затриманий мав бути допитаний у межах трьох діб. 
Обвинуваченому надавали право відводу слідчого. 

Контроль за проведенням попереднього слідства здійснював прокурор. Прокурор 
отримував право бути присутнім під час проведення всіх слідчих дій, мав право 
давати вказівки судовому слідчому, пропонувати взяти під варту обвинуваченого, 
який перебував на волі, а також пропонувати слідчому замінити більш сувору міру 
запобіжного заходу менш суворою. У випадку незгоди з пропозицією прокурора, 
судовий слідчий міг оскаржити такі вказівки в суді. 

Після закінчення попереднього слідства слідчий повинен був передати прокурору 
окружного суду кримінальну справу, а прокурор при погодженні з думкою слідчого 
про необхідність передачі обвинуваченого до суду складав обвинувальний висновок. 
В обвинувальному висновку було зазначено: 
1. подію, яка мала ознаки злочину; 
2. час і місце вчинення злочину наскільки це стало відомо; 
3. звання, ім’я, по-батькові та прізвище обвинуваченого; 
4. суть доказів, зібраних у справі проти обвинуваченого; 
5. визначення за законом: якому злочину відповідають ознаки розглянутого діяння . 

У пояснювальній записці до Статуту кримінального судочинства було додано, 
що складання обвинувального висновку мало на меті не лише роз’яснити суть 
справи, але й полегшити обвинуваченому “способи захисту”. “Якщо підсудний не 
знає завчасно, в яких діях він обвинувачується і на підставі яких доказів, то йому 
буде важко приготуватись до спростування звинувачення навіть 
несправедливого”[7, с. 241–242]. 

Однак заяви авторів пояснювальної записки про “рівність обвинувачення і 
захисту” мали декларативний характер, і не були реалізовані у стадії попереднього 
слідства. Це виявлялось у тому, як було вирішено питання про участь захисника в 
стадії попереднього розслідування в ході підготовки судової реформи, і в разі 
прийняття. 

Під час розробки Статуту кримінального судочинства запропоновано допустити 
захисника зі стадії попереднього розслідування. Захисник у цій стадії повинен був 
допомагати обвинуваченому здійснювати надане йому право на захист, 
протиставляючи зібрані ним докази доказам, які збирав слідчий. Однак пропозиції 
про допуск захисника зі стадії попереднього слідства не були підтримані з’єднаними 
департаментами законів Державної ради, і при кінцевій розробці Судових статутів 
захист не був допущений до стадії попереднього розслідування. 

Отож, цей важливий інститут судочинства спіткала така ж доля, як і суд 
присяжних з державних та деяких інших злочинів. 

Складений прокурором окружного суду, обвинувальний висновок разом з 
матеріалами розслідування скеровували в окружний суд (зі справ, які розглядали без 
участі присяжних засідателів) або прокурору судової палати з метою вирішення 
питання про передачу обвинуваченого до суду (зі справ важливіших, які підлягали 
розгляду окружним судом за участю присяжних засідателів). Отже, питання про 
віддання до суду вирішував прокурором окружного суду, а з важливіших 
кримінальних справ – судова палата. 
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Обвинувальний висновок пред’являли обвинуваченому, який повинен був 
запозичити, кого він бажає викликати до суду разом з особами, вказаними 
прокурором в обвинувальному висновку. В цей час обвинуваченому надавали право 
обирати собі захисника. 

Розглянемо порядок розгляду справ в окружному суді без присяжних засідателів 
з участю прокурора. 

Окружний суд без присяжних засідателів розглядав справи про обвинувачення в 
таких злочинах і проступках, які не були пов’язані з позбавленням чи обмеженням 
прав і переваг і тягнули за собою покарання у вигляді поміщення у фортецю, чи 
тюрму. 

Судове засідання починалось із оголошення прокурором обвинувального 
висновку, після чого суд перевіряв матеріали попереднього слідства. Суд і прокурор 
розглядали протоколи про огляд, виїмки, обшук, а також інші письмові та речові 
докази. Згодом суд допитував підсудного, свідків та інших учасників судового 
розгляду. 

Дебати сторін складалися з обвинувальної промови прокурора, пояснення 
цивільного позивача чи його довірителя, із захисної промови, яку проголошував або 
сам підсудний, або його захисник. Після закінчення дебатів, голова коротко викладав 
суть справи і характеризував суть доказів, як на користь обвинуваченого, так і проти 
нього. Перед винесенням вироку суд повинен був вирішити такі питання: 1) чи мала 
місце подія злочину, яка призвела до обвинувачення підсудного; 2) винен чи не 
винен підсудний по всіх предметах обвинувачення; 3) який закон про покарання має 
бути застосований до підсудного; 4) про винагороду за шкоду, спричинену злочином 
чи проступком. Вирок виносився більшістю голосів суддів, а у випадку рівності 
голосів, перевагу надавали тій думці, яку поділяв голова суду. Якщо ж думки 
розділились так, що голос голови не міг дати переваги, то підсудного вважали 
невинним. Вирок оголошували у відкритому судовому засіданні і копію його вручали 
підсудному. З моменту вручення копії вироку обчислювався строк для оскарження 
вироку. 

Реформування правоохоронних органів та судової системи в Україні є особливо 
актуальним на сьогодні. 

Конституція України по-новому сформулювала головні принципи взаємодії 
правоохоронних органів з органами судової влади. Реформування правоохоронних 
органів (прокуратури, МВС, СБУ) має супроводжуватись посиленням їхнього впливу 
на здійснення позитивних змін у нашому суспільстві, а отже, й зміцненням 
законності і правопорядку. 

З огляду на це, зважаючи на історичний досвід, доцільно було б виділити слідчих 
прокуратури, міліції, СБУ, з підпорядкування своїх відомств в окремий структурний 
підрозділ під назвою судові-слідчі, які б діяли незалежно під контролем суду. 

–––––––––––––––––––– 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОСТІ НА ЗАКАРПАТТІ (1938–1939 РР.). 
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У статті досліджено становлення української державності на Закарпатті 
(1938-1939 рр.). Характеризується процес її формування, розподіл влад та 
функціонування законодавчих, виконавчих і судових органів, а також збройних сил. 
Проаналізовано причини поразки цієї української держави. 

Ключові слова: державність, становлення, розподіл влад. 
Як вчить історія, держава є найдоцільнішою, найефективнішою політичною 

формою організації будь-якого суспільства, будь-якого народу. Вона забезпечує його 
соціально-економічний, політичний, культурний та інший розвиток, саме його 
існування. 

Український народ теж здавна мав свою державність. На різних етапах його 
історії це була Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, згодом – козацька 
держава часів Богдана Хмельницького, у новітні часи – Українська Народна 
Республіка та Західно-Українська Народна Республіка. 

Але щоразу українська державність гинула: її придушували, ліквідовували 
міцніші сусідні держави – татаро-монголи, Литва, Росія, Польща, Угорщина тощо. 

Отож, на початку XX ст. українські землі були поділені між Росією, Польщею, 
Румунією та Чехословаччиною і український народ своєї державності не мав. Кожна 
з цих держав-загарбників вела щодо українських земель та їх населення політику 
колонізації. Переслідувались прояви національного руху, жорстоко придушувались 
намагання відновити свою державність. Було переслідувано і заборонено українську 
мову, культуру, церкву, сфальсифіковано історію, українців намагались позбавити 
їхньої національної автентичності, витравлювалась сама назва народу – “українці”. 

Таку колонізаторську політику проводили держави-метрополії і далі – у 20-ті, 30-
ті роки XX ст. Маємо на увазі Радянський Союз, Другу Річ Посполиту, Румунію, 
Угорщину. 

Незважаючи на це, український народ продовжував існувати й боротися за своє 
самозбереження, свою історію, мову й релігію, відновлення своєї державності. 

Спробуємо хоч би в загальних рисах простежити цей процес на найвіддаленішій 
українській землі – Закарпатті. Ця земля з давніх-давен була заселена східно-
слов’янськими племенами, зокрема білих хорватів, і в X-XI ст. входила до складу 
Київської Русі. У кінці XI ст. вона потрапила під владу Угорщини. 

В роки Першої світової війни і після неї українське населення Закарпаття, яке 
становило близько 60 %, висловило бажання приєднатися до України. Про це 
засвідчили рішення Закарпатських всенародних зборів, що 21 січня 1919 р. відбулися 
у Хусті [3, с. 233]. 

За Сен-Жерменським (1919 р.) договором, укладеним між Австрією та країнами-
переможцями у Першій світовій війні, та Тріанонським договором (1920 р.), 
укладеним між Угорщиною та країнами Антанти, Закарпаття відійшло до складу 

                                                           
1 © Тищик Б., 2006 
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Чехословаччини. Унаслідок угоди між чеськими політичними керівниками і 
представниками закарпатського краю, підписаної ще в листопаді 1918 р. у 
м. Скрентоні (штат Пенсильванія, США) Чехословаччина повинна була надати 
Закарпаттю, якщо воно увійде до її складу, широку автономію. 

Коли так сталося, згідно з Конституцією Чехословацької республіки, прийнятою 
29 лютого 1920 р., Закарпаття проголошувалось автономним краєм з правом мати 
свій крайовий Сейм, компетентний у справах мови, освіти, релігії, місцевої 
адміністрації та ін. Край мав мати свого міністра у складі уряду республіки 
[1, с. 427-428]. Але вибори до Сейму не відбулися, а 26 квітня 1920 р. чеський уряд 
видав розпорядження, згідно з яким управління краєм, який названо Підкарпатською 
Руссю, зосереджувалося в руках губернатора та віце-губернатора, яких призначав 
Президент республіки. Отже, ніяких представницьких органів тут утворено не було. 

У 1927 р., щоб остаточно ліквідувати особливий статус Закарпаття, під виглядом 
уніфікації законодавства всієї республіки був прийнятий Закон “Про організацію 
політичного управління”. Територія Чехословаччини була поділена на 4 
адміністративні одиниці – краї (Чехія, Моравія і Сілезія, Словаччина, Підкарпатський 
край). Вся влада у краї належала Крайовому президентові, якого призначав 
Президент республіки. Дорадчим органом при Крайовому президенті було Крайове 
представництво. На Закарпатті воно складалося з 12-ти обраних населенням і 6-ти 
призначених урядом членів. 

Територія Закарпаття поділялася на 12 округів з окружними представництвами. 
Їх голови наділялися широкими повноваженнями і фактично були представниками 
уряду на місцях [3, с. 235]. 

На відміну від інших, захоплених різними країнами західноукраїнських земель, у 
Чехословаччині існував щодо українців значно м’якший політичний режим. Уряд 
країни, крім того, намагався хоч якось підвищити рівень життя у Закарпатті, зокрема 
були конфісковані і поділені великі угорські маєтки, за рахунок яких близько 35 тис. 
дрібних селянських господарств отримали додаткові земельні ділянки. В економіку 
краю вкладалися значні кошти, до речі, більші, ніж вилучалися. Відбулися зміни у 
галузі освіти і культури: значно зросла кількість освітніх закладів (початкових шкіл – 
від 525 до 851, гімназій – від 3 до 11), у школах дозволено користуватися рідною 
мовою. З’явилися культурно-освітні товариства українського і русофільського 
напрямів. У Празі 1921 р. на кошти чехословацького уряду відкрився Український 
вільний університет з двома факультетами: філософським та юридичним, у 
Подебратах (у 1922 р.) – Українська господарська академія, у Празі (в 1923 р.) – 
Український педагогічний інститут ім. М. Драгоманова [3, с. 235]. 

Але так було приблизно до початку 30-х років. Далі чеська влада стала вести 
щодо українців більш шовіністичну політику. Устремління провідних українських 
діячів Закарпаття, широких мас населення до автономії краю керівні кола 
Чехословаччини ігнорували, проводячи поступово, але наполегливо 
централізаторську діяльність. Недарма на знак протесту проти такої політики ще у 
1921 р. подав у відставку перший губернатор Закарпаття українець Г. Жаткович. 

Незважаючи на це, у кінці 20-х та у 30-ті роки український рух у краї 
продовжував розвиватись, міцніти. Саме в цей період на Закарпатті почала діяти 
Організація українських націоналістів (ОУН). Розвивалися українські соціокультурні 
товариства, зокрема “Просвіта”, створювалися читальні, клуби, кооперативи тощо. 
Розгорталася боротьба за права української мови й освіти, за автономію краю та 
відновлення української державності. 
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Щоправда, крім українських сил у Закарпатті існувала й діяла ще одна соціально-
політична сила – русофіли, які ще з XIX ст. починаючи, орієнтувалися на Росію (у 
Галичині їх називали москвофілами). Існувала й значна угорська діаспора, етнічні 
групи ромів (циган), румунів і ін., серед місцевого населення було й немало русинів, 
які вважали себе окремою народністю зі своєю (церковнослов’янською) мовою [4]. 

Намагаючись уникнути гострих соціальних і національних суперечностей в 
Чехословаччині, які накопичились до середини 30-х років, президент Е. Бенеш у 
1937 р. обіцяв перебудувати державу на засадах федерації, а уряд опублікував 
спеціальне комюніке щодо перегляду своєї політики стосовно національних меншин. 
Однак ніяких реальних кроків у цьому напрямі вчинено не було. 

Тоді ж, в середині 30-х років, в Ужгороді створено, спираючись на гарантії Сен-
Жерменського договору і Чехословацької конституції, представницький орган 
українців і русинів – Русинсько-українську народну раду. 29 травня 1938 р. вона 
висунула перед чехословацькими властями вимогу про впровадження для Закарпаття 
статусу автономії. Доречно буде зазначити, що судетські німці та словаки вже 
давніше вимагали для себе того ж. При цьому вимоги судетських німців активно 
підтримувала гітлерівська Німеччина. 

Політична криза у ЧСР, територіальні претензії з боку сусідніх держав призвели 
до того, що українське питання піднялося до міжнародного рівня, ним зацікавились 
чимало європейських держав. 

Зрештою, загострилася проблема судетських німців, а нерішучість західних 
держав, їх намагання піти на поступки Гітлеру і тим самим уникнути війни призвели 
до відомої Мюнхенської угоди, підписаної 30 вересня 1938 р. між Англією і 
Францією з одного боку, та фашистськими Німеччиною та Італією – з другого. Угода 
спричинила до розчленування Чехословаччини: 1 жовтня німецькі війська перетнули 
кордон і окупували Судетську область. 

Угорщина тут же запропонувала Німеччині дати згоду на приєднання до 
Угорщини Словаччини і Закарпаття, хоч населення цих країв такого бажання аж ніяк 
не висловлювало. Але Німеччина поки що на цю пропозицію не відреагувала. Зате 
при підтримці західних держав Гітлер став арбітром у “чехословацькому питанні”: 
він підтримав прагнення словаків до автономії, але не висловив свого ставлення до 
проблеми Закарпаття. Отже, відносно нього Німеччина зайняла вичікувальну 
позицію [2, с. 59]. 

На початку жовтня 1938 р. подав у відставку президент Чехословаччини 
Е. Бенеш. 10 жовтня уряд оголосив, що Чехословаччина перетворюється у федерацію 
трьох народів: чехів, словаків і українців. Наступного дня Закарпаттю було офіційно 
надано автономію під назвою Підкарпатська Русь і визнано її автономний уряд 
[6, с. 52]. 22 листопада це рішення було затверджене парламентом республіки. 

Уряд Підкарпатської Русі був сформований у складі прем’єра, шістьох міністрів і 
двох державних секретарів. Прем’єр-міністром став лідер русофілів А. Бродій. Він 
тимчасово отримав також портфелі міністра шкільництва і міністра федерального 
уряду у справах Підкарпатської Русі (у складі федерального уряду створено таку 
посаду). 

Міністром внутрішніх справ затверджено Е. Бачинського, міністром комунікацій – 
Ю. Ревая, міністром “без портфеля” – С. Фенцика. 
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Державними секретарями стали І. Пєщак та лідер українських сил А. Волошин. 
На першому ж засіданні уряду засновано газету “Урядовий вісник”, розглянено 

питання кордонів, створення власних збройних сил, проблему цілісності території 
краю тощо. 

Дещо раніше, у вересні, у краї було утворено військову організацію крайового 
самозахисту – “Карпатська Січ”, до якої записалося вже з самого початку близько 2 
тис. добровольців, невдовзі – 5 тис., а у березні 1939 р. – 10–12 тис. [6, с. 52]. 

Автономія Підкарпатської Русі занепокоїла Польщу, яка боялася незалежницько-
автономічних впливів на українське населення Польщі. Посол Польщі у Берліні 22 
жовтня зустрівся з міністром закордонних справ Рейху Й. Ріббентропом і повідомив 
його, що Польща вважає доцільним передати Закарпаття Угорщині – щоб встановити 
з нею спільний кордон і ліквідувати джерело неспокою у цьому регіоні [2, с. 60]. 

Своєю чергою у Берлін в кінці жовтня виїхала делегація Підкарпатської Русі, яка 
передала німецькому урядові меморандум. У ньому зазначалося, що цей край, 
населений переважно українцями, має повне право на автономію або й на 
незалежність, що він – лише частина всіх українських земель, з якими у майбутньому 
хоче об’єднатися. Але, щоб зараз не стати жертвою агресії, Підкарпатська Русь 
перебуває у складі Чеської держави. 

У меморандумі було запропоновано перетворити цей край у незалежну державу, 
яка б певний час перебувала під протекторатом чотирьох великих держав, що 
підписали Мюнхенську угоду – Англії, Франції, Німеччини й Італії. “Внутрішніми 
справами країни керуватиме виключно український уряд, – писали у меморандумі, – 
... а для охорони країни уряд створить національну міліцію”. Чотири згадані держави 
скерують у Підкарпатську Русь невеликі контингенти військ, “яким було б доручено 
разом з українською національною міліцією охорону кордонів і внутрішнього 
порядку” [2, с. 60]. 

Ця пропозиція українських властей, однак, не знайшла у Берліні підтримки, як 
також аналогічні заходи українських еміграційних громад у Європі й за океаном. 

Більше того, Німеччина й Італія вирішили частково задовольнити претензії 
Угорщини: рішенням німецько-італійського арбітражу у Відні (2 листопада 1938 р.) 
Підкарпатська Русь повинна була віддати Угорщині понад 1 800 км² своєї території з 
населенням 180 тис. осіб, куди входили й три найбільші міста краю – Ужгород, 
Мукачеве і Берегове. Українці були змушені це зробити й перенесли столицю краю з 
Ужгорода до Хуста [6, с. 52]. 

Німеччина, як свідчить відомий український зарубіжний дослідник В. Косик, 
“все більше віддалялася у справі Карпатської України”, німецька преса отримала від 
властей розпорядження нічого не писати про проблеми цього краю, було відкладено 
питання про відкриття німецького генерального консульства у Хусті. До того ж 
радник німецького посольства у Варшаві дав зрозуміти представникові однієї з 
західних держав, що Німеччина не має наміру робити з Карпатської України зародок 
Української держави [2, с. 61–63]. 

Але, як не дивно, це не перешкоджало деяким західним дипломатам (наприклад, 
американському послу у Парижі) стверджувати, що Німеччина підтримує 
“українське питання”, створила “український штаб, щоб узяти владу на Україні й 
утворити незалежну Українську державу ”. Наводить В. Косик і такий характерний 
факт: Польща, намагаючись встановити спільний кордон з Угорщиною, навіть 
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засилала у Підкарпатську Русь групи партизанів і диверсантів, які мали завданням 
провокувати заворушення, чинити терористичні акти, диверсії, словом 
дестабілізувати ситуацію і створити привід для окупації краю. 

Втім, у кінці жовтня 1938 р. в уряді Карпатської України виникла внутрішня 
політична криза, пов’язана з таємними зв’язками А. Бродія і С. Фенцика з 
Угорщиною. Це призвело до їхньої відставки. 

26 жовтня 1938 р. новим прем’єр-міністром став Августин Волошин.1 
А. Волошин реформував уряд, у складі якого утворено чотири міністерства – 

внутрішніх справ, шкільництва та народної освіти, комунікацій, юстиції. Важливу 
роль в уряді відігравали й два державні секретарі (члени ОУН) – С. Росоха та 
І. Рогач. 

Тоді ж створено службу безпеки, управління поліції, відділ преси і пропаганди. 
Засновану щоденно урядову газету “Нова свобода”. 

30 грудня 1939 р. уряд затвердив нову назву автономії – “Карпатська Україна” і 
розпочав процес перетворення краю на автономну українську державу [6, с. 52]. 

Уряд А. Волошина також взявся за вирішення наболілих соціально-економічних 
проблем. Серед них особливо гострими були фінансова проблема, земельна реформа, 
розвиток хліборобства, виноградарства, скотарства. 

Одними з найважливіших статей наповнення бюджету стали лісорозробки та 
видобуток солі. Значну увагу приділялося питанням електрифікації населених 
пунктів та підприємств, розвитку шляхів сполучення, зв’язку, освіти. В усіх школах 
запроваджено обов’язкове вивчення української мови та історії, відкрито кілька 
українських гімназій, педагогічних середніх шкіл тощо. 

Розроблено проект перенесення Українського вільного університету з Праги до 
Хуста. Значну увагу приділялось питанням культури і мистецтва. Розпочато 
підготовку до створення крайової кіностудії. 

Оскільки у Закарпатті продовжували діяти угорські воєнізовані загони та 
польські диверсійні групи, що нападали на українські села, приміщення громадсько-
політичних організацій, руйнували мости, зв’язок, спилювали телефонно-телеграфні 
стовпи, тероризували населення – отож уряд продовжував зміцнювати Карпатську 
Січ. На першому з’їзді Січі у листопаді 1938 р. створено її Головну команду, яку 
очолив Головний комендант. Ним призначено Д. Климпуша. Його заступником став 
І. Роман, генеральним писарем – І. Рогач, начальником Генерального штабу – 
галичанин М. Колодзінський. 

Січ мала 10 команд (відділень) у районах, 5 постійних таборів для військової 
підготовки новобранців. Але увесь час гостро не вистачало зброї, яку, головно, 
діставали у боях з ворожими диверсійними групами. Частина січовиків несла службу 
у поліції та прикордонній сторожі, охороняла стратегічні об’єкти. 

                                                           
1Августин Волошин народився 17. III. 1874 р. в с. Келеничі (тепер Міжгірського р-ну 
Закарпатської обл.) у родині священика. Закінчив Ужгородську богословську гімназію, 
навчався на теологічному ф-ті Будапештського ун-ту. Знав кілька мов, брав активну участь у 
суспільно-політичному житті Закарпаття. У 1925–1929 рр. – депутат чехословацького 
парламенту, 1935–1938 рр. – почесний голова українського товариства “Просвіта” на 
Закарпатті. У 1945 р. арештований радянською розвідкою у Празі і 11.VII. 1945 р. страчений у 
Москві. 
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Зазначимо, що Січ провела значну культурно-просвітницьку роботу серед 
населення, видавала тижневик “Наступ”. Лави Карпатської Січі постійно 
поповнювались, причому не лише за рахунок місцевих добровольців, а й вихідцями з 
інших українських земель – Галичини, Буковини, Наддніпрянської України. 
Особливо велику допомогу Січі надавала ОУН, сотні членів якої влилися у лави 
січовиків. Один з керівників ОУН в Галичині – М. Колодзінський став, як було 
зазначено, начальником Генерального штабу Січі, а інший галичанин, Р. Шухевич 
(майбутній командир УПА) – його заступником. 

Наближалися вибори до крайового парламенту Карпатської України – Сейму. 
Нестабільність політичної ситуації у країні, наростання політичної активності 
населення у Закарпатті потребували від українського уряду вжити термінових 
заходів. 

У січні 1935 р. уряд розпустив усі реакційні (зокрема, проугорські) політичні 
партії, що преса і більшість населення краю сприйняли позитивно [4]. Натомість 18 
січня утворено широке Українське національне об’єднання (УНО), яке очолив 
Ф. Ревай. УНО сформувало свій виборчий список кандидатів до Сейму, до якого 
включено провідних представників закарпатського політикуму, до того ж не лише 
українського. 

Вибори до Сейму в Закарпатті відбулися 12 лютого 1939 р. Участь населення у 
виборах була високою – 92, 55 %. Виборчий список УНО отримав 92, 4 % голосів. 

Отже, Сейм було обрано. 
Оскільки Чехословаччина на той час продовжувала розпадатися, перед 

закарпатськими політичними діячами постало питання про незалежну державність 
краю. Щоправда, в оточенні сусідніх агресивних держав це було складною 
проблемою. Радянський Союз, Польща, Угорщина та європейська ліва преса 
вважали, що українського питання, української держави не існувало й не може 
існувати, що воно вигадане Німеччиною, яка нібито використовує його для 
руйнування державного устрою Східної Європи. 

Отож, з цього було простежено, що не українці хочуть мати свою національну 
державу, а її в своїх інтересах хочуть створити німці. Отже, Карпато-Українська 
держава, оскільки вона твориться за допомогою Німеччини, безперечно є 
фашистською державою [2, с. 63]. 

Уряд Карпатської України й справді на той час підписав з однією німецькою 
фірмою комерційну угоду стосовно видобутку й експлуатації корисних копалин у 
Закарпатті, але ця угода навіть не набула чинності. 

Політичні чинники, преса Карпатської України, ОУН висловили протест проти 
таких інсцинуацій, запевняючи світ, що, як воно й було насправді, ніякого “тісного 
співробітництва” з Німеччиною не існувало. Але антиукраїнська пропаганда свою 
справу робила. 

Варто зазначити таке: 5 січня 1939 р. А. Гітлер зустрівся з міністром закордонних 
справ Польщі Ю. Беком та заявив йому, що світова преса абсолютно безпідставно 
приписує Німеччині певні наміри щодо України. А Бек, своєю чергою, заявив, що в 
національному русі у Карпатській Україні вбачає “руку” українських націоналістів, 
бо цей край не є українським, а населений русинами, які не мають нічого спільного з 
українцями, до того ж саме слово “Україна” є польським і вживається щодо 
окраїнних корінних польських земель [2, с. 64]. 
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Коли 6 березня 1939 р. А. Гітлер прийняв рішення ліквідувати Чехословаччину 
як незалежну державу, окупувавши Богемію та Моравію і погодившись на 
незалежність Словаччини, власне тоді він погодився й на окупацію Карпатської 
України Угорщиною. 

Утім, 15 березня 1939 р. відбулося перше засідання обраного у лютому сейму 
Карпатської України. Головою цього сейму обрано А. Стефана. 

Цього ж дня сейм проголосив державну самостійність Карпатської України 
[6, с. 53] та було схвалено попередньо підготовлений проект Конституції Карпатської 
України – як її основний закон. 

Конституція визначила форму держави – республіку у вигляді президентсько-
парламентської форми на чолі з президентом. Його обирав сейм. 

Державною мовою стала мова українська. Затверджено державний прапор – 
синьо-жовтий та герб (із зображенням ведмедя на лівому червоному півполі й 
чотирьох синіх та трьох жовтих смуг на правому півполі, а також тризуба св. 
Володимира Великого з хрестом на середньому зубці герба, що був у формі щита). 
До речі, щодо герба ще мав бути ухвалений окремий закон. Гімном визнано пісню 
“Ще не вмерла Україна” (на слова П. Чубинського і музику М. Вербицького) 
[6, с. 53]. 

Таємним голосуванням президентом Карпатської України сейм обрав Августина 
Волошина, а прем’єр-міністром на пропозицію президента затвердив Юліана Ревая. 

Згідно з ухваленим сеймом законом уряд Карпатської України, за згодою 
президента, було уповноважено у перервах між сесіями сейму видавати 
розпорядження з силою закону. Сейм на найближчому засіданні повинен був їх 
затвердити. 

Отож, процес державного усамостійнення Карпатської України завершився. Але 
недовго тішилися закарпатські українці тяжко здобутою незалежністю. 

У ніч з 13 на 14 березня хартістська Угорщина напала на Карпатську Україну. З 
перших же годин угорського вторгнення частини Карпатської Січі, загони 
самооборони і ін. розпочали кровопролитні бої з переважаючими силами ворога. 

Вирішальний бій відбувся на Красному полі біля Хуста. 16 березня ворог, хоч і 
зазнав значних втрат, захопив Хуст, а до 18 березня – більшу частину території краю. 
У гірських районах загони Січі продовжували боротьбу до кінця травня. 

У кінці березня 1939 р. президент республіки А. Волошин, частина міністрів та 
інших державних урядовців виїхали в еміграцію, у Прагу. 

Недовгий період існування незалежної Карпатської України став однією з 
яскравих сторінок багатовікової боротьби карпатських українців за встановлення 
своєї незалежної державності. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті досліджено особливості розвитку нотаріальної діяльності в Україні періоду 
Литовсько-Руської держави і Речі Посполитої. Відтак проаналізовано ті положення 
Литовських статутів, королівських привілеїв та сеймових і сеймикових постанов, які 
регулювали ті чи інші аспекти нотаріальної діяльності. 

Ключові слова: нотаріальна діяльність, нотаріус, угоди, нотаріальні акти. 
Процес реформування національної правової системи України загалом та 

окремих правових інститутів зокрема потребує наукового аналізу низки проблем, 
серед яких значне місце займають і питання функціонування нотаріату. Сучасний 
інститут нотаріату не можна достатньо глибоко осмислити, дослідити, вивчити поза 
зв’язком із попередніми стадіями його розвитку. Окремі аспекти історії нотаріату в 
Україні досліджували такі вітчизняні вчені, як Р. Кочер’янц, В. Баранкова, С. Фурса, 
В. Черниш. Проте і до сьогодні залишилися недостатньо вивченими процеси 
зародження, розвитку та функціонування нотаріату в Україні. Відтак ці дослідження 
є важливими і необхідними. Пропонована стаття досліджує історію становлення і 
розвитку нотаріальної діяльності в Україні періоду Литовсько-Руської держави і Речі 
Посполитої, а її завданням є виявлення певних закономірностей цього процесу. 

З ХІV ст. близько половини земель Київської Русі було приєднано до Литовської 
держави, яка зорганізувалася і зміцніла в ХІІІ ст. у боротьбі з Німецьким орденом і 
Галицько-Волинським князівством. До її складу ввійшли Волинь, Полісся, Поділля, 
Київщина, Чернігівсько-Сіверська земля. Галичина і частина Волині в середині 
XIV ст. були загарбані Польщею. Як зазначав М. Владимирський-Буданов, держава, 
заснована литовськими князями, вже від Ольгерда (один із ініціаторів об’єднання) 
стала цілком руською. Це дає підстави стверджувати, що держава, яка називалася 
Великим князівством Литовським, з кінця XIV ст. фактично стала Великим 
князівством західно-руським або Литовсько-Руською державою. Система джерел 
західно-руського права була досить розгалуженою. Вона охоплювала звичаєве право, 
Руську Правду, міжкнязівські договори, привілеї (листи, ухвали), магдебурзьке право 
та Литовські статути. Упродовж усієї історії особливістю литовсько-руського 
законодавства була тенденція до збереження в ньому положень давньоруського 
права, що за умови постійних зовнішніх впливів відіграло позитивну роль [2, с. 110]. 
Навіть за часів панування писаного права звичаєве право не лише залишалося 
чинним у сфері сімейних, приватномайнових (у тому числі й щодо укладення та 
визнання дійсності договорів), судових відносин, насамперед сільського населення, 
але й безпосередньо створювало його – адже законодавчі акти епохи є тією чи іншою 
мірою узаконення, санкціонування владою звичаю [2, с. 111]. 

З огляду на зазначені положення, аналізуючи процес становлення нотаріальної 
діяльності в українському праві, можна стверджувати, що за часів Литовсько-Руської 
держави відбувається подальший її розвиток, який ґрунтується на підвалинах, 
                                                           
1 © Ясінська Л., 2006 
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закладених Руською Правдою і звичаєвим правом. Та не слід відкидати і такого 
чинника, як вплив польського, німецького, а через них і римського права. Проте вони 
не тільки не змінювали сутності литовсько-руського права, але й мали позитивний 
вплив. Саме такі впливи, на думку відомого українського історика права кінця XIX – 
початку XX ст. Ф. Леонтовича, не в останню чергу спричинилися до більшої 
порівняно з московським, розробленості литовсько-руського права [2, с. 114]. 

Західно-руське право, принципи якого зосереджено в Литовських Статутах, не 
знало чіткого відокремлення норм, що становлять цивільне право в сучасному 
розумінні. Маємо на увазі лише його основні інститути, що набули законодавчого 
регламентування, а саме – речовий, спадковий, зобов’язальний та шлюбно-сімейний. 
Головним об’єктом речового права, згідно з Литовськими статутами були, “маєтності 
рухомі” та “маєтності лежачі”. Способами їх набуття вважались: окупація, 
пожалування, давність і цивільні угоди. Нормами зобов’язального права 
регулювались головно такі договірні відносини, як купівлі-продажу, позики, застави, 
дарування. Закон визначав форму і порядок укладення угод та наслідки 
недодержання приписів щодо них. Як правило, угоди укладали у присутності свідків 
і з виконанням деяких символічних дій та обрядів, які сформувалися під впливом 
звичаєвого права. Справи, які занесені до книги судових справ Литовської Метрики 
[5, с. 28] свідчать, що сторони виконували такі дії, як “перебивання руки”, 
“приставлення шапки”, “виставлення могоричу” тощо. Усі ці обрядові дії чинили на 
підтвердження і закріплення договору. У деяких випадках договір скріплювався 
присягою. 

Записи судової книги Литовської Метрики свідчать, що угоди здебільшого 
укладались у письмовій формі. У деяких випадках закон вимагав для договорів 
дотримання обов’язкової письмової форми. Така форма була обов’язковою, 
наприклад, для договору позики на загальну суму понад 10 коп грошей: “уставуем, 
абы жадин шляхтич и мещанин не позычил вышей десяти коп без листу” (Статут 
1529 р.) [5, розд. X, арт. 3, с. 163]. Коли ж договір позики на більшу суму не був 
оформлений письмово і кредитор не мав документа на цей борг, боржник за 
Статутом 1529 р. сплачував тільки ту суму, яка не перевищувала 10 коп грошей: а 
што будеть вышей десяти коп позычоно без месту, маеть тратити” [5, розд. X, 
арт. 3, с. 163]. Лише у письмовій формі укладалися угоди про землю. У випадку 
продажу або дарування спадкових, вислужених, куплених та іншим способом 
придбаних маєтків складали запис, скріплений підписом і печаткою того, хто 
продавав або дарував. Обов’язковою була присутність трьох-чотирьох свідків 
шляхетського походження, які також засвідчували запис своїми печатками. Потім 
такі записи заносили до книги замкового суду, який під час чергового судового року 
переносив їх із книг замкових до книг земських. Так само оформляли і договір 
позики [5, с. 28]. Зазначимо, що в Литовсько-руській державі земські і гродські суди 
(в книги яких записувались судовими писарями майнові та інші угоди і договори, що 
фактично означало їх санкціонування від імені держави, йшлося про свого роду 
нотаріальну форму укладення угод) за прикладом Польщі всюди були введені лише з 
часу видання Другого Литовського Статуту 1566 р. До того ж часу представниками 
судової влади великого князя в різних землях були воєводи, намісники і старости, що 
здійснювали суди за участю місцевих князів, панів, бояр, а подекуди й міщан. Цей 
суд відбувався в замку центрального міста певної області, відтак він мав назву 
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“замкового” суду. Від часу видання Першого Литовського Статуту 1529 р. суд цей 
мав однакову структуру у всій державі. Тоді ж відбувся і перший в Литві 
законодавчий припис відносно ведення в замкових судах актових книг (Литовський 
Статут 1529 р. розділ шостий § 5) [5, с. 244]. Проте, як зазначає відомий український 
історик-правознавець О. Левицький, насправді такі книги вели вже раніше, а Статут, 
відповідно, у цьому випадку не створив нового, а лише узаконив і оформив те, що 
вже практикувалось. “Ще з давніх часів, – пише автор, – встановився звичай поряд із 
декретами вписувати в актові книги всякого роду умови, договори і зобов’язання 
приватних осіб” [4, с. 6]. Зокрема, уже з кінця XIV – початку XV ст. у містах 
Великого князівства Литовського, наділених магдебурзьким правом, активно 
функціонували канцелярії, де велися війтівські або лавничі книги. 

З упевненістю можна зазначити, що юридична писемність у Литовсько-руській 
державі ще в XV ст. набула значного розвитку і поширення. Про це свідчать 
передусім різного роду записи, духівниці та інші правові документи приватного 
характеру (західно-руською мовою), що значною кількістю дійшли до нас в 
оригіналах чи в пізніших копіях з XV ст. Вони складені за визначеними, майже 
шаблонними формами, викладені одноманітною мовою і певним стилем, 
користуються однаковими, очевидно загальноприйнятими, юридичними термінами. 
Це дає підставу зробити висновок, що процес вироблення західно-руської юридичної 
мови вже на той час досяг значного розвитку. Аналіз актових книг свідчить, що в 
окремих випадках сторони не представляли на підтвердження своїх вимог оригіналів 
документів, – тобто різного роду листів, купчих, боргових, заставних тестаментів, що 
свідчить про значне поширення юридичної писемності серед тодішнього суспільства. 

Створення урядових книг передусім треба пов’язати з поширенням „писаного 
права”, а також з утвердженням станово-територіального (шляхетського) суспільства 
на залишках удільної системи правління (князівське право). „Писане право” 
передбачає перевагу письмового документа в судово-правовій системі. Урядові книги 
– це елемент масового поширення письмового документа, який набирає форми 
урядово засвідченої копії, що має юридичну силу, як і оригінал. Це виявлялося у так 
званому праві вічності, яке полягало у юридичному затвердженні доказової сили 
документа назавжди – „на вічні часи”[3, с. 14]. Тому складовим елементом цих книг 
був іститут «запису», а похідним – «випису». Саме через запис і випис усі різновиди 
документів набували публічної сили у випадку занесення їх до урядових книг. 
„Запис” розглядався як урядово засвідчена копія або заява сторони, що вписувалася в 
урядову книгу, й тому становить її документоутворювальний елемент. „Випис” як 
вихідний документ із канцелярії відповідного уряду становив урядово засвідчену 
копію, яку видавали на руки стороні і яка мала юридичну силу оригіналу. Вперше як 
обов’язкова вимога запису до урядових книг законодавчо унормовується в постанові 
Віленського вального сейму 20 XI 1551 р., на якому Жигмонт Август затвердив 
пропозицію шляхетських депутатів про укладання актів нерухомості („записи на в-
чность на им-нья и заставы”) перед повітовими суддями – «и оный листъ свой и 
сознанье свое устное маетъ дати въ книги записати»[1, с. 33]. 

У тій же сеймовій ухвалі був унормовуваний й інститут випису: „А виписы съ 
книгъ въ таковыхъ речахъ, хто похочетъ, тому маютъ бытии даваны подъ печатми 
врядовыми”, де, зокрема, визначалися розцінки за їх оформлення: за запис – 2 гр. 
(„грошей” – грошова одиниця ВКЛ), за випис – 12 гр. [1, с. 33,36]. 
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Отже, як бачимо, приватноправові акти стають обов’язковими для запису на 
уряді у другій третині XVI ст., на який, власне, і припадає масове поширення 
замкових книг. Варто ще раз підкреслити, що ці книги зумовлені писаним правом як 
єдиний шлях для забезпечення суспільних інтересів у правовій сфері, 
перетворюючись на невід’ємний чинник будь-якої правової дії з боку зацікавлених 
сторін. 

Усі актові книги, до яких би судових установ вони не належали, мають одні і ті ж 
характерні особливості стосовно розміщення, форми і змісту внесених до них актів. 
Зазвичай, кожна книга велася цілий рік і в неї щоденно, в порядку місяців і чисел 
вносились за певною формою найрізноманітніші акти. Все, що упродовж певного дня 
відбувалося в тій чи іншій судовій установі – розбір судових справ, прийом скарг і 
різного роду заяв, пред’явлення для внесення в книги найрізноманітніших 
документів – усе це ретельно протоколювалося в актовій книзі. Така безсистемність 
записів при величезній їхній кількості зумовила значні незручності як для судової 
установи, так і для приватних осіб, яким потрібні були виписки з книг, тому в судах 
великих міст уже з XVI ст. почали вести не по одній, а водночас по три актові книги, 
відповідно до трьох категорій справ – так виникли актові книги декретові, записові й 
поточні [4, с. 10]. Нашу увагу передусім привертають саме записові книги. Вони 
схожі до сучасних нотаріальних книг. Різні правочини, угоди, договори, зобов’язання 
майнового чи особистого характеру, щоб набрати сили безспірних актів, мали бути 
заявлені учасниками перед судом і внесені у записові книги. Сюди вносили записи 
продажні, орендні, закладові, дарчі, боргові, духовні заповіти та ін. Крім того, 
вписували королівські жалувані грамоти і привілеї, сеймові конституції, постанови 
повітових сеймиків і конфедерацій, статути про податки і пошлини, люстрації, 
інвентарі, – словом, різного роду важливі і не дуже акти і документи приватного і 
суспільного характеру. Треба мати на увазі, що доступ до актових книг був відкритий 
для всіх і кожного, прийом заяв украй полегшений. Кожен міг особисто з’явитися до 
канцелярії суду чи навіть прислати свого слугу або приятеля і зробити заяву усно чи 
письмово – і її без обмежень вносили в книги в тій самій формі, у якій вона була 
зроблена [4, с. 10]. 

Надаючи важливого значення актовим книгам, уряд з давніх часів вживав заходів 
для того, щоб цілковито їх зберегти. Та й самі жителі тих чи інших областей 
неодноразово на місцевих сеймиках піднімали це питання, оскільки належна охорона 
і захист земських і гродських книг гарантували непорушність їхніх майнових чи 
інших прав. Ще в 1420 році (зазначимо, що такі акти приймали польські королі і 
діяли вони на землях Галичини і Волині, проте вже з часу утворення Речі Посполитої 
поширювались і на решту українських земель, що увійшли до її складу) було 
узаконено, що актові земські книги повинні постійно зберігатися під трьома замками, 
ключі від яких зберігались у воєводи, судді й писаря [4, с. 11]. Їх відкривали лише під 
час земських сесій, які в одних областях відбувались чотири рази на рік, в інших – 
шість разів і більше. Гродські актові книги до кінця XV ст. зберігали з меншою 
турботою і тому часом з ними траплялись різні випадковості, що призводило до 
їхньої втрати. Це пояснювалось тим, що до початку XVI ст. санкція майнових та 
інших угод і договорів була прерогативою винятково земських судів. Якщо ж ці 
угоди вносили в гродські книги, то закон вимагав протягом певного терміну (як 
правило, одного року) перенести запис у земські книги під страхом у разі 
невиконання цього припису втрати законної сили цього акту [7, с. 4–5]. 
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Та на початку XVI ст. уряд був вимушений поступитись силі звичаю і надав 
гродським судам ті ж повноваження відносно вміщення в свої книги різного роду 
записів, які до того часу de jure, проте не de facto належали лише земським судам. 
Тому вже в кінці XV – на початку XVI ст. з’являються постанови верховної влади, 
які приписують зберігати й гродські актові книги в ратуші у спеціальних скринях під 
трьома замками і відкривати їх лише для видачі із них виписок [4, с. 6]. Протягом 
1530–1550-х років змінюється персональне сприйняття урядових книг, що колись 
розглядалися як власність урядника. Саме цим була спричинена поява сеймової 
вимоги 20 листопада 1551 р. стосовно збереження судових книг у повітах: „... 
просили короля его млсти абы книги судовые воеводинские и судей пов-товых не 
были вывожены съ пов-товъ”[1, с. 35]. За словами О. Левицького, «по смерті 
старости, його спадкоємці визнавали веденні старостою книги за свою власність, 
привласнювали їх, тримали у своїх домах, ускладнюючи видачу врядових 
виписів”[4, с. 6–7]. Згодом обов’язок зберігати і тримати в порядку гродські акти був 
покладений на реєнтів гродських канцелярій, які, постійно проживаючи при граді, 
були зобов’язані у будь-який час приймати і вписувати в книги різні документи 
приватного характеру і видавати виписки [8, с. 1–5]. 

Складали приватні документи, як правило, різні писарі (іноді їх називали 
дяками), а згодом і реєнти, що діяли при тих чи інших урядових органах. Вони ж 
записували в актові книги як ті угоди, які укладалися перед урядом, так і ті, про 
внесення яких у книгу просили контрагенти. Зазначимо, що на відміну від інших 
судових чиновників XIV-XVI ст. (діцький, виж, ув’язчий, дільчий), які виконували 
обов’язки за одноразовим дорученням, писарями були постійно призначені особи. Це 
пояснюється тим, що писарі були фахівцями в канцелярських і судових справах, вони 
звичайно навіть супроводжували урядових намісників в їхніх роз’їздах по державі і 
загалом їхня праця високо цінувалась. Згідно з судовою реформою 60-х років 
XVI ст., в утворених земських судах справи вели суддя, підсудок і писар, яких 
обирала з-поміж себе шляхта (Статут 1566 р.). Порядок обрання був такий: з 
чотирьох запропонованих шляхтою кандидатів на судові посади король обирав 
одного і затверджував його. Писарями могли бути “люди добрые, цнотливые, 
расторопные, в праве умеетные, роду шляхецкого, в том повете добре оселые, не 
иное веры только християнское” (Статут 1566 р., розд. IV, арт. 1) Після обрання 
повітовою шляхтою і затвердження великим князем писар складав присягу на свою 
посаду під час першої судової сесії перед воєводою або каштеляном і в присутності 
шляхти. Як уже зазначалось, писар усі записи робив руською мовою. Якщо ж справ 
було забагато, він міг вдаватися по допомогу до помічників, але вся відповідальність 
цілком була покладена на писаря. 

Зазначимо, що на тих українських землях, які з другої половини XIV ст. входили 
до складу Польщі (Галичина та Волинь), актові книги судів із записами приватних 
документів вели ще з кінця XIV ст. Адже тут було введено польське право зі всіма 
притаманними йому формами і порядком укладення актів, яке своєю чергою 
ґрунтувалось на тих же принципах, що й в інших країнах середньовічної Європи, і які 
були зумовлені впливом римського права. Отже, подібно як і в інших країнах 
тогочасної Європи, а також у Литовсько-Руській державі, нотаріальні функції на 
західноукраїнських землях у складі Польщі виконували канцелярії судів. Польський 
дослідник історії нотаріату Бандкий (Bandkie) вважав, що практика ця була 
започаткована за часів Казимира Великого (середина XIV ст.) [6, с. 331]. Канцелярії 
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вели актові книги. Вписаний писарем суду (якого часто називали нотаріус [7, с. 10]) в 
актові книги документ – заповіт, договір, закладна та інше – набували юридичної 
сили і на випадок виникнення в надалі спору був основним, неспростовним доказом 
[10, с. 214]. Найдавніші акти, що датуються 1388 р., містяться у Краківському архіві. 
Як зазначають відомі польські дослідники Нємеровський [10, с. 73–75] та Хельцель 
[9, с. 229], актові книги цього часу вели і в інших місцевостях, але внаслідок певних 
причин (стихійні лиха, пожежі, неналежне зберігання, війни) не дійшли до наших 
днів. Найдавніші гродські і земські книги, що вели на території сучасної Галичини, 
зберігаються у Львівському державному історичному архіві і датуються 1402, 1428, 
1471 рр. (Холмські, Львівські, Галицькі, Жидачівські, Белзькі, Буські та інші актові 
книги). Спочатку повноваження писаря були обмежені лише записами під час 
судових сесій рішень і вироків, та згодом, з економічним розвитком суспільства, з 
поділом актів на спірні і безспірні, з необхідністю записів останніх для надання їм 
публічної вірогідності, виникла потреба в розширенні компетенцій писарів та у 
постійному їх урядуванні. 

У 1569 р., за Люблінською унією, відбулось об’єднання Польської Корони і 
Великого князівства Литовського і створено єдину державу Річ Посполиту. На 
територію західно-руських земель поступово було поширено форми і порядок 
укладання актів, які існували в Польщі. Єдине, чим цей порядок відрізнявся від 
існуючого тут, була лише мова укладення і запису документів у судові книги: 
актовою мовою у Польщі визнавалася тільки латинь, і лише в XVII ст. поряд з нею 
допускалась польська мова, у Литовсько-Руській державі всі актові книги писалися 
західно-руською мовою. 

З плином часу через ускладнення цивільного обороту, а відтак і правового його 
забезпечення, з’являється потреба в збільшенні персонального складу судових 
канцелярій, які виконували нотаріальні функції. Очолювали їх реєнти (rejent), що 
призначалися із шляхти, причому окремими постановами сеймиків вимагали, щоб 
кандидати на посаду були шляхтичами спадковими (наприклад, ухвала Белзького 
сеймику 1683 р. з підтвердженням на сеймику 1750 р., ухвала Галицького сеймику 
1720 р. [8, с. 3]). Однак, на думку відомого польського історика права Освальда 
Бальцера, щодо реєнтів гродських канцелярій шляхетство не становило безумовної 
вимоги [7, с. 9]. Обов’язки реєнта канцелярії детально окреслює текст присяги, яку 
прийняв реєнт гродський львівський Теофіл Щука (Szczuka) [8, с. 4]. Хоча номінація 
ця відбувалась уже в 1773 р., є всі підстави припускати, що і раніше обов’язки ці 
були такими ж. Отже, реєнт був зобов’язаний приймати всілякі зізнання, вписувати 
угоди, протести, маніфести і, загалом, будь-які правові акти, які повинен записувати 
безпомилково, не допускаючи при цьому жодних дописок та змін. 

Згідно з ухвалою Белзького сеймику від 23 червня 1750 р., реєнт повинен був 
приймати угоди для вписування у судові книги особисто [8, с. 4]. Автентичність 
запису стверджувалась підписами сторін у протоколі. Будь-яка самовільна зміна 
запису урядником була недопустима і трактувалася як спроба підробити документ. 
Вважалося, що урядник такими діями порушує не лише складену присягу і право 
королівства, але й щиру віру і право Боже. Призначення та звільнення з посади 
реєнта гродського входило здебільшого до компетенцій старости. Однак були 
випадки, коли його призначав писар гродський. Наприклад, реєнта гродського 
белзького Теофіла Букара в 1644 р. призначив на посаду писар гродський белзький 
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Самуель Курдвановський [8, с. 8]. Реєнтів земських номінував писар земський або ж 
сеймик пропонував кандидатуру реєнта, яку повинен був затверджувати писар. 

Форма запису угод в актовій книзі була двоякою. Насамперед треба було подати 
до канцелярії письмовий документ і зажадати дослівного перепису його в актах 
(такий запис називали облатою, а процедуру – облатування). Також практикували 
занотування короткого змісту акту зізнання. Воно було усним (коли реєнт чи його 
помічник вписував акт зі слів сторони) та письмовим (пред’являвся для зізнання 
письмовий документ). Детальний порядок щодо ведення і зберігання гродських і 
земських актових книг був установлений привілеєм Яна Ольбрахта від 1496 р. 

Відтак, порядок і форма укладання актів, структура і компетенція органів, що 
виконували нотаріальні дії стосовно їхнього складення і засвідчення упродовж XIV-
XVII ст. зазнали певної еволюції. Як уже було зазначено, компетенція писарів була 
подібною і такою ж широкою, як у нотаріусів середньовічної Італії (нагадаємо, що 
саме італійська модель нотаріату послужила прототипом для таких установ у інших 
країнах середньовічної Європи). Отже, на розвиток нотаріальної діяльності в Україні 
у XIV–XVII ст. впливали різні правові системи, здебільшого польська і німецька, але 
цей розвиток, головно, був органічним продовженням власної правової традиції. 
Іноземні привнесення модифікувались, пристосовувались до місцевих реалій і тому 
позитивно впливали на розвиток нотаріальної діяльності. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

У статті досліджено окремі аспекти державного контролю за діяльністю суб’єктів 
місцевого самоврядування. Визначено поняття державного контролю за 
функціонуванням місцевого самоврядування, охарактеризовано його зміст та систему. 
Автор наголошує на необхідності ухвалення закону про державний контроль за 
діяльністю суб’єктів місцевого самоврядування або ж включення відповідного розділу 
до нової редакції Закону України про місцеве самоврядування. 

Ключові слова: державний контроль, адміністративний нагляд, місцеве 
самоврядування. 

Одним із головних завдань та умовою подальшого розвитку України як 
демократичної правової держави є децентралізація публічної влади, що зумовлює 
перерозподіл владних повноважень у різних напрямах: з центру – на місця, від 
централізованої системи державних органів виконавчої влади – до органів місцевого 
самоврядування, від регіонального рівня публічної влади – до первинного рівня 
місцевого самоврядування (територіальних громад). Такий процес має 
супроводжуватися побудовою дієвого механізму контролю держави за 
функціонуванням місцевого самоврядування. Тож саме зараз зростає актуальність 
питань, пов’язаних з державним контролем за діяльністю суб’єктів місцевого 
самоврядування. Найважливішими із них, як видається, є зміст контрольної 
діяльності, головні принципи контролю, завдання, види, форми і методи його 
здійснення. 

Окремі аспекти контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування 
висвітлені у працях українських вчених, досліджують проблеми функціонування в 
Україні місцевого самоврядування, зокрема О.В. Батанова, В.І. Борденюка, 
І.Я. Заяця, В.М. Кампо, В.В. Кравченка, М.П. Орзіха, М.В. Пітцика, В.Ф. Погорілка, 
М.О. Пухтинського, С.Г. Серьогіної, Ю.М. Тодики, О.Ф. Фрицького та ін. Проте 
порушені у цій статті проблеми ще не були предметом цілісного дослідження. 

Зазначимо, що у цій статті ми не ставимо за мету дослідити усі вищеперелічені 
питання державного контролю, за функціонуванням місцевого самоврядування, 
охопивши лише окремі його аспекти. 

Ставлення до державного контролю за місцевим самоврядування в Україні за 
період її незалежності кардинально змінювалося – від його заперечення в період 
широкої децентралізації влади (1992–1994 рр.), коли на субнаціональних рівнях 
управління діяли тільки органи місцевого самоврядування, до спроб поширити його 
на всі сфери функціонування місцевого самоврядування в період гіперцентралізації 

                                                           
1 © Бориславська О., 2006 
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влади (від укладення Конституційного договору 1995 р. до прийняття Конституції 
України 1996 р.). 

Нормативною основою державного контролю за функціонуванням органів 
місцевого самоврядування були Укази Президента України від 14.04.1992 р. “Про 
Положення про місцеву державну адміністрацію” та від 30.12.1995 р. “Про 
делегування повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним ними 
виконавчим комітетам сільських, селищних і міських Рад”, що втратили чинність 
після прийняття Конституції України. 

Сьогодні правову основу контрольної діяльності держави стосовно місцевого 
самоврядування становлять передусім положення Конституції України, Законів 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні 
адміністрації”, а також Європейської хартії місцевого самоврядування, яка була 
ратифікована Верховною Радою України та згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України є 
частиною національного законодавства [1]. 

Проте законодавство України з питань функціонування місцевої публічної влади 
не містить детальних положень щодо контролю за функціонуванням місцевого 
самоврядування. Немає і спеціальних наукових досліджень з цього питання. Більш 
менш детальне правове регулювання зазначених питань здійснено на підзаконному 
рівні – у чинному Порядку контролю за здійсненням органами місцевого 
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженому 
Постановою Кабінету міністрів України від 9.03.1999 р. [2]. Однак предметом 
контрольної діяльності уповноважених органів державної влади згідно із зазначеним 
Порядком є лише діяльність органів місцевого самоврядування щодо здійснення 
делегованих повноважень. 

У Конституції України вміщено лише згадку про регулювання питань 
відповідальності місцевого самоврядування законом. Питання ж процедури 
здійснення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування не знайшли 
юридичного відображення й у Законі “Про місцеве самоврядування в Україні”. У 
ньому міститься лише загальна юридична норма, що визначає можливість і головний 
принцип здійснення державного контролю за діяльністю органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування. Відповідно до неї такий контроль може здійснюватися 
лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією й 
законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи 
їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм 
повноважень. Крім того, цей Закон встановлює відповідальність органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування перед державою у разі порушення Конституції чи 
законів України, а також підконтрольність органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень відповідним органам 
виконавчої влади [3]. 

Детальніше регулювання засад державного контролю за функціонуванням 
місцевого самоврядування міститься в Європейській Хартії місцевого 
самоврядування, що відображає практику європейських держав із вирішення цього 
питання. Зокрема, у Європейській хартії місцевого самоврядування зазначено: 
1. будь-який адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування може 

здійснюватися лише відповідно до процедур та у випадках, передбачених 
конституцією або законом; 

2. будь-який адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого 
самоврядування, зазвичай, має на меті забезпечити дотримання закону та 
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конституційних принципів (однак вищі інстанції можуть здійснювати 
адміністративний нагляд за своєчасністю виконання завдань, доручених органам 
місцевого самоврядування); 

3. адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування здійснюється 
так, щоб забезпечити домірність заходів контролюючого органу важливості 
інтересів, які він має намір охороняти [4]. 
Як бачимо, Європейська хартія місцевого самоврядування містить вимогу про 

необхідність врегулювання процедури адміністративного нагляду за діяльністю 
органів місцевого самоврядування на рівні конституції або закону відповідної 
держави, що є гарантією самостійності місцевого самоврядування. В Україні, на 
жаль, такі питання, законодавчо не закріпленні. 

Втім, формування дієвого організаційно-правового механізму забезпечення 
законності діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, який би 
одночасно не порушував самостійності місцевого самоврядування, гарантував би 
невтручання органів державної влади в законну діяльність місцевого 
самоврядування, потребує детального правового регулювання цього питання. Це 
може бути зроблено завдяки введенню відповідного розділу до нової редакції Закону 
про місцеве самоврядування або ж через ухвалення окремого Закону про 
адміністративний контроль (нагляд) за діяльністю органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування. У цьому законі варто, на наш погляд, висвітлити такі 
питання: 
1. мету здійснення контролю; 
2. коло суб’єктів, уповноважених здійснювати контроль; їх права та обов’язки; 
3. форми здійснення контролю; 
4. механізм його здійснення; 
5. форми реагування на виявлені порушення законності; 
6. процедуру оскарження органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування незаконних дій контролюючих суб’єктів. 
Зазначимо, що для забезпечення належного правового регулювання окреслених 

проблем суттєвим є дослідження змісту контрольної діяльності держави та самого 
поняття державного контролю за функціонуванням місцевого самоврядування. 

Зокрема у розглянутих законодавчих положеннях та й загалом у правничій 
літературі вживають різні терміни, які, на перший погляд, схожі за змістом: 
державний контроль, адміністративний контроль, державний та адміністративний 
нагляд. Відмінні терміни застосовують і в різних перекладах Європейської хартії 
місцевого самоврядування, у якій адміністративному нагляду (згідно з офіційним 
перекладом) за діяльністю органів місцевого самоврядування присвячено окрему 
статтю. 

Проблеми співвідношення понять “контроль” та “нагляд” досить детально 
дослідили українські вчені – адміністративістами. Зокрема, під державним контролем 
в науці адміністративного права України розуміють функцію держави, що 
здійснюється з метою перевірки дотримання і виконання поставлених завдань, 
прийнятих рішень і їх правомірності. Особливістю контролю, на думку 
проф. В.Б Авер’янова, є те, що у разі його здійснення перевіряється не лише 
дотримання правових норм і спеціальних правил, але й діяльність відповідних 
органів, посадових осіб у межах їх компетенції, доцільність та ефективність такої 
діяльності [5, с. 11–12.]. 
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У сфері місцевого самоврядування таку контрольну діяльність здійснюють 
місцеві державні адміністрації щодо виконавчих органів місцевого самоврядування, 
та лише в межах реалізації цими срганами делегованих повноважень державної 
виконавчої влади. Способами здійснення контролю за реалізацією органами 
місцевого самоврядування делегованих повноважень є: аналіз актів органів місцевого 
самоврядування; надання органами місцевого самоврядування інформації про 
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади; проведення перевірок 
діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад [2, п. 2]. 

Зокрема, копії актів органів місцевого самоврядування, які приймаються з питань 
делегованих повноважень виконавчої влади, надсилають до органу, що здійснює 
контроль, протягом 10 днів від дня їх прийняття. У разі виявлення невідповідності 
такого акту до законодавства, контролюючий орган протягом трьох місяців надсилає 
органу місцевого самоврядування повідомлення про його невідповідність. Виконавчі 
органи місцевих рад один раз у півріччя надсилають інформацію про виконання 
делегованих повноважень органам, що здійснюють контролюють за їхню реалізацію. 
Окрім цього, контролюючі органи проводять планові, позапланові та комплексні 
перевірки діяльності виконавчих органів місцевих рад щодо реалізації делегованих 
повноважень виконавчої влади, за результатами яких оформляють відповідні акти. 
Результати перевірок розглядають виконавчі органи рад або ж виносять на розгляд 
сесії відповідної ради та доводять до відома населення. Про вжиті за результатами 
перевірки заходи сільський (селищний, міський) голова зобов’язаний у тижневий 
термін повідомити контролюючий орган [2, п. 6, 12, 13.]. 

Органами, що здійснюють контроль за реалізацією делегованих повноважень 
органами місцевого самоврядування є: районні державні адміністрації – щодо 
діяльності виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (міст районного 
значення), розміщених на території району; обласні державні адміністрації та Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим – щодо діяльності виконавчих органів 
міських (міст обласного значення, міст республіканського значення АРК) рад, а 
також виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (міст районного 
значення), розташованих на території області (АРК). 

Окремою формою контролю, на погляд проф. В.Б. Авер’янова, є нагляд. Його 
особливості полягають в організаційній непідпорядкованості піднаглядних суб’єктів 
органам, що його здійснюють [5, с. 12.]. Така форма контролю у сфері місцевого 
самоврядування може здійснюватися за виконанням органами місцевого 
самоврядування власних (самоврядних) повноважень. 

Ст. 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” передбачено право 
адміністрацій перевіряти стан дотримання Конституції та законів України, інших 
актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами з 
питань, віднесених до відання місцевих державних адміністрацій. Проте ні 
зазначений Закон, ні чинне українське законодавство загалом не передбачає 
механізму адміністративного нагляду за діяльністю органів місцевого 
самоврядування в межах реалізації ними власних повноважень. 

Згідно з Конституцією та Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” законність актів органів місцевого самоврядування у межах виконання 
самоврядних повноважень виконується лише у формі судового контролю. Зокрема, 
відповідно до ч. 2 ст. 144 Конституції України та ч. 10 ст. 59 Закону України “Про 
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місцеве самоврядування в Україні” акти органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування визнають незаконними та скасовують у судовому порядку. 

Отже, державний контроль за функціонуванням місцевого самоврядування в 
Україні (у його широкому розумінні) в структурно-організаційному плані має з такі 
складові: 1) адміністративний нагляд за законністю діяльності органів місцевого 
самоврядування в межах реалізації власних повноважень; 2) адміністративний 
контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої влади; 3) судовий контроль. 

Як видається, державний контроль за функціонуванням місцевого 
самоврядування – це, що ґрунтується на законі цілеспрямована діяльність 
уповноважених органів державної влади та їх посадових осіб має на меті забезпечити 
законність діяльності суб’єктів місцевого самоврядування та дотримання згідно із 
законом прийнятих ними актів. 

Важливо зазначити, що державний контроль за функціонуванням місцевого 
самоврядування є лише одним із елементів системи контролю за діяльністю суб’єктів 
місцевого самоврядування. За змістом це зовнішній контроль, оскільки здійснюється 
суб’єктами, що перебувають поза муніципальною системою. Загалом система 
контролю за функціонуванням суб’єктів місцевого самоврядування це зовнішній і 
внутрішній контроль. Зміст внутрішнього контролю полягає у діяльності 
уповноважених суб’єктів місцевого самоврядування, спрямованої на забезпечення 
правомірності діяльності щодо реалізації самоврядних повноважень іншими 
суб’єктами місцевого самоврядування. Суб’єктами такої контрольної діяльності є 
суб’єкти місцевого самоврядування: територіальна громада, місцеві ради, виконавчі 
органи місцевого самоврядування, наприклад, сільський (селищний, міський) голова 
– щодо діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування, територіальна 
громада – щодо діяльності сільського (селищного, міського) голови і т.д. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті досліджено конституційну відповідальність як самостійного виду 
юридичної відповідальності. В ній розглядається поняття, зміст, коло органів і 
посадових осіб, на які вона поширюється, підстави, засоби і процедури її застосування. 

Ключові слова: конституційна відповідальність, підстави, суб’єкти, санкції. 
Юридична відповідальність – важливий інститут будь-якої галузі права, одна із 

суттєвих ознак права, необхідний елемент механізму його реалізації. В з огляду на це 
проблема юридичної відповідальності займає одне із центральних місць як у 
загальній теорії права, так і в галузевих юридичних науках, у тім числі конституційне 
право України. Оскільки юридична відповідальність є одним із важливих засобів 
належного виконання приписів правових норм, попередження небажаної з погляду 
закону поведінки суб’єктів суспільних відносин; вона виступає як категорія, властива 
всім галузям права, у тім числі конституційне. 

В українській і зарубіжній літературі зовсім недавно стали зазначати про появу 
нового виду відповідальності – конституційної. Перші спроби виділити 
конституційну відповідальність як самостійний вид відповідальності і визначити 
специфіку були зроблені в радянський період у працях вчених Ю.П. Єременко, 
В.С. Основіна, Ф.М. Рудинського, Г.В. Барабашева та ін. Детальніше цю тему 
розглядали в працях Т.Д. Зражевської і Н.А. Бобрової. Питання конституційної 
відповідальності досліджені у працях українських вчених Ю.М. Тодики, 
В.В. Кравченка, В.Ф. Погорілка та ін. 

Важливо зазначити, що проблема конституційної відповідальності є однією із 
найскладніших у сучасній науці конституційного права України. Це пов’язано 
низкою обставин. По-перше, цей вид юридичної відповідальності поки що в Україні 
прямо в чинному законодавстві не передбачений; по-друге, вітчизняна юридична 
наука робить лише перші кроки у дослідженні проблеми конституційної 
відповідальності. 

Сьогодні в Україні відбувається становлення інституту конституційної 
відповідальності як заходу державного примусу. На наш погляд, формування 
конституційної відповідальності нерозривно пов’язано із розвитком самого 
конституційного права як галузі вітчизняного права. Слід також наголосити, що в 
сучасних умовах існування такої відповідальності є нагальною потребою [5]. 

Про те, що зазначений вид відповідальності є мало вивченим, підкреслювалося 
на науковій конференції, що нещодавно відбувалося на юридичному факультеті 
МДУ ім. М.В. Ломоносова [2]. Щоправда, ніхто з тих, що виступали на конференції 
не поставив під сумнів існування конституційно-правової відповідальності, але було 
звернуто увагу на необхідність виявлення особливостей її підстав, характеру санкцій, 
статусу органів, які її реалізують, та її процедуру тощо.. Особливу увагу було 
звернуто на причини, які перешкоджали і перешкоджають включенню 
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конституційної відповідальності у традиційний перелік видів юридичної 
відповідальності як у науковому плані, так і в нормативному закріпленні цього 
поняття. 

На нашу думку, коло органів і посадових осіб, на які поширюється конституційна 
відповідальність, підстави, засоби і процедури її застосування потребують 
детальнішого аналізу. Такий аналіз важливий не лише в суто академічному аспекті. 
Хоча коло органів і осіб, на яких поширюється конституційна відповідальність, 
порівняно невелике, у будь-якому разі воно суттєво відрізняється від кола суб’єктів 
будь-яких інших видів відповідальності. Адже у цьому випадку йдеться про 
відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових осіб високого рівня, тобто тих структур і тих людей, які приймають 
важливі державні рішення, відповідають перед громадянами за державну діяльність, 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Тож є усі підстави вважати 
конституційну відповідальність одним із важливих інститутів публічного права. 

З огляду на закріпленням у Конституції України принципу розподілу владних 
повноважень, коло засобів конституційної відповідальності розширюється, а сама 
вона набуває нових форм. Проте ця проблема актуальна і в тих державах, в яких 
зберігається принцип верховенства представницьких органів влади над усіма 
іншими, а принцип розподілу влад в загальній формі або не проголошують, або 
навіть офіційно заперечують. 

Вважають, що конституційна відповідальність – це самостійний вид юридичної 
відповідальності, що зумовлює настання несприятливих наслідків для суб’єктів 
конституційної відповідальності, закріплених у Конституції та інших джерелах 
конституційного права, спрямованих передусім на захист Основного Закону держави. 
Санкції такої відповідальності можуть бути різними: визнання неконституційним 
закону або іншого нормативно-правового рішення, визнання актів незаконними, 
зміна рішень органів місцевого самоврядування, дострокове припинення 
повноважень, втрата депутатського мандату, резолюція недовіри, відставка, усунення 
з поста чи посади, призначення позачергових виборів тощо. [1, ст. 79; 81, п. 28 ст. 85, 
87 та інші, п. 2 ст. 75; п. 1 ст. 76, 78 та ін.]. 

Як видається, конституційна відповідальність має певною мірою виражений 
політичний характер і тісно пов’язана з політичною відповідальністю: підставами її 
настання, суб’єктами, несприятливими наслідками. Наприклад, відставка уряду може 
бути засобом як конституційної відповідальності, коли це відбувається в результаті 
неналежного виконання обов’язків, так і політичної, коли уряд йде у відставку з 
метою уникнення чи виходу з політичної кризи, яка склалася у державі. Отож, 
усунення від посади може бути як санкцією конституційної відповідальності, так і 
політичним заходом, що викликає певні складності в їх розмежуванні. Важливо 
брати до уваги, що підставою конституційної відповідальності для вищих посадових 
осіб є порушення їхніх конституційних обов’язків, тоді як політична відповідальність 
означає лише те, що особа, яка займає вищу державну посаду, може бути позбавлена 
політичної підтримки через ті чи інші причини. 

Політична відповідальність суттєво різниться від юридичної відповідальності. 
Коли йдеться про юридичну відповідальність, то маємо на увазі, насамперед 
порушення правових норм, без чого неможливе застосування заходів примусу, 
реалізація санкцій правової норми. Зокрема, відставці міністра внаслідок його 
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незгоди з офіційною політикою притаманні вищеназвані риси, що дає підстави не 
визнавати таку відставку санкцією конституційної відповідальності. 

Політична відповідальність зумовлена особливостями політичних відносин і 
норм, які її регламентують. Ці відносини виникають між соціальними групами, 
партіями, державами в процесі їхньої взаємодії. Своєрідність політичної 
відповідальності полягає в тому, що вона наступає не тільки за винні дії, але і за 
невміння, пристосовництво, кон’юнктурність, необачність в питаннях політики і 
тощо. Її сутність – негативна оцінка політичного проступку суб’єкта з боку певної 
групи, партії, блоку або суспільства загалом. Зокрема, лідери партій, які не 
потрапили до парламенту в результаті виборів у 2006 р., подали у відставку, 
наприклад, лідер СДПУ (о) В. Медведчук та ін. 

Визнання конституційної відповідальності самостійним видом юридичної 
відповідальності передбачає розкриття її головних положень: джерел, суб’єктів, 
підстав, санкцій тощо. Передусім розглянемо в загальнотеоретичному плані ознаки 
конституційної відповідальності, акцентуючи увагу на її відмінностях від інших 
видів відповідальності. 

Традиційно в юридичній літературі виокремлюють кримінальну, дисциплінарну, 
адміністративну та матеріальну відповідальність. Відповідно, тривалий час у науці 
конституційного (державного) права панувала думка, що більшість конституційно-
правових норм не містять санкцій, і у разі їхнього порушення настає юридична 
відповідальність, передбачена нормами інших галузей права. Сьогодні низка вчених-
конституціоналістів слушно зазначають, що такий підхід був помилковий хоч би 
тому, що кожна галузь права має забезпечувати реалізацію своїх норм власними 
засобами і в тому числі, якщо це потрібно, санкціями. Більше того, такий 
традиційний підхід є неповний, оскільки не врегульовує політико-правових реалій, 
пов’язаних з підвищенням відповідальності держави, її органів, органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб за забезпечення в суспільстві належного 
правопорядку, виконання своїх обов’язків, утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини [6, ст. 76, п. 1 ст. 78]. 

Конституційна відповідальність безумовно має спільні з іншими видами 
відповідальності риси. Це насамперед негативна оцінка діяльності органів держави, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; це настання несприятливих 
наслідків для суб’єкта, який скоїв конституційне правопорушення. Такі наслідки 
мають особливий політико-правовий характер – це один із заходів примусу, 
реалізація санкції конституційно-правової норми. 

Водночас конституційна відповідальність має і свої специфічні риси, які 
відрізняють її від інших видів відповідальності й характеризують її як самостійний 
вид відповідальності. Такою специфічною рисою конституційної відповідальності є, 
зокрема, те, що вона наступає як за правопорушення, так і за його відсутності. 

Затримка, несвоєчасне прийняття рішення чи прийняття малоефективного 
рішення здатні завдати значної шкоди державі, населенню. Така шкода можлива і у 
випадку нездатності посадових осіб або всього персонального складу органу 
впоратися з покладеними на них складними обов’язками, вибрати курс політики, 
який би відповідав інтересам суспільства і забезпечував би його прогрес. Зрозуміло, 
що в таких випадках публічні інтереси мають стояти вище від приватних інтересів 
осіб, наділених владою. Тому цілком виправданим є застосування вотуму недовіри 
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або усунення від займаної посади безпосередньо відповідальних осіб навіть за 
відсутності правопорушення [1, ст. 87]. 

Безумовно, термін “конституційна відповідальність”, як і будь-який інший, є до 
певної міри умовним і може створювати ілюзію, ніби йдеться про відповідальність за 
будь-яке порушення Конституції України або загалом будь-яких норм 
конституційного права, чи про всяку відповідальність, яка згадана у Конституції. 
Проте це не так. 

Відомо, що норми Конституції та інших джерел конституційного права 
регулюють суспільні відносини, і багато з них забезпечені санкціями норм інших 
галузей права. Порушення норм конституційного права може потягти і кримінальну, 
і дисциплінарну, і адміністративну і, в деяких випадках, цивільну відповідальність, 
залежно від виду правопорушення, статусу суб’єктів і процедури застосування. 
Інакше кажучи, конституційна відповідальність може настати за порушення 
Конституції, але не всяка відповідальність за її порушення є конституційною. 

Якщо детальніше вивчати це питання, побачимо також, що конституційна 
відповідальність може наступати не лише за порушення Конституції, але й законів 
України. Як відомо, Президент України може бути усунений з поста Верховною 
Радою України в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або 
іншого злочину (ст. 141 ч. 1). 

Як уже було зазначено, саме ці дві риси (негативна оцінка діяння і негативні 
наслідки для суб’єкта) повинні бути основними критеріями для віднесення того чи 
іншого заходу до санкцій юридичної, і в тому числі конституційної, відповідальності, 
причому несприятливі наслідки в цьому випадку підлягають широкому тлумаченню. 

Порушення Конституції України або конституційних законів є підставою для 
конституційної відповідальності, де особливе значення має його склад. Склад 
конституційного правопорушення – це фактична підстава для конституційної 
відповідальності, а конституційно-правова норма – правова підстава, без якої 
конституційна відповідальність неможлива. Правопорушення свідчить про момент 
виникнення конституційної відповідальності, зумовлює появу певних правовідносин 
і певної відповідальності особи, яка його вчинила. 

Тому, пояснюючи відносини відповідальності у розвитку, потрібно розглянути 
такі етапи: а) виникнення конституційної відповідальності; б) встановлення 
конституційно-правового правопорушення; в) правова оцінка правопорушення як 
підстави конституційної відповідальності в рішеннях уповноважених органів; г) 
реалізація конституційної відповідальності. 

Маючи на увазі конституційну відповідальність як обов’язок відповідати за вже 
вчинене конституційне правопорушення, треба розрізняти її об’єктивні та 
суб’єктивні передумови. 

Ще раз підкреслимо, що головне у конституційній відповідальності – охорона і 
захист Основного закону держави, тоді як інші види юридичної відповідальності 
виконують ширші функції, хоча, зрозуміло, не можна недооцінювати роль 
адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності в справі охорони 
Конституції. 

В юридичній літературі трапляються різні підходи до визначення конституційної 
відповідальності. Зокрема, одні автори обмежуються загальною характеристикою 
конституційної відповідальності, розглядаючи її як відповідальність органів держави 
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та їхніх посадових осіб за порушення конституційно-правових норм. Інші – як 
відповідальність держави та її органів перед суспільством за невиконання своїх 
обов’язків щодо утвердження і забезпечення прав та свобод людини. [1, ч. 2 ст. 3]. 

Поділяємо погляди низки українських вчених-конституціоналістів, що перший 
підхід не дає змоги чітко відокремити конституційну відповідальність від інших 
видів юридичної відповідальності. Розкриваючи зміст поняття конституційної 
відповідальності, на нашу думку, доцільно виходити з більш загального поняття 
юридичної відповідальності. Відповідно, конституційну відповідальність загалом 
розглядають як несприятливі наслідки, що настають для суб’єкта за конституційне 
правопорушення, і які передбачені санкціями конституційно-правових норм. 

Ще раз зазначимо, що конституційна відповідальність існує для захист 
Конституції, її санкції повинні бути закріплені в Конституції або інших джерелах 
конституційного права України. 

Конституційна відповідальність становить собою спричинене конституційним 
правопорушенням правове відношення між державою в особі її спеціально 
уповноважених органів і правопорушником, на якого покладається обов’язок 
зазначити відповідних позбавлень і несприятливих наслідків за вчинене 
конституційне правопорушення, за порушення вимог, які закріплені в конституційно-
правових нормах. 

Основна функція конституційної відповідальності – охорона конституційного 
правопорядку і виховання людей. Обидві ці функції переслідують конкретну мету – 
попередження конституційних правопорушень. Вона досягається лише через 
виправлення і перевиховання правопорушників, виховання всіх громадян і 
службових та посадових осіб в дусі поваги до Конституції та Законів України. 

З урахуванням зазначеного, можна зробити висновок, що конституційна 
відповідальність – це ті невигідні наслідки, які передбачені конституційно-
правовими нормами і застосовуються до суб’єктів за вчинення конституційного 
правопорушення. Отже конституційна відповідальність характеризується такими 
ознаками: 
1. вона спирається на державний примус, на особливий апарат; це конкретна форма 

реалізації санкцій, передбачених нормами конституційного права; 
2. настає за вчинення конституційного правопорушення; 
3. виражається в певних негативних наслідках для правопорушника; 
4. втілюється у процесуальній формі. 

Зазначені ознаки конституційної відповідальності є обов’язковими, відсутність 
хоча б однієї з них свідчить про відсутність конституційної відповідальності і дає 
змогу відмежувати її від інших правових і не правових категорій. 

Конституція України є важливим джерелом конституційної відповідальності. 
Конституція України, як і інші закони України, не може бути єдиним джерелом 
конституційної відповідальності, оскільки вони регламентують лиш основи всіх видів 
юридичної відповідальності, які мають бути конкретизовані в галузевому законодавстві. 
Наприклад, Конституція України визначає, що питання громадянства регулюються 
виключно Законами України. Закон України від 18 січня 2001 р. “Про громадянство” 
визначає певну міру відповідальності-рішення про прийняття до громадянства України 
скасовується стосовно осіб, які набули громадянства України на підставі наперед 
неправдивих відомостей або фальшивих документів тощо. [3, ст. 65]. 
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Отже джерелом конституційної відповідальності є не лише Конституція, але і 
низка законів України, які становлять основу конституційного законодавства. Втім, у 
системі конституційного законодавства немає певної інтеграційної одиниці, яка би 
впорядковувала і узаконювала все те, що стосується конституційної відповідальності. 
Вважаємо, що для заповнення цих білих плям доцільно розробити і прийняти Закон 
України “Про конституційну відповідальність в Україні”, в якому були б чітко 
визначені юридичні підстави для настання несприятливих наслідків конституційної 
відповідальності та інші питання процедурного характеру. 

Відомо, що відповідальність настає за правопорушення. Теза про те, що без 
правопорушення не може бути відповідальності, стала майже загальноприйнятою в 
юридичній літературі (винятки допускаються лише стосовно цивільної відповідальності). 
Та складність зумовлена тим, що іноді конституційна відповідальність настає лише у разі 
первісного порушення норм галузевого законодавства. Зокрема рішення про усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту Верховна Рада України ухвалює не 
менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи 
Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання 
конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання 
висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент 
України, містять ознаки державної зради або іншого злочину [1, ст. 111]. На підставі 
цього в літературі пропонується розширити перелік підстав конституційної 
відповідальності, включивши до нього аморальні проступки. 

Нам видається, що підставою настання конституційної відповідальності має бути 
визнано порушення Конституції України, а також інших джерел конституційного 
права. Для цього важливо, як уже зазначалося, ухвалити Закон “Про конституційну 
відповідальність в Україні”. Проте, в літературі висловлений погляд про те, що 
неможливо “дати точний перелік обставин, які можуть служити підставою 
конституційної відповідальності”. На наш погляд, у цьому випадку має йтися про 
політичну, а не про конституційну відповідальність як різновид юридичної 
відповідальності. 

Відсутність конкретних підстав притягнення саме до конституційної 
відповідальності є прогалиною конституційного законодавства. Безсумніву, що 
настання несприятливих наслідків як зміст конституційної відповідальності не може 
бути таким жорстким, як, на приклад, під час притягнення особи до кримінальної 
відповідальності. Особливість конституційної відповідальності полягає в тому, що 
наявність конкретних правових підстав (спад виробництва, корупція, неприйняття 
бюджету) не повинно означати обов’язок Президента приймати рішення про 
відставку уряду. Останнє слово залишається за главою держави, який вирішує це 
питання з урахуванням соціально-економічної ситуації, що склалася в країні, 
розстановкою політичних сил тощо. 

Отож відсутність чітких юридичних підстав у кожному конкретному випадку для 
притягнення того чи іншого суб’єкта до конституційної відповідальності свідчить 
або про прогалини в конституційному законодавстві, або про те, що це політична 
відповідальність. 

Крім того, конституційна відповідальність відрізняється від традиційних видів 
юридичної відповідальності не лише підставою її настання, але й суб’єктами 
відповідальності. Питання про суб’єктів конституційної відповідальності є чи не 
головним у контексті порушеної проблеми. Досить поширеною є думка щодо 
зведення кола таких суб’єктів до органів державної влади та їх посадових осіб 
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(М.В. Баглай) Нам видається, що коло суб’єктів конституційної відповідальності 
набагато ширше, до нього можна зачислити органи місцевого самоврядування та 
їхніх посадових осіб. 

В юридичній літературі обґрунтовано думку про необхідність включення до кола 
суб’єктів конституційної відповідальності держави. Зокрема, в ч. 2 ст. 3 Конституції 
України закріплено, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Крім 
того, існує міжнародно-правова відповідальність держави за утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні, що пов’язано з 
реалізацією права людини звертатися до міжнародних органів з метою захисту своїх 
прав і свобод [1, ч ІV ст. 95]. 

З огляду на проблему визначення кола суб’єктів конституційної відповідальності 
заслуговує на увагу питання відповідальності колективних суб’єктів. У цьому випадку 
може виникнути ситуація, коли особа, яка не підтримала рішення (дії), у зв’язку з яким 
настають несприятливі правові наслідки, тим не менш їх зазнає. Можливі й обставини, 
коли відповідальність застосовують до одного суб’єкта, а це “відбивається” на інших: 
наприклад, у випадку визнання виборів недійсними через дії одного органу (особи) усі 
виборці певного округу повинні піти на повторні вибори. Звертає на себе увагу і 
спірність відповідальності колективних органів: конкретний член компетентного органу 
може наполягати на іншому рішенні, відмінному від того, яке постало підставою для 
застосування санкцій, виражати свою особливу думку, щоправда все одно зазнає 
несприятливих наслідків. Наприклад Верховна Рада України висловила недовіру 
Центральній виборчій комісії у зв’язку з неналежним виконанням нею обов’язків, 
передбачених Конституцією та законами України. 

Характерною рисою конституційної відповідальності, яка відрізняє її від інших видів 
юридичної відповідальності, є своєрідність її санкцій. Вони можуть бути класифіковані 
за різними критеріями – залежно від того, який суб’єкт застосовує конституційні санкції 
(Президент України, Верховна Рада України), за суб’єктами відповідальності (органи 
держави, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи), санкції індивідуальні або 
колективні; за наслідками – попереджувальні, зупинені тощо. Як вважає В.В. Кравченко, 
пріоритетне значення має класифікація форм конституційної відповідальності за 
характером негативних наслідків санкції [4, с. 29]. 

Зазначимо, що питання про санкції в силу в силу своєї значимості свою 
важливість заслуговує окремого дослідження. 

Вищевикладені положення можна розглядати як деякі концептуальні пропозиції 
для обґрунтування необхідності розробки і прийняття Закону України “Про 
конституційну відповідальність в Україні”. 
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Стаття присвячена проблемам конституційного статусу особи в арабських 
державах. Особлива увага приділена питанням громадянства, правовому статусу 
жінки, особистим, соціальним і політичним правам людини. 
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Значну роль у міжнародних відносинах відіграють сьогодні арабські країни, які є 
унікальними з погляду конституційного права. Специфікою позначений й інститут 
правового статусу особи, який розглянено у пропонованій статті. 

Конституційний статус особи охоплює належність до громадянства країни, права 
та свободи, а також обов’язки громадян. Він визначається характером державного 
режиму, конституційною системою державних органів, статусом глави держави. В 
арабських країнах він також визначається ступенем впливу норм ісламу та воєнними 
традиціями на державно-правові і суспільно-політичні інститути й органи [1, с. 164]. 

Правовий статус особи насамперед закріплений у нормах конституції. 
Здебільшого такі норми зосереджені в одній главі або в одному розділі. Зокрема, в 
Конституції Лівану це розділ „Громадяни Лівану, їх права та обов’язки”, у 
Конституції Сирії – „Свободи, права, обов’язки”, у Конституції Єгипту – „Публічні 
свободи, права і обов’язки” у Конституції Ємену – „Основні права і обов’язки 
громадян”. Схожі розділи є в конституціях Іраку, Кувейту, Омана, Йорданії, 
Саудівської Аравії. У Конституції Алжиру є глава „Права і свободи” і окрема глава 
„Обов’язки”. У конституціях деяких держав норми, що визначають права та 
обов’язки громадян, можуть бути розміщені в інших розділах, як наприклад, розділ 
„Основні принципи” – у Конституції Марокко, „Загальні положення” – в Конституції 
Тунісу, „Загальні положення, основні принципи” – у Конституції Мавританії. У 
розділі про вибори можуть бути закріплені виборчі права громадян чи порядок 
утворення та функціонування політичних партій. 

Звертає на себе увагу та обставина, що глави чи розділи про права та свободи є 
невеликими за обсягом, це може бути лише один-два десятки статей, які при цьому 
викладені лаконічно й стисло. Проте, зазвичай, вони розташовані перед главами чи 
розділами про органи влади. Питанням прав та свобод в арабських країнах надано 
важливого значення, що видно з текстів конституцій. Наприклад, в Конституції 
Алжиру йдеться про те, що „основні свободи і права людини становлять загальне 
надбання всіх алжирців, які зобов’язані з покоління в покоління зберігати їх 
цілісність й непорушність” [3, ст. 32]. За Конституцією Єгипту „свобода особи є 
природним і недоторканим правом” [4, ст. 41]. А будь-які посягання на особисту 
свободу та недоторканість особистого життя, так само, як і на інші права та свободи, 
„є злочином, на який в кримінальних і цивільних судах не розповсюджується строк 
давності” [4, ст. 57]. За Конституцією Сирії свобода – це священне право. 

                                                           
1 © Левицька Г., 2006 
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Конституції арабських країн декларують прихильність до норм демократії, 
посилаються на міжнародні стандарти прав і свобод людини. 

Проте вести мову про наявність в арабських країнах розвинутого громадянського 
суспільства, мабуть, передчасно, оскільки з тих же текстів конституцій видно, що 
держава все ж переважає над особою. Звідси і специфіка правового статусу особи. 

У конституційному закріпленні прав та свобод людини трапляються й упущення. 
Зокрема, конституції не згадують про деякі політичні та соціальні права громадян. 
Вони можуть бути врегульовані іншим чинним законодавством, проте це вже 
применшує їхню роль, значимість та знижує їх юридичну захищеність. Це може 
стосуватися таких особистих прав, як недоторканість особи, таємниця приватного 
життя, трудові права, деякі політичні права тощо [1, с. 165]. 

Певна невизначеність у конституційному статусі особи спричинена й тим, що 
правовий статус особи формувався на основі вікових традицій, норм шаріату. На 
обмеження прав та свобод громадян може мати вплив і та обставина, що чинне 
законодавство частіше й простіше змінюється, а це зумовлює й зміну прав та свобод 
громадян. Деякі обмеження встановлені і в самих текстах конституцій, як, наприклад, 
обмеження на підставах безпеки держави, загрози громадському порядку, нормам 
релігії тощо. 

Значним є вплив норм ісламу на державне та суспільне життя арабських країн. 
Майже в усіх арабських країнах іслам проголошено державною релігією, звідси його 
визначальний вплив на закріплення правового статусу особи. У певних країнах 
норми ісламу за юридичною силою стоять вище від норм конституції. Безумовно, це 
до певної міри обмежує права та свободи певних категорій громадян. 

Одним із важливих принципів конституційно-правового статусу особи є принцип 
рівності. Цей принцип закріплений у більшості арабських конституцій: „Держава 
гарантує рівні можливості для всіх єгиптян” [4, ст. 8]. „Всі громадяни рівні перед 
законом. Вони мають рівні права і обв’язки незалежно від статі, походження, мови, 
віри та переконань” [4, ст. 9]. Не повинно бути дискримінації за ознаками статі, 
кольору шкіри, етнічного походження, мови, роду занять, соціального походження чи 
релігії [4, ст. 27]. Право на рівність проголошено в преамбулі Конституції 
Мавританії. За конституцією Лівану всі громадяни рівні у громадянських та 
політичних правах. У Конституції Йорданії закріплено, що не повинно бути 
дискримінації відносно прав і обов’язків на підставі статі, мови чи релігії. 
Конституція Кувейту розповсюджує принцип рівності не лише на громадян, але й на 
всіх людей: „Усі люди рівні у своїй людській гідності” [1, с. 168]. Стаття 4 
Конституції Бахрейну проголошує: „Система правління ґрунтується на принципах 
справедливості, а відносини між громадянами побудовані на основі взаємного 
співробітництва та взаєморозуміння. Свобода, рівність, безпека, спокій, освіта, 
соціальна солідарність і рівні можливості громадян є основами суспільства і 
гарантуються державою” [1, с. 169]. За Конституцією Катару держава гарантує 
рівність громадян та намагається забезпечити громадянам „право на рівні 
можливості” [1, с. 169]. Майже ідентично звучить стаття 25 Конституції Сирії. 

На думку М. Сапронової принцип рівності, закріплений в конституціях арабських 
держав, суперечить національному, релігійному, лінгвістичному гнобленню одних 
груп населення іншими, проте відповідає принципу рівних можливостей, що 
проголошується в демократичних державах. 
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Важливим елементом правового статусу особи в арабських країнах є наявність 
чи, навпаки, відсутність національного громадянства. Від того, чи є особа 
громадянином держави, залежать обсяг прав, свобод, обов’язків, а також 
взаємовідносини держави та особи. Здебільшого, конституції арабських держав не 
врегульовують питання громадянства. Це зроблено у спеціальних законах, які до того 
ж у різних державах суттєво відрізняються. 

Громадянство набувають двома способами: за народженням і шляхом 
натуралізації. За народженням громадянство набувають усі ті, хто народився від 
батьків-громадян відповідної держави або в деяких інших випадках, чітко 
встановлених у законах про громадянство. У порядку натуралізації набути 
громадянство досить важко, для цього необхідно виконати низку вимог та складних 
процедур. Арабські держави не часто надають громадянство вихідцям з інших 
держав, навіть, якщо це також арабські держави. Якщо ж ці особи не є арабами, то їм 
здобути арабське громадянство майже неможливо. 

Конституції арабських країн широко декларують захист особистої свободи 
людини. Норми конституцій передбачають необхідність дотримання поваги до особи 
навіть у період тримання такої особи під вартою. Майже усі конституції декларують 
принцип невинуватості, наголошуючи при цьому, що кожен несе відповідальність 
особисто та що закон не має зворотної сили у разі призначення покарання. 
Наприклад, за Конституцією Бахрейну „всі види злочинів і покарань обумовлюються 
у відповідному законодавстві, і покарання можуть застосовуватися лише стосовно 
діянь, вчинених після набуття чинності відповідних законів. Покарання носить 
індивідуальний характер. Обвинувачений вважається невинуватим до того часу, поки 
його вина не буде доведена відповідно до закону в результаті належного судового 
розгляду, в ході якого обвинувачений користується необхідними гарантіями для 
здійснення свого права на захист на всіх стадіях розслідування і розгляду” [1, с. 175]. 
Кримінальний кодекс Бахрейну гарантує недоторканість особи та майна, повагу до 
гідності особи і передбачає покарання за будь-які види шкоди, які можуть бути 
завдані службовими чи іншими особами. Звинуваченому гарантовано право на захист 
під час судового розгляду. 

Особиста свобода доповнюється принципом недоторканості житла. За ст. 25 
Конституції Бахрейну „житло є недоторканим”, „держава гарантує недоторканість 
житла” [3, ст. 40]. Держава гарантує громадянам здійснення права на житло шляхом 
надання їм житла, та окремих земельних ділянок, а також позик на їх набуття. 
Цікавою є процедура надання позики. Позики виплачують за рахунок відрахувань із 
заробітної плати в розмірі четвертої частини від зарплати. Цим правом можуть 
скористатися всі громадяни. У деяких випадках громадянам зменшують розмір 
внесків, продовжують термін виплати або надають інші пільги, як, наприклад, 
звільнення від сплати за окремі роки. 

Конституції арабських країн проголошують право громадян на володіння 
майном. Зокрема, за ст. 9 Конституції Бахрейну „відповідно до ісламських принципів 
справедливості майно, капітал та праця є основоположними елементами соціальної 
структури і національного багатства держави”, а за ст. 52 Конституції Алжиру „право 
на приватну власність гарантовано”. 

Конституції арабських держав встановлюють право на вільний вибір місця 
проживання, свободу проживання на національній території, вільний виїзд з країни 
та повернення назад. Наприклад, за ст. 9 Конституції Йорданії жодному з йорданців 
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не можна заборонити проживати в будь-якому місці чи, навпаки, примусити його до 
проживання в конкретному місці. Схожі формулювання є й в конституціях інших 
арабських держав. 

Свободу і таємницю засобів зв’язку гарантують статті конституцій, цензура при 
цьому заборонена. Показовою в цьому відношенні є Конституція Марокко, за ст. 11 
якої, „кореспонденція є секретом”. Інші конституції містять більш розширені норми, 
як, наприклад, Конституція Бахрейну: „Забезпечується захист свободи поштових, 
телеграфних і телефонних повідомлень та гарантується їх конфіденційність. 
Повідомлення не підлягають цензурі, і їх конфіденційність не може порушуватися, 
окрім обумовлених в законодавстві випадків і відповідно до передбачених в ньому 
процедур і гарантій” [ст. 26]. 

У конституціях арабських держав також закріплено таку прогресивну норму, як 
свобода думки, хоч формулюється вона, зазвичай, досить стисло. 

Майже всі конституції арабських держав проголошують свободу віросповідання. 
За ст. 22 Конституції Бахрейну свобода віросповідання є абсолютною, хоч у країні 
визнано державною релігією іслам. Конституція Лівану проголошує свободу совісті 
абсолютною [6, ст. 9]. Конституції арабських країн визнають свободу віросповідання 
за умови, що здійснення релігійних обрядів відбувається без порушень громадського 
порядку. Держави гарантують повагу до релігій та релігійних інтересів окремих осіб. 

До особистих прав за конституціями арабських держав належать також і права 
жінки в сім’ї та суспільстві. Сім’ю розглядають як основу суспільства, а тому 
великого значення надають вихованню в сім’ї, а також правовому статусу жінки. 
Держави піклуються про становище жінки в суспільстві, розглядаючи її нарівні з 
мужчинами в політичній, соціальній, економічній та культурній сферах. Крім цього, 
держави піклуються і про становище жінки в сім’ї, заохочуючи укладання шлюбів, 
збільшення народжуваності, турбуючись про дітей та вагітних жінок і створюючи 
умови для їх всебічного розвитку. Прогресивною в цьому плані можна вважати 
Конституцію Судану 1998 р., за якою діти можуть набувати громадянства матері 
незалежно від громадянства батька. Виховання в арабських сім’ях ґрунтується на 
релігії, моралі та патріотизмі, яке в кінцевому підсумку переноситься на все 
суспільство. За ст. 5 Конституції Бахрейну „сім’я, згуртованість якої досягається 
завдяки релігії, нормам моралі та патріотизму, є основною ланкою суспільства. Закон 
забезпечує захист сім’ї, сприяє зміцненню сімейних зв’язків і цінностей, а також 
забезпечує захист матері та дитини”. 

У жодній з арабських країн релігія не відокремлена від держави. Статус окремої 
особи визначається за її ставленням до панівної релігії. 

Треба зазначити, що у багатьох випадках справжнє становище жінки 
визначається усталеними традиціями, які ґрунтуються на ісламському праві. А тому 
частину конституційних норм стосовно прав жінок вважають нормами-принципами 
чи програмами на майбутнє. 

Винятком із загального правила можна вважати Туніс, де 1956 р. був прийнятий 
Кодекс законів про особистий статус. У зв’язку з його прийняттям переглянуто низку 
законодавчих положень, які стосувалися прав жінок. Зокрема, скасовано полігамію, 
заборонені примусові шлюби та односторонні розірвання шлюбів. Зростала роль 
жінки в суспільстві. Було створено Міністерство у справах жінок та сім’ї. А в 1991 р. 
сформовано такий державний орган, як Центр наукових досліджень, документації та 
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інформації в інтересах жінок. За даними цієї організації у складі уряду на 2000 р. 
налічувалося чотири жінки-міністри, три жінки-посли і 21 жінка-депутат. У цьому ж 
1991 р. створено також консультативний орган при президентові країни – Вищий 
комітет з прав людини. Комітет проводить дослідження з прав людини та надає 
президентові висновки, а також приймає скарги від приватних осіб стосовно 
порушених прав. У цій країні створено спеціальне міністерство з прав людини, 
проблем комунікацій і зв’язків з парламентом [1, с. 184]. 

Особливістю конституцій арабських країн є незначне конституційне регулювання 
політичних прав і свобод. 

Одним з основним політичних прав є право на створення асоціацій та спілок на 
загальнонаціональному рівні. Не всі конституції закріплюють право на утворення 
політичних партій. Проте трапляються конституції, у яких є статті, присвячені 
політичним партіям. Прикладом є конституція Мавританії, ст. 11 якої встановлює, що 
партії і політичні групи мають працювати спільно для формування і вираження 
політичної волі, вони можуть створюватися вільно. Вони також вільно здійснюють 
свою діяльність, але так, щоб при цьому їхня мета і дії не підривали національний 
суверенітет, територіальну цілісність та єдність народу і держави. У цій країні діє 
спеціальний закон, який визначає умови створення, функціонування і розпуску 
політичних партій. 

Інші конституції є менш конкретні при закріпленні політичних прав, їх норми 
більш загальні. Інакше кажучи, вони закріплюють право громадян об’єднуватися 
політично чи професійно, створювати наукові, культурні, соціальні і національні 
організації та спілки. Цим об’єднанням держава гарантує всі конституційні права. 
Інші питання врегульовує спеціальне законодавство. 

Стаття 28 Конституції Бахрейну передбачає, що „приватні особи мають право 
збиратися без попереднього повідомлення влади чи отримання її дозволу, при цьому 
співробітники сил безпеки не мають права бути присутніми на таких приватних 
зборах”. У Бахрейні налічується 189 зареєстрованих асоціацій – жіночих, 
громадських, благодійних, ісламських, професійних, іноземних, культурних, 
наукових та ін. Свободу мирних зібрань і демонстрацій гарантує і Конституція Сирії 
[7, ст. 39]. Право на створення політичних партій визнається і гарантується 
конституцією Алжиру. Водночас ст. 42 цієї конституції встановлює: „здійснення 
цього права не може поєднуватися з посяганням на основні свободи, фундаментальні 
цінності і складові національної ідентичності, національну єдність, безпеку і 
територіальну цілісність, незалежність країни і суверенітет народу, а також на 
демократичний і республіканський характер держави; політичні партії не можуть 
створюватися на релігійний, лінгвістичній, расовій, статевій, корпоративній чи 
регіональній основі.” Заборонено також будь-яку залежність політичних партій від 
зарубіжних партій чи держав. Конституційною вимогою є заборона для політичних 
партій застосовувати насильство чи примус. В Алжирі прийнятий спеціальний закон 
про політичні партії. 

Свободу створення асоціацій та свободу зібрань проголошує також Конституція 
Єгипту, за якою політична система країни є багатоступеневою. У цій країні діє кілька 
спеціальних законів, які регулюють статус різних видів об’єднань, а також окремі 
закони про різновиди профспілок та кілька законів про політичні партії. За основним 
законом про політичні партії 1977 р., партії мають бути національно-
демократичними, створюватися з метою політичного представництва громадян. Мета 
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партії не повинна суперечити принципам шаріату, партії не можуть бути складовими 
зарубіжних партій і не повинні повторювати назву та мету тих партій, що вже 
існують. Особливу увагу в законодавстві Єгипту приділено таким громадським 
організаціям, як профспілки, яких в Єгипті є кілька різновидів. Для кожної 
профспілки діє окремий закон. 

Конституція Тунісу дозволяє утворювати політичні партії, які поважають права 
людини. З 1988 р. у цій державі діє Закон про політичні партії, за яким створення 
партій має бути санкціоновано постановою міністерства внутрішніх справ. Крім 
цього, діє також закон про фінансування політичних партій, за яким державній 
дотації підлягають ті політичні партії, які представлені в Палаті депутатів або до 
яких депутати доєднаються згодом. 

Право громадян на свободу асоціацій закріплено у Конституції Судану 1998 р. 
Крім цього, в Судані з 1999 р. діє закон про політичні партії, відповідно до якого 
партії можуть утворюватися лише тоді, якщо їх ідеологія не суперечить ідеології 
правлячої партії (Аль-Інгаз). У Судані зареєстровано більш ніж 30 політичних партій, 
деяким було відмовлено в реєстрації, зокрема, комуністичній партії. 

До інших політичних прав конституції належать право на демонстрації, походи, 
мітинги, свободу слова, друку, зборів. Публічні мітинги, демонстрації і збори 
дозволено, якщо їх проводять з дотриманням правил, є мирними та не суперечать 
нормам моралі. Приватні збори проводять без спеціального дозволу влади, їх не 
відвідують представники поліції. 

Конституції арабських держав декларують свободу друку, цензури, зазвичай, 
немає. Лише у випадку введення надзвичайного стану чи прийняття надзвичайного 
закону цензуру вводять з метою забезпечення громадської безпеки та національної 
оборони. Конституції гарантують також свободу думки та наукових досліджень. За 
ст. 23 Конституції Бахрейну „Кожний має право на висловлювання і поширення своїх 
поглядів, чи то в письмовій, чи у будь-якій іншій формі, відповідно до встановлених 
законом умов і процедур”. У Бахрейні діє Закон про пресу, яким встановлені 
обмеження, що можуть застосовувати до друкованих видань. Це обмеження, що 
стосується матеріалів, які можуть викликати ненависть, зневагу чи призводити до 
порушення громадського порядку. Заборона може стосуватися матеріалів, що 
суперечать нормам суспільної моралі. 

Низка конституцій арабських держав закріплюють право громадян на звернення 
в державні органи з письмовими заявами. Звернення можуть бути індивідуальними, 
колективними. Колективні звернення можливі від громадян, які є членами офіційно 
зареєстрованих асоціацій та спілок. Зокрема, за ст. 29 Конституції Бахрейну „будь-
яка особа може звернутися до державних органів влади з письмовим проханням”. І 
„лише відповідним чином засновані організації та юридичні особи можуть звертатися 
до влади з колективними проханнями”. Отже, будь-який громадянин може подати 
скаргу проти адміністративної влади і адресувати її відповідним старшим посадовим 
особам. А відповідно до усталених звичаїв будь-який громадянин Бахрейну може 
подати особисту скаргу еміру або прем’єр-міністру під час щотижневих аудієнцій. 
Схожі можливості закріплені в конституціях інших арабських держав (Йорданії, 
Ємені, Єгипті тощо). 

Одним із найважливіших політичних прав є виборче право громадян. Конституції 
арабських держав лише в загальних рисах закріплюють положення стосовно 
виборчого права. За Конституцією Єгипту громадяни мають право голосу на 
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виборах, право висловлювати свої переконання шляхом референдуму, а також право 
на участь у суспільному житті. В Єгипті діє Закон про реалізацію політичних прав 
громадян 1956 р., де також є спеціальний розділ про референдум. Участь у виборах 
та у референдумі обов’язкова, за ухиляння передбачений штраф. Вибори є 
загальними, рівними і таємними. Голосують громадяни обох статей, які мають 
відповідні права. Вік виборців коливається і для активного виборчого права це 18 р. і 
більше, для пасивного – від 25 років. Виборче право належить лише громадянам, 
причому у вищий законодавчий орган обирають лише громадян за народженням. 
Натуралізовані громадяни набувають права голосу після спливу певного терміну 
проживання (5 років в Йорданії, 10 років – у Лівані тощо). В арабських країнах часто 
порушується принцип таємності голосування, на виборців чиниться суттєвий вплив, 
виборча кампанія відбувається за допомогою силових структур та співробітників 
державного апарату. 

Досить широко в конституціях арабських країн представлені соціальні права та 
свободи. 

Перш за все це право на працю, яке деяких державах (Сирія, Кувейт) також і 
обов’язком. Конституційний обов’язок працювати передбачає перш за все працю для 
власного процвітання, а вже потім і для суспільної користі. Право на працю 
доповнюється правом на вільний вибір виду і характеру праці. 

Відповідно до Конституції Бахрейну „кожний громадянин зобов’язаний 
працювати”. Проте ніхто не може бути примушений до праці, крім випадків, 
передбачених законом. Право на працю в Бахрейні регулюється декретом-законом 
1976 р. За цим законом заборонено приймати на роботу дітей до 14 років, для дітей 
від 14 до 16 років передбачено спеціальні положення. Спеціальні умови праці 
передбачені також для жінок та інвалідів з метою захисту їхніх прав. Працівники 
мають право подавати скарги в міністерство праці, якщо скарга не буде вирішена, 
вона передається на розгляд до суду. Подібний закон діє в ОАЕ (1980 р). За цим 
законом передбачені умови праці, врегульовано кількість робочих годин, виплати по 
хворобі, пенсії і компенсації. 

Конституції деяких країн встановлюють обов’язок держави створювати умови 
для надання громадянам роботи (Сирія, Йорданія та ін.). Обов’язковою є праця у разі 
настання певних умов: стан війни, пожежі, повені, епідемії, землетруси та інші 
обставини, які можуть загрожувати безпеці населення. 

У багатьох державах діють спеціальні закони про працю. Разом з конституціями 
вони формують конституційне законодавство про працю, яке має цілком сучасний 
характер. Конституції та деякі спеціальні закони закріплюють як право на страйк, так 
і заборону страйку для служб, що мають життєво важливе значення. Здебільшого 
конституції встановлюють заходи соціального захисту для тих, хто працює. 
Спеціальні закони можуть передбачати соціальний захист у випадку хвороби 
працівника, досягнення ним поважного віку, для підтримки його сім’ї у випадку 
втрати ним роботи тощо. Проте залишається невирішеною проблема заробітної плати 
та безробіття, а в деяких державах і праці жінок (ОАЕ). 

Одним із важливих соціальних прав громадян є право на освіту. Початкова освіта 
є обов’язковою і гарантується державою (Ліван, Єгипет, Ємен, Катар, тощо.) Поняття 
освіти охоплює створення системи шкіл загальноосвітніх та культурних закладів. 
Держави намагаються забезпечити молоді релігійну, розумову та фізичну освіту 
(Ємен). Паралельно з основною освітою учні мають можливість здобувати і релігійну 
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освіту. На початкових рівнях безплатна освіта гарантується також іноземцям 
(Бахрейн). Держава забезпечує учням доїзд у школу та назад, а також безплатні 
підручники. У Бахрейні дозволено створювати школи для іноземців, у яких можуть 
також навчатися місцеві діти. Ця держава досягла значних успіхів у сфері освіти: 
початкову освіту здобувають 100 % дітей, середню – 85 %, частка неграмотних осіб 
знизилась до 12 % у 1996 р. [1, с. 204]. 

У Кувейті діє закон про обов’язкову освіту 1965 р. Поряд з загальноосвітніми 
школами в країні діють релігійні, професійно-технічні та спеціальні школи. 
Більшість шкіл є державними. Освіта безплатна на всіх рівнях: від дитячого садка до 
університету. 

Практично всі конституції арабських держав спрямовані на забезпечення якісної 
загальнообов’язкової освіти. Метою освіти є виховання прогресивного покоління, яке 
знає свої національні права і готове боротися за досягнення цілей арабського 
суспільства та зміцнення свободи [1, с. 205]. Поряд із загальнообов’язковими 
головним предметом закріплюється релігійна освіта (Єгипет). Проте у деяких 
арабських країнах ще залишається не вирішеною проблема неграмотності населення. 
Наприклад, в Тунісі 46 % дорослого населення та 63 % жінок є неграмотними 
[1, с. 205]. 

Приблизно такою ж невтішною є ситуація і з охороною здоров’я. Донедавна 
система медичного обслуговування практично була відсутньою. У 1976 р. була 
заснована Рада міністрів охорони здоров’я арабських держав. Було прийнято 
колективні рішення з проблем охорони здоров’я, спрямовані на розвиток цієї галузі. 

Деякі конституції закріплюють обов’язки громадян. До основних з них належать 
і військовий обов’язок, обов’язок сплачувати податки, дотримуватись Конституції та 
законів, захищати незалежність країни, її суверенітет, територіальну цілісність, 
атрибути держави. Кожний зобов’язаний захищати суспільну власність та інтереси 
суспільства, поважати власність інших. Батьки зобов’язані забезпечувати виховання 
та захист своїх дітей, а діти – допомагати своїм батькам. 

–––––––––––––––––––– 
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В статті розглядаються організаційно-правові особливості форм взаємодії 
дільничних інспекторів міліції із слідчими ОВС, критично оцінено окремі форми 
взаємодії дільничних інспекторів міліції із слідчими ОВС 

Ключові слова: дільничні інспектори, взаємодія, адміністративно-правовий статус. 
Подальший розвиток демократії, забезпечення прав і свобод громадян 

нерозривно пов’язані з підвищенням якості і ефективності діяльності 
правоохоронних органів і, зокрема, міліції, що пояснюється рядом об’єктивних та 
суб’єктивних чинників, зобумовлених новими підходами до вирішення багатьох 
важливих завдань, які постають перед молодою незалежною державою [0, с. 3]. 

Міліція виконує широке коло завдань та функцій щодо забезпечення 
правопорядку, попередження і припинення правопорушень та злочинів. Відтак, від 
якості її правоохоронної діяльності, узгодженості дій окремих структурних 
підрозділів залежить повнота і своєчасність захисту прав і свобод громадян, 
забезпечення дотримання національного законодавства, відновлення майнових та 
немайнових інтересів фізичних і юридичних осіб. 

Щодо питань діяльності дільничних інспекторів, інших працівників міліції 
звернуто певну увагу у працях О.М. Бандурки, А.Т. Комзюка, М.О. Тучака, 
В.К. Шкарупи, С.В. Пєткова, В.М. Плішкіна. Однак, на відміну від існуючих 
наукових досліджень, у яких висвітлено проблеми адміністративно-правового 
статусу працівників міліції, методи їхньої діяльності, ми ставимо за мету 
обґрунтувати види взаємодії дільничних інспекторів міліції зі слідчими ОВС та 
розкрити її правову регламентацію. 

У чинному законодавстві форми і особливості взаємодії дільничного інспектора 
міліції та слідчого ОВС деякою мірою визначені, хоча про вичерпну регламентацію 
цього процесу говорити поки що зарано. 

Зокрема, кримінально-процесуальним законодавством передбачена взаємодія 
слідчого з органами дізнання у формі надання цим органом обов’язкових для 
виконання доручень і вказівок (ч. 3 ст. 114 КПК України). 

Слідчий також має право провадити слідчих районах і має змогу доручити 
провадження цих дій відповідному органу дізнання, який зобов’язаний виконати це 
доручення в десятиденний строк (ч. 1 ст. 118 КПК України). 

                                                           
1 © Миронова В., Бевзенко В., 2006 
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Про окремі аспекти взаємодії дільничного інспектора міліції і слідчим йдеться у 
відомчих нормативно-правових актах. Зокрема, відповідно до п. 2.5, 2.10.4, 4.3 
Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30 квітня 2004 року № 458 “Про 
затвердження Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх 
справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості” з метою розкриття 
злочинів, що становлять підвищену громадську небезпеку, можуть створюватися 
посилені слідчо-оперативні служби, до складу яких залучені: слідчий, у тому числі і 
ОВС, та служби дільничних інспекторів міліції [4]. 

Відповідно до цього наказу слідчий також надає органам дізнання, іншим членам 
слідчо-оперативної групи доручення і вказівки щодо виконання розшукових і слідчих 
дій, сприяння у провадженні окремих слідчих дій, організовує роботу слідчо-
оперативної групи на місці події та керує діями її членів; інформує членів слідчо-
оперативної групи про виявлення під час роботи на місці події обставин, що мають 
значення для розшуку й затримання злочинців; дає доручення стосовно вжиття 
невідкладних оперативно-розшукових заходів для розкриття злочину. 

Наказом МВС України № 1600 передбачено організаційні заходи, пов’язані із 
забезпеченням своєчасного і якісного виконання доручень слідчих [5]. 

Зокрема, у п.п. 6.19–6.19.2 визначено, що контроль за виконанням органом 
дізнання доручень слідчих у кримінальних справах покладено на начальників органів 
внутрішніх справ, які зобов’язані: 

– щотижня узагальнювати стан виконання органом дізнання доручень слідчих у 
кримінальних справах, вживати заходів що до усунення недоліків, якісного 
виконання органом дізнання слідчих дій і оперативно-розшукових заходів у 
кримінальних справах за дорученнями слідчих; 

– здійснювати контроль за негайною передачею у встановленому порядку органом 
дізнання слідчим відомостей і матеріалів, які одержані підчас проведення оперативно-
розшукових заходів, а також якісним у 10-денний термін виконанням працівниками 
органу дізнання доручень слідчих. У разі неможливості своєчасного їх виконання 
питання про продовження строку погоджувати зі слідчими. 

Як бачимо, попри те, що чинним кримінально-процесуальним законодавством 
головно форми взаємодії слідчого з дільничними інспекторами міліції визначені, 
хотілось би звернути увагу на низку особливостей такої взаємодії. 

По-перше, якщо строки виконання окремих доручень слідчого визначені окремою 
нормою права (ст. 118 КПК України), то час, який відводять на виконання вказівок 
слідчого, їх сутність, види та особливості, чинним законодавством не передбачені. 

По-друге, законодавець абсолютно не розмежовує поняття “окреме доручення” і 
“вказівка” слідчого, що однак, на нашу думку, принципово впливає на види та зміст 
діяльності органу дізнання із виконання розпоряджень слідчого. 

По-третє, у кримінально-процесуальному законодавстві немає офіційного закріплення 
форми та змісту доручень, окремих доручень та вказівок слідчого. Відсутність визначення 
цих понять у кримінально-процесуальному законодавстві, на нашу думку, є принциповим, 
оскільки термін “доручення” також широко використовується, наприклад, у цивільному та 
цивільному процесуальному законодавстві1. 

                                                           
1Зокрема, у Цивільному кодексі України подано визначення договору доручення (ст.100); 
статтею 132 Цивільного процесуального кодексу України передбачено виконання судових 
доручень. 
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По-четверте, не визначені організаційні заходи та процесуальні гарантії 
забезпечення виконання доручень і вказівок слідчого. 

Питання правової регламентації зазначених проблемних питань характеризується 
нагальністю та актуальністю, оскільки безпосередньо впливає на якість та 
своєчасність виконання заходів, спрямованих на реалізацію доручень і вказівок 
слідчого. Тому, з метою усунення існуючих прогалин взаємодії слідчого із 
дільничним інспектором міліції пропонуємо закріпити у кримінально-
процесуальному законодавстві таке: 

І. Поняття: 1) “окреме доручення” – кримінально-процесуальний документ 
слідчого, що приписує органу внутрішніх справ, який знаходиться в іншому районі 
чи області, виконати певні організаційно-процесуальні дії у строк, визначений цим 
документом; 2) “доручення” – кримінально-процесуальний документ слідчого, який 
приписує органу дізнання того самого органу внутрішніх справ виконати певні 
організаційно-процесуальні дії у строк, визначений цим документом; 3) “вказівка” – 
усне, обов’язкове до виконання розпорядження слідчого органу дізнання, яке дають 
безпосередньо перед проведенням або під час проведення ним слідчих дій. 

ІІ. Строк виконання доручень і вказівок слідчого органами дізнання. 
ІІІ. Випадки, коли органам дізнання можуть бути адресовані доручення, окремі 

доручення, вказівки слідчого. 
ІV. Способи забезпечення виконання доручень та вказівок слідчого органам 

дізнання, правові наслідки невиконання таких приписів. 
З вище зазначеного, робимо також висновок, що з огляду на імперативність 

вказівок слідчого органам дізнання під час проведення ним досудового слідства, 
доцільно вести мову не про взаємодію, а про функціональне забезпечення 
дільничним інспектором міліції діяльності слідчого з розслідування кримінальних 
справ. У таких правовідносинах відсутній зворотний диспозитивний зв’язок, 
дільничний інспектор міліції є лише виконавцем управлінського рішення, тоді як 
взаємодія обов’язково передбачає обопільний обмін інформацією, узгодження 
спільних дій учасників тих чи інших правових зв’язків. 

Отже, взаємозв’язок слідчого із дільничним інспектором міліції слід 
охарактеризувати як регулювання слідчим діяльності дільничного інспектора (курсив 
наш – В.М., В.Б.), оскільки їхня співпраця націлена на забезпечення оперативності 
досудового слідства, ефективності цього процесу в умовах постійних зовнішніх та 
внутрішніх впливів на нього. Регулювання передбачає розробку та організацію 
виконання оперативних управлінських рішень, їх корегування, навчання особового 
складу до дій в конкретних ситуаціях. Регулювання є управлінською діяльністю, в 
процесі якої відбувається свого роду пристосування вже організованої системи до 
зовнішніх та внутрішніх умов її функціонування, що змінюються. Зміна умов 
спричинює відхилення системи від заданих параметрів. Усунення таких відхилень, 
забезпечення нормального функціонування системи є головним завданням 
регулювання [3, с. 89, 99]. 

Підсумовуючи аналіз взаємодії слідчих та дільничних працівників міліції можна 
зробити такі висновки: 

1. Чинне законодавство лише у загальному вигляді передбачає основні форми 
взаємодії слідчого та дільничного інспектора міліції. 
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2. Законодавство, яке б безпосередньо визначало форми та зміст взаємодії 
слідчого з дільничним інспектором міліції відсутнє, існуючі норми права поширюють 
свою дію і на інші органи дізнання. Відтак, визначальним для розуміння проблеми 
взаємодії слідчого з дільничним інспектором міліції є також поняття органу дізнання. 
Статтею 101 КПК України до цих органів, поряд із іншими, віднесено і міліцію, до 
складу якої відповідно до ст. 7 Закону України “Про міліцію” також входять 
дільничні її працівники. Можемо констатувати, що законодавець, дещо ускладнив 
розуміння органу дізнання, відсилаючи до інших нормативно-правових актів. 

3. Існує значна кількість нормативно-правових актів, різної юридичної сили, які 
однаково визначають напрями, зміст взаємодії слідчого з дільничним інспектором міліції. 

4. До основних форм взаємодії слідчих з дільничними інспекторами міліції 
належать такі: 1) виконання окремих доручень, вказівок слідчого дільничним 
інспектором міліції; 2) організація слідчим роботи дільничних інспекторів міліції, які 
входять до складу слідчо-оперативної групи; 3) обмін інформацією між слідчими та 
дільничними інспекторами міліції під час роботи на місці події, що має значення для 
розшуку й затримання злочинців. 

Тому, вважаємо доцільним прийняття законодавчого нормативно-правового акту, 
у якому були б визначені організаційно-правові засади взаємодії слідчих ОВС із 
дільничними працівниками міліції. З огляду на те, що така взаємодія відбувається і з 
іншими органами дізнання, доречним є подальше наукове розроблення теми правової 
регламентації співпраці слідчого ОВС з працівниками кримінальної, транспортної, 
судової, спеціальної міліції, міліції охорони та з представниками інших служб і 
підрозділів. 

–––––––––––––––––––– 
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В статті розглянено окремі проблеми забезпечення механізму контролю за 
діяльністю підрозділів ОВС щодо подолання корупції у різних формах її прояву, а 
також адміністративно-правового нігілізму. 

Ключові слова: корупція, антикорупційні заходи, контроль, адміністративна 
реформа. 

Реформування органів внутрішніх справ на європейський зразок є 
найскладнішою, найвідповідальнішою проблемою становлення правової 
державності в Україні. Важливим аспектом такого реформування залишається 
відтворення належного механізму контролю за діяльністю підрозділів ОВС щодо 
подолання корупції, в будь-яких формах прояву, й адміністративно-правового 
нігілізму, які шкодять громадському порядку, громадській безпеці, правам і 
свободам громадян, боротьбі зі злочинністю. 

Ми маємо стверджувати про те, що оптимізація діяльності органів внутрішніх 
справ явище дуже корисне, але основними джерелами такої реформації є 
бюджетно-фінансовий, науково-технічний, природно-ресурсний, а головне 
кадровий (на конкурентній основі створений) потенціал підрозділів та служб. Він 
спрямований на формування в корпоративній сфері зазначеного правоохоронного 
органу сталої ідеології про пріоритет загальнолюдських цінностей, про соціально-
демократичну, правову державу та її конституціоналізм, про антикорупціонізм у 
сферах влади. 

На нашу думку, вважливим аспектом адміністративної реформи в ОВС постає 
ідеологічне її забезпечення на засадах національної самобутності українського 
народу і державно-владних структур (державних органів і державних службовців) з 
їх науково-прикладним, антисоціальним ставленням до корупції як аморального 
явища, забороненого Законом. Загальновідомо, що негативне ставлення значної 
частини суспільства до корумпованої влади Кучми певним чином сприяло 
зміцненню авангардних сил “помаранчевого” революційного руху в Україні. 

Аналіз наукових джерел (Герберт А. Саймон, С.В. Пронкін, О.Є.Петруніна) 
[1, 2] свідчить, що адміністративно-правова ідеологія в Україні порівняно з іншими 
державами, перебуває на початковому етапі свого становлення. І тому ефективність 
профілактичної роботи антикорупційної спрямованості у внутрішній і зовнішній 
сферах діяльності органів внутрішніх справ залишається недостатньою. Такий стан 
сприяв створенню Департаменту внутрішньої безпеки МВС України з метою 
посилення протидії корупційним проявам серед працівників ОВС [3] і 
встановленню на законодавчому рівні відповідальності за корупцію в 
адміністративній, цивільній, трудовій та кримінальній галузях права [4, с. 86]. 

                                                           
1 © Новіков М., 2006 
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Проблема корупції в органах внутрішніх справ на сучасному етапі їх 
функціонування викликає стурбованість Президента і Уряду України [5] як реальна 
загроза стабільності і порядку в суспільстві, що посягає на державну владу, авторитет 
державної служби та наносить шкоду іміджу правоохоронних органів. Вона ставить 
під сумнів існуючі паростки демократії, поглиблює бюрократизацію державного 
апарату, який використовує деструктивні методи державного управління, спрямовані 
на розвиток тіньової економіки, політики, права. 

Н.П. Матюхіна зазначає, що протидія корупції у правоохоронних органах, в тому 
числі поліцейській корупції є зоною посиленої уваги з боку суспільства в країнах 
Західної Європи та США. Автор доводить, що подолати це явище відразу 
неможливо, але потрібно його мінімізувати, зробивши прояви корупції винятковістю 
[6, с. 110]. 

На наш погляд, вченим потрібно спочатку на законодавчому рівні чітко 
окреслити корупцію в правопорушеннях як систему забороненої поведінки, що 
охоплюється адміністративним законодавством: Законом України “Про боротьбу з 
корупцією”, Кодексом України про адміністративні правопорушення (що вчиняються 
з використанням службових повноважень). А також кримінальним законодавством 
України, де корупційними визнаються такі діяння: привласнення, розтрата або 
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм 
службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК); одержання незаконної винагороди 
працівником державного підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК); 
зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК); перевищення влади 
або службових повноважень, якщо воно вчиняється з корисливих мотивів (ст. 365 
КК); одержання хабара (ст. 368 КК); зловживання військовою службовою особою 
владою або службовим становищем (ст. 423 КК); перевищення військовою 
службовою особою владних або службових повноважень (ст. 424 КК) та ін. [4, с. 86–
87]. Така запропонована В.І. Борисовим класифікація корупційних правопорушень 
сприяє правильному розумінню сутності корупції як соціального явища і правової 
категорії, але руйнує складену систему звітності правоохоронних органів щодо 
боротьби з нею на практиці. 

М.І. Мельник в майбутньому Кодексі України про державну службу пропонує 
окреслити сферу корупційних діянь, за якими притягуватиметься державний 
службовець. Це є дуже корисним та ефективним засобом систематизації. Крім 
зазначеного, на наш погляд, доцільно в цьому акті відобразити можливість 
застосування гласних та негласних оперативно-розшукових заходів щодо перевірки 
корупційного „імунітету” державного службовця, і йому доведеться визнати. Також 
доцільно в засобах масової інформації і трудових колективах організовувати щорічні 
звіти про управлінську діяльність службовця та прибутки держави від неї. 

Вважаємо за доцільне в зазначеному проекті кодексу передбачити обов’язкове 
подання декларацій усіх державних службовців про одержані щорічні доходи сім’ї та 
належний соціальний контроль з експертними оцінками фахівців від громадськості. 
Законопроект про соціальний контроль декілька років тому подавався до Верховної 
Ради України, але досі не розглянений. Це, на наш погляд, шкодить антикорупційній 
діяльності державного апарату України. 

Нині чинний Закон України „Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” від 19.06.2003 р. надає 
громадськості повноваження на проведення експертиз проектів законів, рішень, 
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програм, подання своїх висновків і пропозицій відповідним державним органам з 
метою врахування у разі реформування правоохоронних органів держави. Це, на наш 
погляд, є дуже позитивним. Шкода, що правозахисні громадські організації за своєю 
слабкою згуртованістю, ще не готові належно боротися з корупцією у владі через 
низький рівень своєї правосвідомості та правової культури [7]. 

Належне формування антикорупційного законодавства, забезпечення його 
ефективності (за допомогою громадськості) і доступності у використанні, вважаємо, 
є одним із шляхів посилення ідеологічної боротьби з корупцією в державі, яка 
сприятиме формуванню “антикорупційної” суспільно-правової свідомості, в тому 
числі у вищих ешелонах влади. 

Говорити про слабкість суспільно-правої свідомості недоречно, адже наукова і 
фахова правосвідомість в поглядах на корупцію є неадекватними. Наведемо такі 
приклади: В.О. Глушков і В.І. Васильчук пишуть про те, що найбільший внесок у 
викриття хабарництв, понад 80 % від загальної кількості, належить оперативним 
підрозділам ОВС України серед інших правоохоронних органів. При чому зазначені 
автори хабарництво і корупцію, вважають різними явищами [8, с. 104–105], тобто 
трактують корупцію у вузько адміністративному сенсі. Адміністративна практика 
застосування місцевими судами Херсонської області Закону України “Про боротьбу з 
корупцією” в 2003 р. свідчить, що з вивчених справ 43,6 % протоколи складали 
прокурори; органи СБУ – 23,4 %; органи внутрішніх справ – 30,5 %; працівники 
податкової міліції – 2,5 % від загальної кількості. Це свідчить про те, що звітність 
про корупцію подається у вузько адміністративному аспекті за вимогами 
Статуправління та Мінюсту. 

Багато науковців-правників досліджують проблему корупції в ОВС, як за 
кордоном, так і в Україні. Вони розкривають і роль засобів масової інформації щодо 
корупційної поведінки поліції [6] та міліції. Головно акцентують на негативному 
аспекті їхньої діяльності. Міністр внутрішніх справ України Ю.В. Луценко звертався 
до працівників ЗМІ з проханням про об’єктивне надання інформації про роботу 
міліції, як негативну, так і позитивну [9]. До речі, Ю.В.Луценко заохоченнями осіб, 
які відмовлялися стати на корупційний шлях, наводить нас на думку про створення 
на теоретико-прикладному рівні тактичних прийомів антикорупційної діяльності, які 
маємо запровадити в практичні заняття з тактико-спеціальної підготовки у відомчих 
навчальних закладах. 

Сама тактика антикорупційних заходів повинна бути відображена не тільки у 
законодавстві, але й у правовій свідомості та правовій культурі кожного працівника ОВС, 
який зобов’язаний вміти відмовлятися від подарунків, „мзди,” подачок, а про кожний 
випадок такого явища доповідати безпосередньо своєму керівникові. Пригадуємо 
П. Луспекаєв, який грав у фільмі „Біле сонце пустелі” царського офіцера митної служби, 
що рішуче і з повагою власної гідності заявляв: „Обдула! Я мзди не беру!”. Тільки така 
патріотична налаштованість має стати гаслом антикорупційного руху. 

На високому рівні І.М. Погрібний філософськи розкриває сутність корупції як не 
економічного явища, а морального відхилення людей, що існує „давно, як і саме 
людство, прекрасно співживучи і пускаючи коріння в країнах з набагато вищим, ніж 
наш, рівнем життя, де чиновники зовсім не бідують. Корупція, – як вважає автор, – 
захворювання духу раком душі, що вбиває в ній клітини порядності і чесності. Але 
вражає вона, як і властиво раку, лише організми, генетично послаблені, які не мають 
достатнього імунітету, щоб протистояти пожадливості. Людина, яка має такий захист, 
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хабара ніколи не візьме, навіть за найскромнішого матеріального достатку, бо на це 
нездатна в принципі, вважаючи для себе принизливим і абсолютно неможливим бути в 
залежності (а хабар це завжди залежність) від того хто дає” [10, с. 12]. 

Багато прикладів, коли міліціонери різних рангів, у періоди несвоєчасної виплати 
заробітних плат, „обвалу” гривні, об’єднувалися у позаслужбовий час для того, щоб 
працювати охоронцями кіосків, стоянок автотранспорту, двірниками та ін. Вони 
чесною працею забезпечували матеріальну підтримку сім’ї з огляду на те, що 
службової заробітної плати вистачало реально на два тижні. Такі люди чесно 
дивляться своїм співгромадянам в очі і, як справжні правоохоронці, стійко 
переносять труднощі і позбавлення служби, не принижуючись до корупційних діянь. 

Вважаємо, є сенс розширити сферу правоохоронних послуг за допомогою 
Державної служби охорони, де кожний працівник міліції може працювати у вихідні 
та частку відпуски для матеріальної підтримки своєї сім’ї в скрутний час виплати 
мізерних заробітних плат. Це, на наш погляд, зменшить певну частину корупційних 
діянь в ОВС, особливо серед міліціонерів ППСМ. 

Корупцію в органах внутрішніх справ зумовлюють певні причини: 
1) зручна нагода, коли дають хабара, тоді й бере; 2) політичний вплив 

характеризується доходністю місця: чим вище за рангом працівник, тим більше 
розмір хабара, який він збирає із зовнішнього та внутрішнього середовища; 
3) аморальність і некультурність є негативними якостями службовця у вигляді 
жадібності, вимагань; 4) байдужість – це поведінка оточуючих і насамперед та 
підлеглих, які допускають корупцію; 5) некерованість, хаос, безладдя настають у разі 
відсутності в підрозділах наступництва за правом між поколіннями працівників; 
6) ізоляція від суспільства характерна для віддалених районів і сіл, де окремі 
керівники встановлюють міру відповідальності для порушників на свою користь; 
7) низький професійний та освітній рівень корупціонерів – чиновників і населення, 
яке вони обслуговують; 8) незадовільне грошове забезпечення, яке спричинює сварки 
у сім’ї, підвищує психологічну напругу в колективі; 9) відсутність належного 
контролю та нагляду з боку уповноважених державних органів [6, с. 111]. 

І ми погодимося з поглядом Н.П. Матюхіною [6] про те, що деякі прошарки 
населення зацікавлені у розбещенні міліції, тому що їх рівень економічного життя 
схиляє до можливості поступитися спокусам та тиску з боку окремих керівників, 
колег по роботі та населення. 

Соціологічне дослідження серед працівників міліції, які мають пільгову вислугу 
років (1 рік за 1,5 або 1 рік за 2), визначило, що усі погодилися б краще на подвійну 
заробітну плату, ніж на наближення пенсії. Причина єдина – сім’ю треба годувати. 
Тому не спрацьовують “фронтові” пільги, а утворюється в підрозділах і службах 
міліції хронічний кадровий некомплект. 

Усунення причин та умов вчинення корупції можливе, на нашу думку, лише 
науково обґрунтованими і вжитими у практику антикорупційними заходами. Їх 
становить широкий комплекс державно-правових, соціально-культурних (в тому 
числі оперативно-службових, профілактичних з боку правоохоронних органів) 
засобів, спрямованих на подолання корупції в державному апараті. Зазначеним 
поняттям, у нашому розумінні, охоплені багатоманітні форми, прийоми, тактичні дії 
технічного, фізичного, психічного, інтелектуального та іншого матеріального 
характеру, які моделюють в юридичних нормах, у правосвідомості державних 
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службовців чіткі юридичні установки на вчинення правомірної поведінки, жорсткий 
процесуальний порядок її оцінки спеціально уповноваженими суб’єктами права. 

Декілька прийомів, які в певній послідовності (системі) моделюють 
антикорупційну поведінку посадових осіб на підставі інституту юридичних норм, з 
процесуальним забезпеченням перспективної чи ретроспективної юридичної 
відповідальності за її вчинення, утворюють антикорупційні способи правового 
регулювання. Використання зазначених способів правового регулювання 
антикорупційної поведінки державонослужбовців, державних органів, громадських 
об’єднань, інших фізичних та юридичних осіб на практиці за комплексним підходом 
є методологічною основою історично напрацьованих заходів оперативно-
профілактичного подолання корупції, яка деморалізує суспільство, розбещує владу в 
державі, нейтралізуючи демократію. Все це потребує створення ефективної 
антикорупційної системи, що ґрунтується на пріоритеті загальнолюдських цінностей 
і принципах законності, гуманності та справедливості функціонування державно-
владних структур. 

До антикорупційних заходів належать : 
− реалізація загальних і спеціальних антикорупційних програм держави; 
− створення Кодексу державної служби працівників ОВС, в якому потрібно 

систематизувати норми “Положення про проходження служби рядовим та 
начальницьким складом ОВС”, норми Дисциплінарного статуту ОВС, зміст 
Директиви № 8 2004 р., Кодекс Честі працівника ОВС та зміст інших актів, які 
визначають матеріально-технічне, фінансове, медичне, пенсійне забезпечення 
працівників, перерахувати корупційні діяння, за які настає кримінальна, 
адміністративна, дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність; 

− обов’язковість укладання контракту на службу з працівником ОВС визначенням 
характеру і умов служби, з деталізацією розміру заробітної плати, пільг та 
заохочень, забезпечення житлом; 

− щорічна звітність працівників ОВС за свою діяльність у засобах масової 
інформації, з експертною оцінкою громадських (правозахисних) організацій; 

− надання звітності про щорічні доходи сім’ї; 
− призначення кадрів на конкурсній основі та здійснення їх періодичної ротації; 
− запровадження новітніх технологій, методик розслідування корупційних 

правопорушень; 
− упорядкування статистичних звітів та їх наголошення у засобах масової 

інформації; 
− створення і запровадження ідеології законослухняного працівника ОВС; 
− організація плідної співпраці з Євросоюзом та США з приводу підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців – управлінців системи ОВС; 
− налагодження антикорупційного партнерства на рівні правоохоронних органів 

України та зарубіжних країн; 
− створення умов добросовісної конкуренції працівників ОВС та їх команд щодо 

гармонізації управління підрозділами та службами ОВС; 
− посилення юридичної відповідальності за корупційні діяння державними 

службовцями; 
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− надання державним службовцям широкого кола повноважень в межах чинного 
законодавства щодо застосування юридичних компромісів; 

− ефективне застосування в ОВС до підлеглих у підрозділах та службах пільг, 
заохочень та дозволів на працю за сумісництвом бажано у сфері ОВС. 
Відповідно до змін повноважень і умов діяльності ОВС зміст антикорупційних 

заходів може удосконалюватися, набувати нових форм та методів. 
На наш погляд, зменшення корупції можливе до рівня мінімізації або 

виключності цього антисоціального правонігілістичного явища за допомогою 
належного матеріально-технічного забезпечення працівників ОВС, створення у 
підрозділах та службах стійкої національно-патріотичної, правової ідеології, а у разі 
заміщення посад здійснення суворого конкурсного відбору, зі збереженням 
міліцейських династій, традицій, корпоративного міліцейського духу чесної, 
порядної та гідної людини, яка прагне захищати людей не шкодуючи сил, життя і 
здоров’я. 
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ПРИНЦИПИ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЩОДО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

І. Солошкіна1 
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України 

проспект 50-річчя СРСР, 61080 Харків, Україна 

Одним із засобів державного регулювання економіки є надання дозволів шляхом 
здійснення дозвільної діяльності щодо підприємництва. Як і щодо будь-якої діяльності, 
її основу мають складати певні принципи – керівні ідеї, основні правила поведінки До 
принципів дозвільної діяльності щодо підприємництва автор пропонує віднести: 
законність, об’єктивність, рівність суб’єктів підприємництва перед законом, 
демократизм, публічність, контрольованість, оптимізацію регулюючого впливу, 
сприяння розвитку конкуренції, взаємну відповідальність держави та підприємця, 
гуманізм і справедливість у взаємовідносинах між державою та підприємцем у процесі 
дозвільної діяльності. 

Ключові слова: дозвільна система, принципи дозвільної системи, патентування, 
ліцензування. 

Системні трансформації, яких зазнає суспільство, позначаються на змінах 
пріоритетів державного і, у тому числі, – соціально-економічного розвитку. В економіці 
України продовжує активно формуватись ринкове середовище, основою якого є 
діяльність суб’єктів різних форм власності і господарювання. Водночас, не можна не 
помітити певної стихійності цього процесу, що інколи призводить до дисбалансу 
економічного розвитку, який проявляється у розвиненості певних сфер економіки поряд 
із виробництвами із застарілим обладнанням та технологіями. За таких умов держава має 
стати тим механізмом у системі економічного розвитку, який би своєю діяльністю давав 
змогу нівелювати негативні тенденції ринкових перетворень. 

Одним із засобів такого регулювання є надання дозволів шляхом виконання 
дозвільної діяльності щодо підприємництва. Як і щодо будь-якої діяльності, її основу 
мають становити певні принципи – керівні ідеї, основні правила поведінки [1, с. 382]. 
Варто зазначити, що на цей час у науці адміністративного права лише окремі 
дослідження стосувалися аналізу проблемних питань адміністративно-правового 
регулювання відносин щодо підприємництва: загальні питання державного регулювання 
підприємницької діяльності; реєстрація; ліцензування; видача дозволів на об’єкти, які 
підпадають під дозвільну систему та обмежені у цивільному обігу (зокрема, зброя, 
вибухові матеріали, майстерні з виготовлення і ремонту зброї); функціонування 
дозвільної системи як специфічного виду виконавчо-розпорядчої діяльності органів 
державної виконавчої влади тощо (С.С. Вітвіцький [2], Л.Р. Грицаєнко [3], В.А. Гуменюк 
[4], О.В. Прудивус [5]; О.В. Харитонов [6] та ін.). Питання щодо кола та змісту принципів 
дозвільної діяльності щодо підприємництва у зазначених та інших наукових працях 
цього напряму досліджень взагалі не розглядалося. 

Формулювання принципів дозвільної діяльності щодо підприємництва здійснене 
з урахуванням певних положень. 

По-перше, ці принципи за змістом мають відповідати принципам державного 
регулювання господарської діяльності, а їх реалізація має сприяти розвитку 
підприємництва, а, отже – вони не повинні суперечити загальним принципам 
господарювання, визначеним ст. 6 Господарського кодексу України (далі – ГК) [7]. 
                                                           
1 © Солошкіна І., 2006 
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По-друге, принципи дозвільної діяльності щодо підприємництва мають відповідати 
конституційним основам правопорядку у сфері господарювання, визначеним ст. 5 ГК, 
зокрема тим, які стосуються діяльності держави щодо підприємництва: забезпечення 
державою захисту прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальної 
спрямованості економіки, недопущення використання власності на шкоду людині й 
суспільству та ін. 

По-третє, принципи дозвільної діяльності щодо підприємництва повинні 
ґрунтуватись на загальних принципах адміністративного права, які мають 
фундаментальне значення для всієї галузі адміністративного права: законності; пріоритету 
прав та свобод людини і громадянина; рівності громадян перед законом; демократизму 
нормотворчості й реалізації права; взаємної відповідальності держави і людини; 
гуманізму і справедливості у взаємовідносинах між державою і людиною [8, с. 82]. 

Економіку визначають як єдиний комплекс господарських відносин, що охоплює 
усі ланки виробництва, торгівлі та обміну в суспільстві [9, с. 70]. До цього єдиного 
комплексу належать комерційні і некомерційні відносини [10]. 

Згідно з ч. 1 ст. 3 ГК господарську діяльність трактується як діяльність суб’єктів 
господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та 
реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що 
мають цінову визначеність. Якщо господарська діяльність здійснюється з метою 
одержання прибутку – це підприємництво, а суб’єкти підприємництва є 
підприємцями. Якщо така діяльність здійснюється без мети одержання прибутку – 
вона є некомерційною господарською діяльністю (ч. 2 ст. 3 ГК). Отже, до 
господарської діяльності належить діяльність у сферах виробництва (у тому числі 
шляхом виконання певних робіт), реалізації продукції (у тому числі – шляхом 
надання послуг). Реалізація продукції може відбуватись через торгівлю чи обмін. 

Господарська діяльність за змістом, викладеним у ч. 1 ст. 3 ГК, стосується 
діяльності у сфері економіки. З господарської діяльності потрібно виокремити 
підприємницьку діяльність як ту, що здійснюється з метою одержання прибутку. 
Отож, формулювання принципів дозвільної діяльності щодо підприємництва має 
здійснюватись на основі, насамперед, загальносистемних (загальних) принципів 
державного регулювання економіки: об’єктивність, демократизм, законність, 
розподіл влад, соціальна спрямованість, оптимізація регулюючого впливу, 
конкуренція, комплексність, керованість, контрольованість, публічність [11]. 

Серед перелічених такі принципи як розподіл влад, соціальна спрямованість навряд 
чи можуть бути віднесені до основ дозвільної діяльності щодо підприємництва. 
Принцип керованості також доцільно вилучити з наведеного переліку. 

Недоцільність включення до кола принципів дозвільної діяльності щодо 
підприємництва принципу розподілу влад ґрунтується на тому, що дозвільна 
діяльність здійснюється тільки органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування у межах наданих законодавством повноважень. Не є призначенням 
Верховної Ради України, органів прокуратури, суду таку діяльність здійснювати і 
тому відповідних повноважень вони не мають і не повинні мати. 

Принцип законності повинен посідати перше місце серед принципів дозвільної 
діяльності. До цього кола варто включити такі принципи: рівності суб’єктів 
підприємництва перед законом, взаємної відповідальності держави та підприємця, 
гуманізму і справедливості у взаємовідносинах між державою та підприємцем у 
процесі дозвільної діяльності. 
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Отже, до принципів дозвільної діяльності щодо підприємництва доцільно 
зачислити: законність, об’єктивність, рівність суб’єктів підприємництва перед 
законом, демократизм, публічність, контрольованість, оптимізацію регулюючого 
впливу, сприяння розвитку конкуренції, взаємну відповідальність держави та 
підприємця, гуманізм і справедливість у взаємовідносинах між державою та 
підприємцем у процесі дозвільної діяльності. 

Базовим, основним принципом має бути принцип законності. Його зміст полягає 
у тому, що органи, які наділені повноваженнями у сфері дозвільної діяльності щодо 
підприємництва, утворюються згідно з законом, який наділяє їх відповідними 
повноваженнями. Ці повноваження повинні здійснюватись у межах і в спосіб, 
визначений законом. З іншого боку, суб’єкти підприємницької діяльності повинні 
бути лояльними, сумлінно виконувати покладені на них правом обов’язки [12, с. 83]. 

Наступним за принципом законності є принцип об’єктивності. Його зміст 
означає, що повноваження суб’єктів дозвільної діяльності щодо підприємництва 
мають визначатись відповідно до характеру та закономірностей розвитку суспільства, 
відтворених у нормах Конституції України – у ст. ст. 3, 8, ч. 4 ст. 13, 41, 42 [13]. 

Що стосується недоцільності включення до кола принципу соціальної 
спрямованості, варто зазначити таке. Зміст принципу соціальної спрямованості полягає 
у забезпеченні пріоритету соціальних потреб та інтересів над загальнодержавними. 
Одним із базових принципів дозвільної діяльності є принцип об’єктивності, а 
відповідні положення щодо соціальної спрямованості вже містяться у тих нормах 
Конституції України, відповідно до яких цей принцип має реалізовуватись. 

Принцип демократизму означає наявність глибокого та постійного взаємозв’язку та 
взаємозалежності між державою та суб’єктами підприємницької діяльності. 
Вітчизняний досвід реалізації принципу демократизму щодо дозвільної діяльності 
навряд може бути визначений як позитивний. Зокрема, за рішенням виконавчого 
комітету Харківської міської ради був затверджений Порядок взаємодії установ, що 
здійснюють державну реєстрацію та взяття на облік юридичних та фізичних осіб – 
підприємців, згідно з яким з 01.04.2005 р. у м. Харків почала діяти Єдина Реєстраційна 
Палата. Єдина Реєстраційна Палата створена на виконання Договору про співпрацю 
щодо забезпечення функціонування Єдиної реєстраційної палати у м. Харкові від 
19.09.2003 р. № 35. До роботи Єдиної Реєстраційної Палати залучені: виконавчий 
комітет Харківської міської ради; Державна податкова адміністрація у Харківській 
області; Харківське обласне управління статистики; Головне управління Пенсійного 
фонду України у Харківській області; Харківське міське Управління УМВС України у 
Харківській області; Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у 
Харківській області; Харківський обласний центр зайнятості; Виконавча дирекція 
Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності. На цей час досвід її діяльності складно назвати повною мірою 
позитивним за причиною ускладнень із дотриманням процесуальних строків 
оформлення документів, які подають підприємці, необхідних для здійснення реєстрації. 

Принцип публічності дозвільної діяльності щодо підприємництва означає: 
доступність служби в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, які мають 
дозвільні повноваження, для громадян; інформування суб’єктів підприємництва про 
стан дотримання законності в процесі реалізації дозвільних повноважень; судовий 
контроль за забезпеченням в процесі дозвільної діяльності конституційно закріплених 
інтересів суспільства, прав та свобод громадян, зокрема, через розгляд скарг. 



 
І. Солошкіна 

 

150 

З принципу публічності випливає пов’язаний з ним принцип контрольованості. Зміст 
принципу контрольованості полягає у тому, що у процесі видачі дозволів уповноважені 
органи контролюють спроможність суб’єкта підприємництва виконувати певний вид 
діяльності, а також дотримання ним після видачі дозволів або документів дозвільного 
характеру передбачених чинним законодавством правил. З іншого боку, суб’єкти 
підприємництва як представники громадськості через діяльність громадських 
організацій, направлення звернень, діяльність засобів масової інформації контролюють 
дотримання законності органами, які здійснюють дозвільну діяльність. Крім того, 
дотримання законності при здійсненні дозвільної діяльності уповноваженими органами 
контролюється з боку не тільки суду. Згідно з Конституцією України, чинним 
законодавством, прокуратура здійснює нагляд у визначеній сфері. 

Принципи оптимізації регулюючого впливу та сприяння розвитку конкуренції 
також взаємопов’язані. Ліцензування, патентування віднесені до переліку засобів 
державного регулювання господарської діяльності (ст. 12 ГК). Окремими актами 
чинного законодавства встановлено необхідність надання дозволів на здійснення 
підприємницької діяльності або певних її видів. Водночас, не можна не зазначити 
наявність надто широкого переліку тих випадків, коли дозволи потрібно надавати. 
Оптимізація регулюючого впливу означає, що діяльність державних органів у сфері 
підприємництва не повинна зводитись до жорсткої регламентації та безпосереднього 
втручання. Засоби державного регулювання мають бути використані тільки у 
випадках, коли виникає потреба. Для цього треба розробити критерії, за допомогою 
яких можуть бути визначені види підприємницької діяльності або певні сфери 
підприємництва, які потребують видачі дозволів. В основу розробки доцільно 
покласти світовий досвід, а також надбання економічної науки у частині положень 
щодо напрямів державного регулювання (табл. 1). 

Таблиця 1 
Приклади державного регулювання та напрямів урядової політики [14] 

Недоліки ринкового механізму Державне регулювання Напрями урядової політики 

НЕЕФЕКТИВНІСТЬ 
Монополії 
Вплив зовнішніх чинників 
Товари (послуги), що 
надаються державними або 
громадськими організаціями 

Втручання на ринках 
Субсидіювання 
діяльності, яка має бути 
ефективною для 
розвитку держави 

Антимонопольне 
законодавство 
Регулювання рівня 
забруднення зовнішнього 
середовища 
Національна безпека 

НЕРІВНІСТЬ 
Нерівність розподілу доходів 

Перерозподіл доходів 

Прогресивне оподаткування 
доходів 
Програми підтримки 
малозабезпечених 

НЕСТАБІЛЬНІСТЬ 
Інфляція 
Безробіття 
повільні темпи росту валового 
національного продукту 

Стабілізація шляхом 
макроекономічної 
політики 

Грошова політика (зміна 
кількості грошей в обігу, 
рівень відсоткових ставок) 
Фінансова політика (податки, 
програми державних 
видатків) 
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Отже, як видно з інформації, зазначеної в табл. 1, втручання державних органів 
до сфери економіки потрібне для того, щоб пом’якшити негативні явища у 
соціальній, фінансово-економічній сферах, а також у сфері національної безпеки. 

Доцільність виділення принципу сприяння розвитку конкуренції щодо дозвільної 
діяльності ґрунтується на тому, що конкуренція є основою розвитку ринкової 
економіки. Наявність монополістів може негативно позначитись на ціновій політиці, 
структурі виробництва та, у кінцевому випадку – призвести до зменшення 
надходжень до державного бюджету. 

Недоцільність включення принципу керованості до кола принципів дозвільної 
діяльності щодо підприємництва ґрунтується на доведеному положенні про 
організаційно-розпорядчий характер цієї діяльності, а також те, що вона є державно-
управлінською, що містить у собі відносини субординації, підпорядкування, без яких 
не існує керованість. 

Наступним названий принцип взаємної відповідальності держави та підприємця, 
який означає, що держава і підприємець пов’язані взаємно кореспондуючими 
правами та обов’язками. Порушення однією із сторін своїх обов’язків тягне 
юридичну відповідальність [12, с. 84]. 

Останнім є принцип гуманізму і справедливості у взаємовідносинах між 
державою та підприємцем у процесі дозвільної діяльності. Цей принцип покладений 
в основу законодавства, норми якого регулюють адміністративно-правові відносини 
у сфері підприємницької діяльності, зокрема, і щодо надання різних дозволів. 
Насамперед, його дія виявляється через дотримання вимоги про шанобливе 
ставлення представників держави до підприємця, поводження відповідно до чинного 
законодавства, а також норм моралі та правил етики. 

Отже, сформульоване коло принципів дозвільної діяльності щодо 
підприємництва може становити теоретичну модель державного регулювання 
підприємництва у частині, що стосується видачі дозволів. Перелічені принципи 
повинні бути покладені в основу чинних нормативно-правових актів, норми яких 
регулюють суспільні відносини у відповідній сфері. Можемо зробити висновки, що 
на цей час адміністративно-правове регулювання такої діяльності потребує суттєвого 
вдосконалення. 
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В статті розкрито поняття та структуру адміністративно-правового спору, зокрема 
дається охарактеризовано суб’єктів спору та його предмет. Звертається увага на 
термін, який використовує Кодекс адміністративного судочинства та відповідність його 
змісту, який в нього вкладено. 

Ключові слова: адміністративно-правовий спір, публічно-правовий спір, публічна 
влада, владні повноваження. 

Інститут адміністративної юстиції, який остаточно закріплено в Україні із 
введенням у дію з 1 вересня 2005 р. Кодексу адміністративного судочинства, (далі – 
КАС) можна розглядати як юридичну форму вирішення конфліктів, що виникають у 
зв’язку з правовою оцінкою законності актів і дій органів публічної влади. 

Юридичним фактом, який зумовлює появу первинних позитивних 
адміністративно-правових відносин між громадянином і суб’єктом владних 
повноважень є звернення громадянина щодо задоволення свого суб’єктивного права. 
Власне права та обов’язки сторін становлять зміст цих правовідносин. Для їх 
виникнення згода суб’єкта владних повноважень не потрібна. Громадянин, подаючи 
звернення, реалізує свою об’єктивно-правову можливість, яка вимагає як 
гарантування з боку держави, так і захисту. 

У випадку, коли виникають перешкоди реалізації цих можливостей 
(суб’єктивних прав) або створюється ситуація, яка унеможливлює здійснення права, 
адміністративно-правові відносини набувають конфліктного характеру. Ситуацію, 
яка пов’язана з протистоянням суб’єктів права у зв’язку із застосуванням, 
порушенням або тлумаченням правових норм в правовій літературі називають 
юридичним конфліктом. Особливість цього конфлікту полягає в тому, що він 
пов’язаний із реалізацією або порушенням норм права і відповідно, з виникненням, 
зміною або припиненням правовідносин між фізичними і юридичними особами. Такі 
відносини регулюються різними галузями права (конституційним, трудовим, 
фінансовим). Адміністративно-правовий конфлікт можна розглядати як різновид 
юридичного конфлікту, специфіка якого обумовлена характером правовідносин, які 
виникають у сфері функціонування виконавчої влади, наприклад, при порушенні 
органом виконавчої влади прав і свобод громадян (юридичних осіб). Така конфліктна 
ситуація нерозривно пов’язана зі спором про адміністративне право. 

Таким спорам властивий адміністративно-правовий характер, особливе 
становище його суб’єктів (учасників спірного правовідношення), особливий порядок 
вирішення, а також специфічні засоби і способи захисту їхніх інтересів. 

Специфічний адміністративно-правовий характер спору зумовлений певною 
мірою тим, що обов’язковим суб’єктом (стороною) спірного правовідношення є 
суб’єкт владних повноважень. Однак більшою мірою цей характер обумовлено 
сутністю відносин між органом (посадовою особою) і зацікавленою стороною. Як 
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стверджує Н.Ю. Хаманева, спір вважається адміністративним, якщо юридичне 
питання, яке становить зміст спору (тобто ті матеріально-правові відносини, якими 
зв’язані сторони), є питанням адміністративного права [1, с. 30]. Окрім суб’єкта і 
предмета спору, до його структури ще також можна зачислити сам процес 
протистояння сторін – учасників спору, за допомогою якого реалізуються цілі і 
завдання спору. 

Адміністративно-правовий конфлікт переростає в адміністративно-правовий спір 
тоді, коли громадянин (юридична особа) усвідомлює, що зовнішня поведінка 
суб’єкта владних повноважень, виражена в правових актах, інших владних діях або в 
бездіяльності, спрямована проти нього, створює перешкоди задоволенню законних 
прав та інтересів. Таке усвідомлення спонукає особу подати офіційне звернення 
(адміністративний позов) до адміністративного суду, який уповноважений вирішити 
такий спір, втрутитись у протистояння правових позицій. 

Дослідники природи адміністративно-правового спору вважають, що між 
останнім поняттям і поняттям „адміністративно-правовий конфлікт” існує різниця. 
Спір за своєю природою завжди є конфліктом, протистоянням мотивів, інтересів, 
позицій, а конфлікт не завжди є спором. Конфлікт розглядають як початковий етап, 
передумову спору, але конфлікт може перерости в спір. Тобто, правовий спір це 
гостріша, розвиненіша форма правового конфлікту, для вирішення якого необхідним 
є звернення до третьої сторони, яка виконує роль арбітра.[2. с. 60]. 

Суд порушить справу з метою усунути перешкоди і захистити суб’єктивні права і 
охоронювані законом інтереси. Оскаржуючи до адміністративного суду рішення, дії 
чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, громадянин (юридична особа) 
заявляє про свою незгоду з їх діями, вимагає визнати їхніми незаконними. Своєю 
чергою суб’єкт владних повноважень вправі доказувати обґрунтованість своїх дій і 
безпідставність вимог громадянина (юридичної особи). 

Перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 
здійснюється адміністративним судом в процесі адміністративного судочинства, 
тобто шляхом розгляду і вирішення адміністративної справи (публічно-правового 
спору) між громадянином (юридичною особою) і суб’єктом владних повноважень, 
які виступають як сторони з протилежними юридичними інтересами (ст. 2–3 КАС). 

Отож, суд під час розгляду адміністративно-правових спорів стикається з двома 
вимогами з того ж самого правового питання, які взаємно унеможливлюють одна 
одну. Обов’язком суду є визначити законність позиції (вимоги) тієї чи іншої сторони. 
А для цього йому потрібно всебічно і об’єктивно дослідити всі докази по справі, 
оцінити їх і оцінку викласти у вигляді постанови. Вирішення адміністративно-
правового спору – це спосіб судової перевірки законності і обґрунтованості рішень 
суб’єктів владних повноважень. 

Що можна сказати про особливості природи правового спору, який розглядатиме 
адміністративний суд за правилами Кодексу адміністративного судочинства та 
відповідність цієї природи до обраного законодавцем терміну „публічно-правовий 
спір”? Адже правильне визначення поняття безперечно має сприяти встановленню 
меж адміністративно-правового спору. 

В п. 1 ст. 3 йдеться про публічно-правовий спір, яким вважають спір, де хоча б 
однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня 
посадова чи службова особа, інший суб’єкт, котрий здійснює владні управлінські 
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функції на основі законодавства, у тім числі на виконання делегованих повноважень. 
Термін „публічно-правовий спір” свідчить про те, що до предмету судового розгляду 
за цими справами належатимуть не лише спірні адміністративно-правові, але й інші 
публічно-правові відносини, про які йдеться в шостій главі КАС. Справді, з цього 
погляду всю сукупність спорів, які виникають із публічно-правових відносин, цілком 
слушно можна назвати публічно-правовими спорами. І такі спори на сьогодні 
відповідно до чинного законодавства розглядають також загальні та господарські 
суди. З огляду на це, під час визначення підвідомчості справ до цих судів виникають 
значні труднощі (особливо, коли ситуація пов’язана зі спорами, що виникають із 
трудових, фінансових та цивільних правовідносин). 

У другій частині зазначеної статті йдеться про те, що спір виникає через 
здійснення суб’єктом владних повноважень „управлінських функцій”, а ці функції, як 
відомо, опосередковані відносинами влади-підпорядкування, пов’язаними із 
застосуванням лише норм адміністративного права. Тому поняття „управлінські 
функції” має чітко визначений зміст і його не можна поширювати на всі дії органів 
публічної влади. Отже, друга половина цього визначення звужує поняття публічно-
правового спору і зводить його лише до спору про право адміністративне, точніше 
лише до однієї сфери його застосування – управлінської. З огляду на це, варто 
наголосити на тому, що норми адміністративного права давно вже вийшли за межі 
регулювання лише управлінських відносин і поширили свою дію на відносини, що 
виникають у зв’язку із наданням громадянам адміністративних послуг, 
застосуванням адміністративного примусу та ін. 

Незалежно від того з яких публічно-правових відносин виникає спір, предметом 
судового оскарження, як видно з п. 2 ст. 2 КАС є правова форма реалізації 
волевиявлення суб’єкта владних повноважень (рішення – нормативно-правові акти, 
правові акти індивідуальної дії, дії чи бездіяльність). 

Отже, аналізуючи положення КАС щодо предмета спору, можна зробити 
висновок, що зміст діяльності суб’єкта владних повноважень, який може 
реалізуватись через конституційні, фінансові, податкові та інші публічно-правові 
відносини, в кінцевому підсумку об’єктивується у формі рішення, яке в більшості 
випадків є актом застосування норм адміністративного права. Тому, оскільки 
юридичне питання, покладене в основу спору, є питанням адміністративного права, 
використання в КАС терміна „адміністративно-правовий спір” було б більш 
виправданим. Окрім цього, сама назва Кодексу вказує на специфіку предмета спору 
(сфера дії норм адміністративного права) та особливий порядок його вирішення – 
адміністративне судочинство. У науковій літературі адміністративне судочинство 
визначається як система принципів та адміністративно-процесуальних норм, які 
зумовлюють і регламентують порядок розгляду судом справ щодо публічно-правових 
спорів, які виникають у сфері адміністративно-правових відносин між суб’єктами 
права (фізичні та юридичні особи) у сфері здійснення владних управлінських 
функцій [3. с. 25]. У цьому визначенні серед публічно-правових спорів чітко 
виділяються спори, які підпадають під дію норм адміністративного права, тобто, 
адміністративно-правові спори. 

Глибше зрозуміти природу спору допоможе аналіз його суб’єктів. У вирішенні 
цього питання КАС також бачимо певну неузгодженість. Зокрема, у п. 1 ст. 3 
сказано, що однією зі сторін публічно-правового спору є орган виконавчої влади та 
ін. А в п. 7 цієї ж статті, а також ст. 50 йдеться про те, що стороною спору є суб’єкт 
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владних повноважень, яким треба вважати орган державної влади та ін. Зрозуміло, 
що останнє поняття ширше, ніж поняття „орган виконавчої влади”. Отже, цілком 
закономірно, що на практиці виникатимуть питання щодо можливості оскарження до 
адміністративного суду рішень, дій чи бездіяльності інших державних органів та їх 
посадових і службових осіб (наприклад, прокуратури, суддів, які розглядають справи 
про адміністративні правопорушення або вчиняють інші дії щодо громадян не в 
процесі здійснення правосуддя). 

Щодо суб’єкта публічно-правового спору, то його особливістю є наявність у 
нього владних повноважень, за допомогою яких він забезпечує ефективність усіх 
засобів вираження публічного інтересу, організованість публічно-правової та інших 
видів діяльності. В науці адміністративного права владне повноваження розглянено 
як забезпечена законом вимога уповноваженого суб’єкта відповідної поведінки і дій, 
звернена до фізичної і юридичної особи [4, с. 138]. Важливі елементи цього поняття – 
наявність уповноваженого суб’єкта, який виражає і втілює в життя публічні інтереси; 
в більшості випадків імперативний характер велінь, звернених до другої сторони 
публічно-правових відносин; забезпечення владного повноваження законом; 
наявність системи гарантій, які сприяють реалізації повноважень, забезпечують 
стабільність діяльності посадових і службових осіб. 

Суб’єкт владних повноважень завжди є суб’єктом публічно-правових відносин. 
Однак обсяг прав суб’єктів публічно-правових відносин дещо не збігається з обсягом 
владних повноважень, властивих органам держави. Повноваження державних органів 
можна вважати первинними владними повноваженнями. Держава в особі своїх органів 
за допомогою права визначає межі та обсяг владних повноважень інших суб’єктів: 
органів місцевого самоврядування, громадських організацій, виборчих комісій, для 
яких владні повноваження є вторинними, похідними від повноважень органів держави. 
Відповідно до ст. ст.172–174 КАС тими „іншими суб’єктами”, які здійснюють владні 
управлінські функції на основі законодавства, вважаються члени виборчих комісій, 
засоби масової інформації, творчі працівники засобів масової інформації, 
підприємства, установи. Щодо цих суб’єктів виникає запитання, чи наділені вони 
владними повноваженнями і чи здійснюють владні управлінські функції, проявом яких 
порушуються права та свободи громадян (юридичних осіб)? Видається, що в категорії 
спорів, особливості розгляду котрих урегульовані в гл. 6 КАС, взагалі відсутній 
суб’єкт, який, згідно з положеннями цього ж Кодексу визнається стороною спору. А 
якщо так, то чи слід такі спори відносити до компетенції адміністративного суду? 
Адже їх предметом не є спір про адміністративне право. Розширення меж спору за 
рахунок наявності в ньому суб’єктів, не наділених владними повноваженнями і які не 
здійснюють владних управлінських функцій, властиво нівелює сутність самого 
адміністративного судочинства і створює проблеми для його співіснування з іншими 
видами судочинства. 

Із усього зазначеного зробимо висновок про те, що нечіткість у визначенні 
суб’єктів публічно-правового спору, суперечливості у розумінні його предмета і 
надмірне розширення меж спору в кінцевому підсумку можуть звести нанівець 
реальну можливість громадян (юридичних осіб) захистити своє порушене право. 
Проблеми, які лежать у цій площині, а також в площині самої процедури звернення 
до суду та розгляду спору, викликають глибоку тривогу щодо спроможності 
адміністративного суду стати надійним захисником прав та інтересів громадян від 
свавілля публічної влади. 
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У статті досліджено проблеми забезпечення права громадян на скаргу у 
виборчому процесі. Громадяни мають право оскаржувати дії суб’єктів виборчого 
процесу в адміністративному і судовому порядку. Запровадження адміністративних 
судів стало гарантією захисту конституційних прав громадян, у тому числі й виборчого 
права. 

Ключові слова: виборчий процес, скарга, адміністративний позов. 
Забезпечення прав і свобод людини і громадянина Конституція України 

визначила найважливішою функцією держави. Реалізація конституційних положень 
значною мірою залежить від злагодженої діяльності усіх органів публічної влади, 
урізноманітнення форм їхніх взаємовідносин з громадянами та створення реального 
механізму захисту порушених прав громадян. Конституція України 1996 р. заклала 
основу такого механізму, визначивши способи захисту прав громадян. 

Одним із способів правового захисту особи у відносинах зі органами влади, їх 
посадовими і службовими особами є звернення зі скаргою на їхні неправомірні 
рішення, дії, чи бездіяльність. Скарга громадянина є реакцією на реальне чи 
передбачуване порушення його суб’єктивних прав. Особа звертається до 
уповноваженого суб’єкта за встановленням справедливості і поновленням її прав. 

Водночас оскарження є способом перевірки законності і обґрунтованості 
прийнятого у справі рішення, швидкого виправлення допущених помилок чи 
порушень, вияву недоліків у роботі органів, які розглядають справи громадян. 
Завданням уповноваженого на розгляд органу є дослідити усі обставини, викладені у 
скарзі і ухвалити рішення з регулювання спору та поновлення порушених 
суб’єктивних прав громадянина, що забезпечує законність у відповідній сфері 
правовідносин. Згідно зі статтею 56 Конституції України особа також має право на 
відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб під час виконання ними своїх службових повноважень. 
За наслідками розгляду скарги можливе застосування заходів дисциплінарної 
відповідальності до уповноважених осіб, винних у порушенні суб’єктивних прав 
громадян. 

У радянський період окремим аспектам проблеми оскарження приділяли увагу 
Б.М. Лазарєв, Н.Г. Саліщева, Н.Ю. Хаманьова, Д.М. Чечот та інші. У теорії сучасного 
національного адміністративного права це питання тією чи іншою мірою висвітлене 
у працях В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, В.Г.Перепелюка, Г.Й. Ткач, В.С. Стефанюка, 
В.І. Шишкіна тощо. Проте розвиток законодавчого регулювання потребує нових 
теоретичних досліджень. 

                                                           
1 © Янюк Н., 2006 
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Від недавна законодавець почав приділяти значну увагу урегулюванню питань 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу. Доказом 
актуальності цієї теми є закріплення у виборчих законах розділів, у яких висвітлено 
процедуру оскарження. Згідно із ст. 105 Закону України “Про вибори народних 
депутатів України” від 7 липня 2005 р. [1] суб’єктами розгляду скарг є виборча 
комісія або суд, тобто встановлено два способи оскарження – адміністративний і 
судовий. Вибір форми захисту порушеного права залежить від власної волі виборця, 
що відповідає ст. 55 Конституції України. 

Однак такий порядок оскарження був законодавчо закріплений лише після 
прийняття Конституції України 1996 р. До того часу процедура оскарження під час 
виборчого процесу характеризувалася двоступеневістю, відповідно до зверненню зі 
скаргою до суду мало передувати адміністративне оскарження. Зокрема у ст. 21 
Закону Української РСР “Про вибори до місцевих Рад народних депутатів” від 27 
червня 1979 р. [2]. кожному громадянинові надавалося “право оскаржити 
невключення, неправильне включення в список або виключення з списку виборців, а 
також допущені в списку неточності у зазначенні прізвища, імені, по батькові та 
інших даних про виборця”. Заява про неправильності в списку виборців мала 
подаватися у дільничну виборчу комісію або виконавчий комітет Ради народних 
депутатів, командирові військової частини, капітанові судна, які склали список і які 
зобов’язані не пізніш як у дводенний строк розглянути таку заяву і внести необхідні 
виправлення до списку виборців або видати заявникові копію мотивованого рішення 
про відхилення його заяви. Рішення дільничної виборчої комісії могло бути 
оскаржене у виконавчий комітет Ради народних депутатів, який затвердив склад цієї 
комісії і який зобов’язаний розглянути скаргу у дводенний строк. Рішення 
виконавчого комітету Ради народних депутатів може бути оскаржене в районний 
(міський) народний суд, рішення якого було остаточним. Ця процедура повністю 
відповідала статті 240 Цивільно-процесуального кодексу Української РСР. 

Після проголошення незалежності України законодавець розширив можливості 
оскарження до суду дій виборчих комісій внісши до предмету оскарження такі 
діяння: рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по 
виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, 
обласних рад і заяв про скасування рішень виборчих комісій; рішення на дії 
Центральної та окружної виборчих комісій по виборах Президента України та заяви 
про скасування рішення Центральної виборчої комісії; заяв про скасування рішення 
окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в народні депутати України; 
скарги на рішення і дії Центральної виборчої комісії. Чинний тоді Цивільно-
процесуальний кодекс Української РСР було доповнено новими главами – 30-А, 30-
Б, 30-В, 30-Г, що закріпили порядок розгляду судами скарг, подання яких було 
зумовлено порушеннями виборчого процесу. 

Проте процедура оскарження залишалася складною і не завжди могла 
забезпечити реальний захист прав і законних інтересів громадян. Поступово було 
розширено коло суб’єктів, які мали право на оскарження. Зокрема відповідно до 
ст. 18 Закону України “Про вибори народних депутатів України” від 18 листопада 
1993 р. [3] рішення і дії дільничної або окружної виборчої комісії могли бути 
оскаржені кандидатами в депутати, їх довіреними або уповноваженими ними 
особами, виборцями та іншими учасниками виборів до головної вищої виборчої 
комісії протягом 10 днів після прийняття ухвалення чи вчинення дії, якщо інше не 
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передбачалося Законом. Дещо змінилась і процедура оскраження, зокрема законом 
передбачалось, що “скарги на відхилення дільничною виборчою комісією заяв про 
неправильності у списках виборців передаються до суду за місцезнаходженням 
відповідної виборчої дільниці і розглядаються судом протягом 3 днів”. Окрім цього, 
згідно із ст. 22 Закону кожен громадянин мав “право оскаржити невключення, 
неправильне включення до списку або виключення із списку, а також допущені в 
ньому неточності в зазначенні даних про виборця” і ця заява мала розглядатися 
дільничною виборчою комісією, яка зобов’язана була не пізніш як у дводенний 
строк, а напередодні і в день виборів – негайно розглянути заяву, внести необхідні 
виправлення до списку або видати заявнику копію мотивованого рішення про 
відхилення його заяви. Однак таке рішення, згідно з зазначеним законом і ст. 240 
Цивільно-процесуального кодексу, могло бути оскаржено до районного (міського) 
народного суду не пізніше як за п’ять днів до виборів. Закріпивши такі строки 
звернення до суду зі скаргою, законодавець одночасно обмежив реалізацію права на 
оскарження дій виборчих комісій. 

Не вніс змін у процедуру оскарження і прийнятий 24 вересня 1997 р. Закон 
України “Про вибори народних депутатів України” [4]. У ст. 18 Закону 
передбачалося оскарження неправильності або невнесення змін у списки виборців до 
виборчої комісії, рішення якої можна було оскаржувати до суду. Зміни у процедурі 
такого оскарження були передбаченні в Законі України “Про вибори Президента 
України” від 5 березня 1999 р. [5]. Статтею 20 Закону було розширено можливості 
громадян на оскарження шляхом звернення до дільничої, територіальної виборчої 
комісії або безпосередньо до суду. 

Значні зміни щодо регулювання права на оскарження відбулися у зв’язку з 
прийняттям нової редакції Закону України “Про вибори Президента України” від 18 
березня 2004 р. [6], згодом і Закону України “Про вибори народних депутатів 
України” (у редакції від 7 липня 2005 р.) [1]. В окремих розділах цих законів було 
передбачено процедуру оскарження неправомірних рішень, дій та бездіяльності 
суб’єктів виборчого процесу. 

Аналіз положень цих розділів дає змогу виділити такі позитивні моменти щодо 
реалізації права на оскарження: 1) визначення поняття “суб’єкт виборчого процесу” і 
встановлення кола суб’єктів виборчого процесу, які мають право на скаргу; 
2) визначення предмета та суб’єкта оскарження; 3) закріплення альтернативи у захисті 
порушених виборчих прав шляхом звернення до виборчої комісії або безпосередньо до 
суду, що залежить від власного вибору суб’єкта звернення; 4) законодавче закріплення 
вимог щодо форми та змісту скарги; 5) встановлення строків розгляду скарг; 
6) закріплення процесуальних прав щодо подання доказів суб’єктами звернення зі 
скаргою; 7) встановлення видів рішень з розгляду скарги; 8) можливість перегляду 
судового рішення шляхом оскарження в апеляційному порядку. 

Законодавче урегулювання цього питання мало особливу вагу під час виборів 
Президента України у грудні 2004 р. Значна кількість скарг дала підстави встановити 
факти масової фальсифікації виборів, що стало підставою прийняття Верховним 
Судом України рішення про визнання дій Центральної виборчої комісії по 
встановленню результатів повторного голосування з виборів Президента України 
незаконними, а протоколу Центральної виборчої комісії від 24 листопада 2004 р. 
недійсним [7]. 
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Сьогодні законодавче регулювання у цьому напрямі зазнало нових змін, що 
зумовлено прийняттям 6 липня 2005 р. Кодексу адміністративного судочинства 
України, який набрав чинності з 1 вересня 2005 р. (далі – КАСУ) [8]. У Главі 6 КАСУ 
визначено порядок провадження у справах, що виникають із скарг під час виборчого 
процесу. Адміністративні суди слугують розгляду і урегулювання спорів, що пов’язані 
з виборчим процесом чи референдумом. КАСУ передбачено підсудність таких справ і 
врегульовано процедуру їх вирішення, встановлено окремі провадження, залежно від 
предмета скарги, що відображено у статтях 172–176 КАСУ. 

Звернутися до адміністративного суду з адміністративним позовом, згідно із 
статтею 104 КАСУ, має право особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи 
інтереси у сфері публічно-правових відносин. Законодавець до предмету розгляду 
адміністративних судів відносить публічно-правові спори, в яких хоча б однією зі 
сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи 
службова особа або інший суб’єкт, котрий здійснює владні управлінські функції на 
підставі законодавства, в тім числі на виконання делегованих повноважень (ст. 3 
КАСУ). Ці два положення Кодексу дещо не узгоджуються між собою, оскільки 
адміністративні спори можуть виникати не лише з управлінської діяльності владних 
суб’єктів. Свідченням цього і є розгляд скарг, які мають місце у виборчому процесі, а 
це жодною мірою не пов’язано з управлінням. Загалом управлінська діяльність 
органів влади становить тільки частину від тієї яку вони повсякденно виконують, у 
тому числі й надання публічних послуг громадянам. На недосконалості такої норми 
наголошує професор В.Б.Авер’янов [9, с. 6], оскільки не можна участь органів 
публічної влади у відносинах з приводу реалізації різноманітних прав громадян чи 
діяльність по застосуванню адміністративного примусу зводити до “управлінської”. 

Крім цього серед суб’єктів виборчого процесу, чиї дії або бездіяльність можуть 
стати предметом оскарження, є особи, які взагалі не наділені владними 
управлінськими функціями, наприклад, кандидати, їхні довірені особи, уповноважені 
особи, але їхні дії можуть створювати перешкоди для реалізації виборцем свого 
волевиявлення. Отож положення КАСУ потребують доопрацювання і усунення 
суперечностей, які містяться в самому Кодексі, аби він дійсно забезпечив механізм 
захисту прав громадян від порушень з боку представників публічної влади. 

Най дискусійнішим виявилося питання щодо уточнення списку виборців і 
звернення з цього приводу до адміністративного суду за захистом своїх прав. 

Частина третя ст. 173 КАСУ “Особливості провадження у справах щодо 
уточнення списку виборців” первинно передбачала, що позовна заява про уточнення 
списку виборців подається до адміністративного суду не пізніше як за одну годину 
до закінчення часу голосування. Відтак передбачалося, що заява розглядається у 
триденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а коли скарга подана 
напередодні дня голосування або в день голосування – невідкладно, але не пізніш як 
за півгодини до закінчення часу голосування. Проте з метою запобіганна 
фальсифікації виборів були внесені зміни до ст. 173 КАСУ, що відповідали 
положенням ст. 45 Закону України “Про вибори народних депутатів України” [1]. 
Згідно із цією статтею Закону України “Про вибори народних депутатів України” 
список виборців закривається закресленням незаповнених граф списку так, щоб 
унеможливити подальше внесення змін до списку виборців, його підписує голова, 
секретар комісії, а дільнича виборча комісія закріплює печаткою. Після виконання 
цих дій вносити будь-які зміни до списку виборців на звичайній виборчій дільниці 
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заборонено. Отож звертатися до адміністративного суду щодо уточнення списку 
виборців із позовною заявою можна не пізніше як за два дні до дня голосування. 

Практично до переддня проведення голосування тривала дискусія щодо внесення 
змін до законодавства щодо уточненння списку виборців, проте вони не були 
схвалені. Причиною такої ситауції став “гіркий досвід” виборів Президента України 
у грудні 2004 р. Однак у ст. 34 Закону України “Про вибори Президента України” [6] 
передбачена можливість оскарження неправильності, в тому числі невключення, 
неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб. 
Така скарга, подана у день виборів, дільничою виборчою комісією не приймається і 
не розглядається, але згідно зі ч. 5 ст. 34 Закону громадянин може подати скаргу до 
місцевого суду (адміністративного суду). Проте, на підставі ст. 173 КАСУ позовна 
заява не може розглядатится, оскільки пропущені строки звернення до 
адміністративного суду. 

Ще в інший спосіб законодавець врегулював питання оскарження неправильності 
у списках виборців у Законі України “Про внесення змін до Закону України “Про 
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів” від 21 грудня 2005 р. [10]. Частиною сьомою 
ст. 32 Закону передбачено, що “позовна заява уточнення списку виборців може бути 
подана до адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії 
не пізніше як за два дні до дня голосування. Така позовна заява розглядається судом 
у строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства”. 

Безперечно, як тимчасовий захід “боротьби” з фальсифікацією виборів, такий 
варіант є певною мірою виправданим, проте, чи забезпечує він інтереси самих 
виборців? Враховуючи міграційні процеси в державі, зовнішні і внутрішні, в низці 
випадків виборці з’являються в місцях їхньої реєстрації лише в переддень або у день 
голосування, а відтак можуть лише у цей час виявити неточності або й відсутність 
запису в списку виборців. Отож, для забезпечення дієвості захисту виборчого права 
громадян варто переглянути строки звернень виборців щодо уточненння списку 
виборців і внести відповідні зміни до виборчого законодавства, уніфікувавши 
відповідні норми. 

Проте, як не прикро, але про проблеми виборчого законодавства законодавець 
згадує не раніше ніж наступні вибори, що й створює труднощі подальшого 
застосування цих норм. 
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Стаття описує правовий статус учасників договору про спільну діяльність. 
Розкрито вимоги, які законодавство ставить до учасників договору про спільну 
діяльність, залежно від мети договору. зроблено висновок про те, що договір про 
спільну діяльність регулює внутрішні відносини між учасниками, що здійснюють спільну 
діяльність. Для здійснення діяльності, які згідно із законодавством України підлягає 
ліцензуванню, достатньо, щоб хоча б один з учасників договору про спільну діяльність 
мав відповідний дозвіл. 

Ключові слова: сторони, товариші, фізичні особи, юридичні особи. 
Суб’єктний склад учасників будь-якого цивільно-правового договору є важливим 

елементом, який поряд з іншими елементами виявляє юридичну сутність договору. 
Індивідуалізація договору, – зазначає О.О. Красавчіков, – виявляється у цілому 
комплексі явищ: склад учасників, об’єкти, характер і зміст правовідношення, яке 
виникає із договору, структура цього правовідношення тощо [1, с. 275]. 

Хоча спільна діяльність, спрямована на досягнення єдиної мети, зумовлює чітку 
організацію її учасників, однак ця організація не завершуються створенням нового 
суб’єкта (юридичної особи) і учасники залишаються самостійними суб’єктами. 

Питання щодо учасників договору про спільну діяльність досліджували такі 
вчені, як Д.І. Мейер, А. Тютрюмов, А.І. Масляєв, І.А. Масляєв, А.С. Довгерт. Однак, 
треба визнати, що ця проблема завжди залишалася другорядною після питань про 
предмет та зміст договору. 

Суб’єктний склад учасників договору про спільну діяльність змінювався 
протягом усього часу існування цього договору. Отже, актуальність проблеми 
учасників договору про спільну діяльність зумовлена новелами Цивільного Кодексу 
України 2003 р. (далі – ЦК) щодо сфери застосування цього виду договору. 

Учасники зобов’язальних відносин, зокрема договірних, називаються сторонами. 
Усталеним є також визначення сторін договору як контрагентів. Д.І. Мейєр зазначав, що 
особи, які беруть участь у договорі, називають особами, що домовляються, сторонами 
або контрагентами [2, с. 502]. Ще у римському праві було визначено, що одна сторона – 
кредитор (від лат. сredo – довіра) має право вимагати від іншої сторони – боржника 
вчинити певну дію або утриматися від дій. Боржником у зобов’язанні є учасник 
зобов’язальних відносин, на якого покладено певний цивільно-правовий обов’язок 
(вчинення певної дії або утримання від її вчинення) на користь кредитора [3, с. 378]. 
                                                           
1 © Блажівська О., 2006 
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Терміни „сторона” і „контрагент” навіть етимологічно виявляють певне 
протистояння між суб’єктами зобов’язання, зустрічний характер їх інтересів. 
Природа зобов’язання, – пише Ф.К. Савін’ї, – передбачає існування двох осіб, які 
стоять у взаємній противазі як віритель та боржник [4, с. 132]. Якщо йдеться про 
сторони зобов’язання, то таке протистояння може бути конструктивним (у 
договірному зобов’язанні) або антагоністичним (у деліктному зобов’язанні). 
Безперечно, більшість договірних зобов’язань побудовані за двосторонньою 
моделлю, сутність якої полягає у взаємовідносинах „кредитор – боржник”. 
Взаємоположення сторін договору випливає із зустрічного характеру їхніх інтересів. 
Наприклад, за договором купівлі-продажу покупець бажає набути у власність певне 
майно, а продавець – отримати гроші за відчужену річ. 

Усталеним є погляд, що кожний учасник зобов’язань за спільною діяльністю є 
водночас боржником і кредитором. Водночас автори стверджують, що жодна із 
сторін не може вимагати виконання для себе особисто, так само як і не повинна 
виконувати зобов’язання безпосередньо іншій стороні [5, с. 469]. Договір про спільну 
діяльність за багатьма ознаками займає особливе місце в системі договірних 
зобов’язань. Саме тому загальні правила про зобов’язання не завжди можуть бути 
застосовані до цього договору. Специфікою договору про спільну діяльність є те, що 
він завжди є багатостороннім правочином, навіть, якщо укладається лише двома 
суб’єктами. Згідно з ч. 4 ст. 626 ЦК України до договорів, що укладаються більш як 
двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про 
договір, якщо це не суперечить багатосторонності цих договорів. На думку багатьох 
вчених саме положення про сторони договору не вкладаються у модель 
багатостороннього договору [6, с. 979]. Учасники договору про спільну діяльність не 
можуть визнаватися боржниками та кредиторами у загальноприйнятому розумінні 
цих категорій. Знаючи те, що інтереси осіб, які укладають договір про спільну 
діяльність не протилежні, а тотожні, та мають єдину спрямованість, доцільніше 
називати їх не сторонами, а учасниками договору. Учасник – це родовий термін. 
Учасники окремих видів договору про спільну діяльність можуть мати спеціальні 
назви. Зокрема, учасників простого товариства іменують товаришами, а учасників 
договору, спрямованого на створення юридичної особи – засновниками. 

Основні етапи розвитку інституту спільної діяльності пов’язані з проведенням 
кодифікацій цивільного законодавства. Відповідно до ст. 276 ЦК УРСР 1922 р. 
учасниками простого товариства могли бути суб’єкти, які відповідно до 
законодавства того часу мали право на здійснення господарської діяльності. 
Ґрунтуючись на тому, що при визначенні поняття договору простого товариства 
використовувалося родове поняття „особи”, можна стверджувати, що учасниками 
простого товариства могли бути й фізичні, й юридичні особи, але тільки ті, що 
здійснювали господарську діяльність. Крім того, в ст. 290 ЦК УРСР 1922 р. 
визначалося, що в разі смерті товариша товариство продовжує існувати, коли в 
товариському договорі є умова про … заступлення його спадкоємцями за законом чи 
за заповітом або установою, якій майно померлого передається за законом. 

У ЦК УРСР 1963 р. обмеження щодо суб’єктного складу учасників сумісної 
діяльності дещо були пом’якшені. Договір про сумісну діяльність могли укладати не 
тільки юридичні особи, які в той період єдині могли здійснювати господарську 
діяльність, але й фізичні особи – громадяни. Однак, у ст. 430 ЦК УРСР 1963 р. було 
закріплено два обмеження щодо складу учасників сумісної діяльності. По-перше, 
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громадяни могли укладати договір про сумісну діяльність лише для задоволення 
особистих побутових потреб. По-друге, неможливим був і комбінований склад 
учасників. Не допускалося укладення договору про сумісну діяльність між 
громадянами і соціалістичними організаціями. Такі обмеження цілком логічні, якщо 
згадати, що індивідуальна підприємницька діяльність була заборонена, а соціалістичні 
(читай – державні) організації не були власниками майна, переданого їм в управління. 

Характеризуючи суб’єктний склад сфери приватного і публічного права, 
М.М. Сібільов зазначає, що в кожній з них діють два види суб’єктів: перший – це, так 
би мовити „свої” суб’єкти, що іманентні відповідній сфері; другий – це „інші” 
суб’єкти, для яких участь у відповідній сфері є можливою, але за певних умов і з 
дотриманням певних правил [7, с. 438]. Безумовно, для приватного (цивільного) 
права „своїми” суб’єктами є фізичні та юридичні особи. Держава, Автономна 
республіка Крим, територіальні громади, юридичні особи приватного права та інші 
суб’єкти публічного права є „чужими” для відносин приватної сфери. 

Проаналізувавши зміст ч. 1 ст. 1130 ЦК України, можна стверджувати, що 
сьогодні законодавець зняв усі обмеження щодо суб’єктного складу договору про 
спільну діяльність. Ця теза стосується повною мірою суб’єктів цивільного права, 
тобто фізичних осіб та юридичних осіб приватного права. Безперечно, особи, які 
укладають договір про спільну діяльність, мають відповідати загальним вимогам 
закону щодо сторін цивільно-правового договору, зокрема мати цивільну право- та 
дієздатність. 

Суб’єктний склад учасників договору про спільну діяльність залежить від цілі, 
для досягнення якої укладають договір. Якщо метою спільної діяльності є отримання 
прибутку, то укладається договір про спільну діяльність між суб’єктами, які мають 
право здійснювати підприємницьку діяльність. У разі здійснення діяльності, не 
пов’язаної з отриманням прибутку й розподілу його між учасниками, має місце 
договір про спільну діяльність між фізичними особами; між юридичними особами; 
між фізичними та юридичними особами. 

Однак, і сьогодні триває дискусія щодо сфери застосування договору про спільну 
діяльність. Неоднозначно трактують автори характер мети простого товариства як 
різновиду договору про спільну діяльність. Автори коментарю ЦК України 
вважають, що спільна діяльність товаришів обмежується лише господарською метою 
[8, с. 354]. Інші правники дотримуються поглядів, що договір простого товариства 
можуть укладати не тільки „суб’єкти господарювання, підприємницької діяльності, а 
й громадяни, що мають на меті задоволення, наприклад, своїх побутових потреб” 
[9, с. 17]. Зокрема, на думку А.С. Довгерта „нове законодавство України припускає 
як господарську (мету діяльності), так і іншу (зокрема, благодійну чи науково-
дослідну)” [5, с. 473]. 

Відповідно до ст. 1132 ЦК за договором простого товариства сторони (учасники) 
беруть зобов’язання об’єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання 
прибутку або досягнення іншої мети. Отже, в самій нормі зазначено, що просте 
товариство може створюватися для спільної діяльності у сфері підприємництва, а 
також для іншої, не пов’язаної з отриманням прибутку діяльності. 

Юридичні особи приватного права, за загальним правилом, мають універсальну 
цивільну право- і дієздатність. Це видно з положення, що юридична особа здатна 
мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, 
окрім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині (ч. 1 ст. 91 ЦК 
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України). Знаючи, що права, які природно може мати тільки фізична особа, є 
здебільшого особистими немайновими правами, що забезпечують природне 
існування фізичної особи, можна стверджувати, що у майновій сфері цивільна 
правоздатність юридичної особи не відрізняється від цивільної правоздатності 
фізичної особи. У законі можуть бути встановлені винятки з цього загального 
принципу, зокрема, в Законі України „Про політичні партії в Україні” [10]. 

Юридичні особи приватного права створюються в двох організаційно-правових 
формах, тобто як товариства та установи. Не всі автори визначають установи як такі 
суб’єкти, що можуть укладати договір про спільну діяльність [11, с. 39–40]. Однак 
невизнання за установою можливості займатися підприємницькою діяльністю 
суперечить чинному цивільному законодавству. Згідно з ст. 86 ЦК України 
непідприємницькі товариства (споживчі кооперативи, об’єднання громадян тощо) та 
установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку 
діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, 
для якої вони були створені, та сприяє її досягненню. Установи, на мою думку, 
можуть укладати договір простого товариства з метою отримання прибутку. На жаль, 
сьогодні немає спеціальних актів цивільного законодавства, які б регулювали 
особливості правового статусу окремих видів установ. Однак, ґрунтуючись на 
визначенні поняття „установа”, можна зробити висновок, що її засновники лише 
виділяють частину свого майна для створення установи та визначають мету її 
діяльності. В.І. Синайський пояснював, що союз людей (корпорація) є більш або 
менш тимчасовими носіями прав та обов’язків у цивільному обороті. Проте, в цілях 
економічних та культурних загалом, цивільний оборот портебує, щоб правові сфери 
мали міцніший ґрунт. Для цього існує один вихід: відокремити їх від людини, як 
окремої особи, так і від сукупності людей як союзу (корпорації) [12, с. 92]. Саме так, 
на думку автора, з’явилися установи як носії прав та обов’язків у цивільному обороті. 
Вважаю обґрунтованою позицію В.І. Борисової, що хоча установи не переслідують 
як головну мету отримання прибутку, однак вони поряд зі своєю основною 
діяльністю можуть займатися й підприємницькою, якщо інше не встановлено 
законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони створені, і сприяє її 
досягненню [13, с. 145]. У разі, якщо установа укладає договір про спільну діяльність 
з метою отримання прибутку, то та частина прибутку, яка виділяється їй, не може 
розподілятися між засновниками установи, а спрямовується виключно для реалізації 
мети, встановленої для неї засновниками. 

Так само можна вирішити питання щодо можливості непідприємницького 
товариства бути учасником договору про спільну діяльність, зокрема простого 
товариства, укладеного з метою отримання прибутку. 

ЦК України регулює лише порядок створення, функціонування та припинення 
юридичних осіб приватного права. Якщо учасником цивільних відносин є юридична 
особа публічного права, то важливо брати до уваги положень інших законів щодо їх 
правового статусу. Юридичні особи публічного права володіють спеціальною 
правоздатністю та дієздатністю, тому вони можуть укладати договори, спрямовані на 
здійснення тих видів діяльності, що зумовлені їх статутними цілями або 
повноваженнями, визначеними законом. Наприклад, виконавчий комітет місцевої 
ради має діяти в межах своїх повноважень, визначених в Законі України „Про 
місцеве самоврядування в Україні” [14]. Згідно з абз. 4 п. 3 Роз’яснення Вищого 
Арбітражного суду України № 02–5/302 від 28.04.1995 р. „Про деякі питання 
практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням та виконанням договорів про 
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сумісну діяльність” договором про сумісну діяльність опосередковуються 
взаємовідносини виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, місцевих 
державних адміністрацій з розміщеними на відповідній території підприємствами, 
установами та організаціями щодо залучення (об’єднання) їх коштів, а також 
бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових 
засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, вирішення інших питань, 
що стосуються спільних інтересів територіальних громад. 

Щодо фізичних осіб, то договір про спільну діяльність можуть укладати 
громадяни України, іноземці та особи без громадянства (апатриди). Закон не 
встановлює якихось загальних обмежень щодо громадянства фізичних осіб – 
учасників спільної діяльності. Отже, необхідно керуватися загальним 
конституційним положенням (ст. 26 Конституції України), згідно з яким іноземці та 
особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 
користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, 
як і громадяни України. 

З огляду на новели цивільного законодавства виникає питання щодо можливості 
укладення договору про спільну діяльність неповнолітніми особами. Відповідно до 
ст. 32 ЦК України фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років має 
право бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено 
законом або установчими документами юридичної особи. Отож, законодавець дає 
загальний дозвіл неповнолітнім особам брати участь у створенні юридичних осіб. 
Укладення договору про спільну діяльність (у широкому розумінні) не тягне 
створення нового суб’єкта – юридичної особи. Отже, цей вид договору неповнолітні 
особи не можуть укладати самостійно, тому що він виходить за межі дрібного 
побутового правочину. Схожою є ситуація й з договором простого товариства. Хоча 
неповнолітня особа могла б внести як вклад до простого товариства свій заробіток, 
стипендію або інший дохід, якими вона має право розпоряджатися самостійно, однак 
самостійне укладення договору є неможливим. 

Залишилося розглянути питання чи можуть фізичні особи у віці від чотирнадцяти 
до вісімнадцяти років самостійно укладати договір про заснування юридичної особи? 
Вважаю, що відповідь і на це запитання має бути негативною. По-перше, хоча 
правовим наслідком цього договору є поява юридичної особи, однак він також, на 
нашу думку, не відповідає ознакам дрібного побутового правочину. По-друге, особи, 
які уклали договір про створення, зокрема, акціонерного товариства, несуть 
солідарну відповідальність за зобов’язаннями, що виникли до державної реєстрації 
товариства (ст. 153 ЦК України). Незважаючи на те, що неповнолітні особи є 
деліктоздатними, їх батьки (усиновлювачі) або піклувальник несуть додаткову 
(субсидіарну) відповідальність, якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для 
відшкодування шкоди. Додаткова відповідальність законних представників 
неповнолітньої особи діє лише в двох випадках: 1) у разі завдання неповнолітньою 
особою шкоди іншій особі; 2) у разі порушення договору, укладеного за згодою 
батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо ж особа у віці від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років порушили договір, укладений нею самостійно відповідно до 
закону, то на її законних представників не може бути покладено цивільно-правову 
відповідальність. І останній аргумент на користь позиції щодо неможливості 
укладення неповнолітньою особою не лише договору про заснування юридичної 
особи, але й будь-якого спільно-цільового договору, полягає в тому, що учасники 
договору про спільну діяльність повинні брати особисту участь у спільній діяльності. 
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Така діяльність потребує вчинення юридично-значимих дій, зокрема правочинів, які 
також можуть виходити за межі дрібних побутових правочинів. 

Неповнолітня особа може бути учасником спільної діяльності, як і самостійно 
укладати інші цивільно-правові договори, лише у разі набуття нею повної цивільної 
дієздатності (у разі реєстрації шлюбу) або у разі надання їй повної цивільної 
дієздатності (емансипації) на підставах і в порядку, визначених ст. 35 ЦК України. 
Однак, у цьому разі мова йдеться не про неповнолітню особу, а про фізичну особу з 
повною цивільною дієздатністю, здатну усвідомлювати значення своїх дій та 
керувати ними. 

Дискусійним є питання щодо здійснення учасниками договору про спільну 
діяльність такого виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. На 
сьогодні Законом України „Про ліцензування окремих видів господарської 
діяльності” [15] визначено 61 такий вид. У дисертаційних дослідженнях за різними 
темами зазначено те, що проблема здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню, 
може бути вирішена різними шляхами. Зокрема, В.М. Пашков, розглядаючи питання 
обігу лікарських засобів, зазначає, що у цій сфері суб’єкти підприємництва можуть 
укладати договори про спільну діяльність. За такими договорами, як слушно зазначає 
автор, одна сторона може мати ліцензію на виробництво ліків без права роздрібної 
торгівлі, а інша сторона – ліцензію на роздрібну торгівлю і реалізовувати ліки, 
виготовлені першою стороною [16, с. 123–124]. Ґрунтуючись на тому, що договір про 
спільну діяльність регулює внутрішні відносини між учасниками, можна 
стверджувати, що спільне здійснення діяльності, яка відповідно до закону підлягає 
обов’язковому ліцензуванню, можливе у разі, якщо тільки один (кілька, але не всі) 
учасник має відповідний спеціальний дозвіл. У такому випадку учасники мають 
обрати модель управління та ведення спільних справ одним (кількома) учасником. 
Отже, у зовнішніх відносинах буде виступати лише той суб’єкт, який отримав 
ліцензію на здійснення визначеної договором діяльності. 

Кількісний склад учасників договору про спільну діяльність визначається у 
законі так. На відміну від ЦК РФ, де чітко визначено, що договір простого товариства 
(договір про спільну діяльність) укладається двома або кількома особами (ст. 1041 
ЦК РФ), у ЦК України немає прямого визначення кількісного складу учасників 
договору. Однак, із змісту ст. ст. 1130 і 1132 ЦК України, в яких дано визначення 
понять відповідно до договору про спільну діяльність та договору простого 
товариства, можна зрозуміти, що мінімальна кількість учасників договору дорівнює 
двом, а максимальна кількість не визначена. Вважаємо, що у законі доцільно було б 
визначити максимальну кількість учасників, зокрема, простого товариства. 
Обмеження кількісного складу товаришів потрібно для того, щоб не втрачалася 
сутність, правова природа договору простого товариства. Якщо кількість учасників 
перевищує певну критичну цифру, то: по-перше, ускладнюється процес спільної 
діяльності; по-друге, втрачається фідуціарний характер договору; по-третє, просте 
товариство за своїми функціями наближається до акціонерного. Логічність 
пропозиції щодо обмеження на законодавчому рівні кількісного складу простого 
товариства підтверджена й тим фактом, що навіть для товариства з обмеженою 
відповідальністю встановлюється максимальна кількість учасників (ст. 141 ЦК 
України). Й хоча конкретна цифра максимальної кількості учасників товариства з 
обмеженою відповідальністю буде визначена у спеціальному законі, вважаю, що для 
простого товариства кількість учасників має бути обмежена десятьма. 
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На відміну від повного товариства особа може бути учасником декількох простих 
товариств, укладати договори про спільну діяльність навіть якщо діяльність та мета 
за цими договорами є схожою, однорідною. Відсутність заборони щодо участі у 
кількох простих товариствах зумовлена тим, що таке товариство не набуває статусу 
юридичної особи. Отже, в учасників не виникає потреби забезпечувати 
конкурентоздатність товариства на ринку виробництва певних товарів, надання 
певних послуг або виконання певних робіт. 

Отже, договір по спільну діяльність та його різновид – договір простого товариства 
можуть укладати будь-які учасники цивільних відносин. Якщо договір спрямований на 
отримання прибутку (спільна діяльність має підприємницький характер), то до 
суб’єктного складу учасників не належать фізичні особи, які не є підприємцями. Всі 
інші суб’єкти цивільного обороту мають право укладати такі договори. 

–––––––––––––––––––– 
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СУТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ 
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Визначено сутність комерційного (фірмового) найменування як основи в механізмі 
правового регулювання. Питання сутності комерційного найменування розкрито через 
визначення його функцій, понять та ознак, а також через визначення співвідношення 
понять „комерційне найменування” і „найменування юридичної особи”. У статті 
визначено дві основні функції, які може виконувати комерційне найменування в 
господарському обороті, і надано оцінку щодо дійсності інших функцій. Також 
проаналізовано ознаки комерційного найменування, в результаті чого сформовано 
власне поняття цього об’єкта права інтелектуальної власності. Унаслідок дослідження 
з’ясовано що поняття „комерційне найменування” і „найменування юридичної особи” є 
абсолютно різними за своєю юридичною природою і властивостями, однак у багатьох 
випадках вони можуть збігатися за змістом. 

Ключові слова: комерційне найменування, індивідуалізація, нематеріальний актив, 
ознаки комерційного найменування, найменування юридичної особи. 

Значення комерційного найменування як засобу індивідуалізації учасників 
господарського обороту і як самостійного об’єкта права інтелектуальної власності з 
кожним роком зростає. Цей процес пов’язаний передусім із розвитком конкурентних 
відносин на ринках товарів і послуг. Сьогодні комерційне (фірмове) найменування 
розглядають як один з важливих елементів стратегії розвитку суб’єкта 
господарювання, що може привабити споживачів, збільшити обсяги продажу та 
оптимізувати розвиток виробництва. 

Діючі норми законодавства України, що регулюють питання комерційного 
(фірмового) найменування, не повністю вирішують завдання належної охорони та 
захисту комерційного найменування як об’єкта права інтелектуальної власності. В 
юридичній науці немає єдиних поглядів на правову природу комерційного 
найменування, що зумовлює потребу дослідження у цій сфері. Таке дослідження, на 
нашу думку, насамперед повинне вирішити питання сутності комерційного 
(фірмового) найменування для подальшого вдосконалення всього механізму 
правового регулювання. 

Щоб з’ясувати сутність комерційного найменування потрібно визначити основні 
функції цього об’єкта права інтелектуальної власності в господарському обороті. 

Першою функцією комерційного найменування (і, як вважають окремі науковці, 
єдиною [1, с. 169, 342, 130–131, 521]) є функція індивідуалізації суб’єкта серед інших 
учасників господарського обороту. Комерційне (фірмове) найменування – назва 
підприємства чи окремої особи, під якою здійснюється виробнича, торговельна чи 
інша діяльність [2, с. 38]. Комерційне найменування є комерційним ім’ям 
підприємця, яке нерозривно пов’язане із його діловою репутацією [3, с. 11]. Під цим 
іменем підприємець укладає угоди та здійснює інші юридичні дії, реалізує свої плани 
та виконує обов’язки, рекламує та збуває вироблену ним продукцію, несе 
відповідальність. 

                                                           
1 © Іщук С., 2006 



СУТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ  
ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

173 

Під час розгляду першої функції комерційного найменування – індивідуалізації – 
окремі науковці її деталізують, виділяючи її окремі складові, або визначають із неї 
абсолютно незалежні функції. В.Ю. Бузанов зазначає, що комерційне найменування 
може виконувати вторинну функцію і бути „зовнішнім” носієм ділової репутації 
суб’єкта господарювання [4, с. 3]. Д.А. Белова виділяє окремою самостійною 
функцією комерційного (фірмового) найменування функцію „клієнтелли”, яка 
означає, що в процесі використання цього об’єкта права інтелектуальної власності 
він набуває властивостей промислової інформації, тобто засобу, спрямованого на 
залучення нових клієнтів і утримання вже існуючих [5, c. 11]. На нашу думку, такі 
функції комерційного найменування не можна вважати самостійним, оскільки вони, 
насамперед, пояснюють і доповнюють функцію індивідуалізації, а відтак є однією із 
складових, так би мовити, підфункціями індивідуалізації. 

Окрім того, окремо виділяють функцію рекламування [6, c. 20], суть якої зведена 
до того, що комерційне найменування може бути складовою рекламної інформації 
про суб’єкта господарювання, що в результаті закріплює за ним відповідну ділову 
репутацію. Виділення функції рекламування як окремої функції комерційного 
найменування також вважаємо помилковим, оскільки вона є нічим іншим, як 
розширене трактування індивідуалізації. 

Аналізуючи основну функцію комерційного найменування, доцільно в її складі 
виділити окрему складову (підфункцію) – функцію гарантії. Функція гарантії в 
господарському обороті властива іншому засобу індивідуалізації учасників 
господарського обороту – торговельній марці [7, с. 42], однак, на нашу думку, її 
варто застосовувати за аналогією до комерційного (фірмового) найменування. Це 
пов’язано з тим, що і торговельна марка, і комерційне найменування належать до 
однієї групи об’єктів права інтелектуальної власності і тому виконують подібні 
функції. Суб’єкт господарювання, маючи позитивну ділову репутацію на ринку, 
може символізувати своїм комерційним найменуванням належне виконання взятих 
на себе зобов’язань, а також обов’язкову відповідальність у випадку їх порушення. 

В юридичній літературі існує думка про існування іншої основної функції 
комерційного найменування, яка полягає в тому, що найменування є майновим 
елементом нематеріальних активів суб’єкта господарювання [8, с. 4, 8]. Варто 
погодитися із існуванням такої функції із таких мотивів. Комерційне найменування як 
носій „зовнішньої” ділової репутації суб’єкта у випадку успішної його комерційної 
діяльності може суттєво збільшувати його балансову вартість. Підтвердження цієї тези 
можна знайти в законодавстві України: у п. 1.7 ст. 1 Закону України „Про 
оподаткування прибутку підприємств” передбачене поняття „гудвіл” – нематеріальний 
актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів 
підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що 
виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на 
ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо [9, с. 28]. Враховуючи той факт, 
що за загальним правилом, передбаченим ч. 2 ст. 490 ЦК України, майнові права 
інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише 
з цілісним майновим комплексом, можна стверджувати, що вартість комерційного 
найменування як нематеріального активу входить саме до складу гудвілу. 

Підсумовуючи питання функцій комерційного найменування, важливо 
наголосити, що комерційне найменування як засіб індивідуалізації учасників 
господарського обороту і об’єкт права інтелектуальної власності виконує дві основні 
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функції – індивідуалізує суб’єкта, який володіє таким найменуванням, серед інших 
учасників обороту, а також комерційне найменування входить до складу 
нематеріальних активів підприємця. Виділення інших окремих і самостійних функцій 
комерційного найменування, на нашу думку, є безпідставним, оскільки вони лише 
деталізують і пояснюють дві основні функції. 

Під час розгляду сутності комерційного (фірмового) найменування важливим є 
чітке встановлення поняття цього правового явища. Одним із недоліків чинного 
законодавства, що встановлює правовий режим комерційного найменування, є 
відсутність самого визначення комерційного найменування як об’єкта права 
інтелектуальної власності. Cт. 489 ЦК України передбачає лише ознаки комерційного 
найменування, за наявності яких комерційне (фірмове) найменування може отримати 
правову охорону, тому доцільно ці ознаки вважати також критеріями 
охороноздатності об’єкта. Відповідно до норми ЦК України комерційне 
найменування дає змогу вирізняти одну особу з-поміж інших і не повинно вводити в 
оману споживачів щодо справжньої діяльності суб’єкта. Однак на теоретичному рівні 
ознаки комерційного найменування, тобто критерії охороноспроможності 
трактуються значно ширше. 

Першою ознакою комерційного найменування, яка також передбачена чинним 
законодавством, є дистинктивність. Дистинктивність означає, що споживач визначає 
комерційне найменування як посилання на специфічний комерційний суб’єкт 
[10, с. 212], тобто найменування дає змогу вирізняти одну особу, суб’єкта 
господарювання, з-поміж інших. Зазначена ознака комерційного найменування 
властива й іншим засобам індивідуалізації учасників господарського обороту. 

Наступним критерієм охороноздатності комерційного найменування є принцип 
істинності найменування [11, с. 5, 14]. Під принципом істинності варто розуміти: по-
перше, комплекс вимог, що визначають зміст і структуру комерційного 
найменування, по-друге, заборону на включення до комерційного найменування 
позначень, що можуть ввести в оману споживача щодо справжньої діяльності 
суб’єкта господарювання. В результаті реалізації цього принципу комерційне 
найменування повинно включати відповідну дійсну вказівку на організаційно-
правову форму підприємства, його тип, вид діяльності [12, с. 521]. 

Третім критерієм охороноздатності і ознакою комерційного (фірмового) 
найменування, яка визначається в цивілістичній науці, є новизна цього об’єкта права 
інтелектуальної власності [13, с. 7], або як його називають по-іншому – принцип 
виключності фірми [14, с. 14]. Зазначений принцип, при всій його простоті, є 
найскладнішим в плані його практичної реалізації. Під ознакою новизни варто 
розуміти заборону використання в комерційному найменування існуючих об’єктів 
права інтелектуальної власності, які належать іншим особам. Для комерційного 
найменування принцип новизни має власний специфічний характер, оскільки право 
інтелектуальної власності на комерційне найменування не є абсолютним. Відповідно 
до норми ч. 4 ст. 489 ЦК України особи можуть мати однакове комерційне 
найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони 
виробляють і реалізовують та послуг, які вони надають. Тобто особи мають право на 
використання подібних і навіть однакових комерційних найменувань, якщо їхня 
діяльність стосується зовсім різних сфер цивільного обороту, оскільки в цьому 
випадку немає небезпеки введення в оману контрагентів і споживачів. 
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Окремим проблемним моментом під час реалізації принципу виключності фірми є 
питання вирішення колізії між комерційним найменуванням і торговельною маркою. 
Згідно з п. 3 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не 
можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими 
настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і 
належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких 
же або споріднених з ними товарів і послуг [15, с. 36]. Питання відомості комерційного 
(фірмового) найменування, що вживається в цій нормі Закону ні в законодавстві, ні в 
юридичній літературі не визначено. Така ситуація призводить до суперечливих 
висновків у судовій практиці, оскільки суди із різних критеріїв підходять до вирішення 
питання встановлення факту відомості комерційного найменування, по-різному 
оцінюють докази на підтвердження такої обставини [16, с. 11]. 

Останньою ознакою комерційного найменування, яку виділяють в науці є 
принцип стабільності комерційного найменування [17, с. 523], який означає, що 
комерційне найменування не повинно змінюватися зі зміною власника суб’єкта 
господарювання. Немає потреби доводити, що в збереженні незмінності 
комерційного (фірмового) найменування суб’єкта господарювання однаковою мірою 
зацікавлені як його власник, що сумлінно діє на ринку, так і всі інші учасники 
обороту, в тому числі споживачі та держава. Фірма є уособленням ділової репутації 
підприємства і представляє з усіх точок зору чималу особисту і майнову цінність. 
Тому не допускається довільна і не зумовлена зміною правового статусу зміна 
фірмового найменування. Однак, варто пам’ятати, що таку ознаку потрібно 
розглядати з урахуванням специфіки цього об’єкта права інтелектуальної власності. 
Комерційне найменування не повинно змінюватися, наприклад, автоматично зі 
зміною власника, однак суб’єкт господарювання за власним бажанням і на власний 
розсуд має право змінити своє комерційне найменування. 

Узагальнивши ознаки і критерії охороноздатності комерційного найменування, 
які визначаються в цивілістичній науці, вважаємо доцільним сформулювати власне 
визначення комерційного найменування. Комерційне найменування суб’єкта 
господарювання – це створене відповідно до вимог закону нове словесне позначення, 
яке охороняється з моменту першого його використання, вирізняє суб’єкта з-поміж 
інших учасників господарського обороту, вказує на характер діяльності і надає йому 
комплекс виключних майнових прав, пов’язаних з таким найменуванням. 

Однак у цьому випадку необхідно враховувати, що охорона комерційного 
найменування, як зазначає Г. Боденхаузен, це питання його кваліфікації, яке повинно 
вирішуватися в тій країні, де така охорона потрібна [18, с. 153]. Тобто для того, щоб 
забезпечити належну правову охорону комерційного найменування, його визначення 
потрібно закріпити в законодавстві. На сьогодні існує спроба передбачити 
законодавче визначення комерційного найменування. Проект Закону України „Про 
внесення змін до Господарського кодексу України” № 4445, який перебуває на 
розгляді у Верховній Раді України, передбачає наступне визначення комерційного 
найменування: „Комерційне (фірмове) найменування – буквена або словесна 
позначка суб’єкта господарювання, яка виконує функцію його індивідуалізації 
(розрізнення) у підприємницькій діяльності” [19]. На нашу думку, запропоноване 
законодавцю визначення не цілком відображає критерії охороноздатності 
комерційного найменування, тому не може бути прийнятним для належної правової 
охорони комерційного найменування. 
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Також для з’ясування сутності комерційного найменування варто розглянути 
питання співвідношення понять „найменування юридичної особи” і „комерційне 
найменування”. Основна проблема у цій ситуації полягає в тому, що на практиці ці 
два поняття дуже часто ототожнюються і вважається, що комерційним 
найменуванням є саме скорочене найменування, передбачене п. 1 ст. 90 ЦК України, 
а повне найменування є звичайним найменуванням юридичної особи, яке 
реєструється в порядку, передбаченому Законом України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” [20]. На теоретичному рівні можна 
знайти лише поодинокі спроби розмежування цих понять, наприклад, існує думка, 
що при реєстрації комерційних організацій в якості юридичних осіб їх найменування 
стають фірмовими (комерційними) найменуваннями [21, с. 98]. На нашу думку, 
поняття комерційне найменування і найменування юридичної особи потрібно 
розмежовувати, ґрунтуючись на таких міркуваннях. 

По-перше, детальний аналіз ст. 90 ЦК України дає підстави стверджувати, що 
законодавець ці поняття розділяє. Термін „комерційне найменування” вжито окремо 
в п. 2 ст. 90 ЦК України, в якому визначено, що юридична особа, яка є 
підприємницьким товариством, може мати комерційне найменування. У всіх інших 
пунктах ст. 90 ЦК України вжито поняття „найменування юридичної особи”, 
наприклад, в п. 3 передбачено, що найменування юридичної особи вказується в її 
установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру. 

По-друге, найменування юридичної особи, на нашу думку, є одним із 
немайнових прав суб’єкта господарювання, яке не може бути предметом цивільного 
обороту. Комерційне найменування є об’єктом права інтелектуальної власності, і в 
результаті його використання в суб’єкта виникає комплекс виключних майнових 
прав, зокрема комерційне (фірмове найменування) може передаватися, тобто бути 
предметом обороту, але тільки з відповідним цілісним майновим комплексом. Саме в 
такому значенні вжито поняття „Фірмове найменування” в тексті ст. 8 Паризької 
конвенції а також в законодавствах більшості країн світу [22, с. 41]. 

По-третє, для розмежування понять важливо також розглянути питання 
реєстрації. Найменування юридичної особи зазначають в реєстраційних документах, 
передбачених ст. 24 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців” [23, с. 263], вносять до єдиного державного реєстру 
підприємств, установ, організацій, тобто воно підлягає обов’язковій реєстрації. 
Відповідно до ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності для 
охорони комерційного (фірмового) найменування не потрібно реєстраційної 
процедури [24, с. 211, 152]. Паризькою конвенцією (ст. 8), а також ч. 2 ст. 489 ЦК 
України передбачено, що комерційне найменування охороняється з моменту його 
першого використання. 

Однак, в результаті аналізу ст. 159 Господарського кодексу України, робимо 
висновок, що даним нормативно-правовим актом передбачена реєстрація 
комерційного найменування. Зокрема в ч. 2. ст. 159 ГК України зазначено, що 
„суб’єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру 
раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб’єктом, тотожне 
комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше”. 

На нашу думку, реєстраційний порядок набуття виключних прав на комерційне 
найменування є абсолютно несумісний із положенням ст. 8 Паризької конвенції, 
відповідно до якої фірмове найменування охороняється у всіх країнах-учасницях 
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Паризької конвенції без обов’язкового подання заявки або реєстрації. Якщо 
зазначену міжнародно-правову норму порушено, то іноземні власники фірмових 
(комерційних) найменувань автоматично одержують перевагу перед національними 
власниками фірмових найменувань, оскільки в нашій державі діє принцип пріоритету 
положень міжнародного договору перед положеннями національного законодавства. 
Один з найавторитетніших коментаторів Паризької конвенції Г. Боденхаузен так 
описував цю ситуацію: „Якщо законодавство якої-небудь країни надає охорону 
національним фірмовим найменуванням тільки при наявності реєстрації, дана стаття 
спричиняє скасування цього обов’язку для іноземних фірмових найменувань” 
[25, с. 154]. Тому норму ч. 2 ст. 159 ГК України вважаємо такою, що суперечить 
ратифікованій Україною Паризькій конвенції про охорону промислової власності і 
діючому Цивільному кодексу України. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що комерційне найменування в нашій 
державі повинно охоронятися саме з моменту першого використання, на відміну від 
найменування юридичної особи, яке охороняється з моменту реєстрації. Причому 
терміни „перше використання” і „державна реєстрація” є абсолютно різними за своїм 
змістом, про підтвердження такої тези свідчить закордонна практика правового 
регулювання комерційного (фірмового) найменування. У Франції публічним 
використанням комерційного найменування не визнається реєстрація комерційної 
організації в Реєстрі торгівлі і товариств, хоча комерційне найменування, яке 
використовується організацією, при такій реєстрації згадується [26, с. 42]. 

Зважаючи на викладене, робимо висновок, що поняття комерційне найменування 
і найменування юридичної особи є абсолютно різними за своєю юридичною 
природою і властивостями, однак у багатьох випадках вони збігаються за змістом, 
тобто можливі ситуації, коли найменування юридичної особи і її комерційне 
(фірмове) найменування є однаковими. 
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The article is devoted to the definition of the essence of the trade name as foundation in 
the mechanism of legal regulation. The point of the trade mark essence is revealed by 
defining its function, notion and features, as well as by defining the correlation of the notions 
“trade name” and “legal entity name”. The author singles out two main functions, which the 
trade name performs in economic circulation and asserts the validity of other functions. After 
making the research, it is found, that the notions “trade name” and “legal entity name” are 
absolutely different according to their legal nature and characteristics, but in many cases 
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СЕПАРАЦІЯ ПОДРУЖЖЯ В ПОЛЬСЬКОМУ ПРАВІ. 
АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ, СПРОБА ОЦІНКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
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Люблін, Польща 

Метою цієї статті є представити існуючий, по можливості вичерпний правовий стан 
інституту сепарації, який був запроваджений до польського сімейного права. 

Ключові слова: сепарація, подружжя, польське сімейне право 
Сучасним європейським законодавчим системам відомий інститут сепарації. З 

1999 року вона є також інститутом польського законодавства. Вона була 
впроваджена законом від 21 травня 1990 року про зміну законів: Кодексу сім’ї та 
опіки (далі – КСО), Цивільного кодексу (далі – ЦК), Цивільного процесуального 
кодексу (далі – ЦПК), а також деяких інших законодавчих актів. 

Цей інститут ґрунтується на ідеї збереження подружньої спільності, надання 
допомоги подружжю, яке переживає кризу, на спробі помирити подружжя, відновити 
шлюбний зв’язок, іншими словами, зберегти довго тривалість шлюбного зв’язку. Ця 
концепція походить з канонічного права католицької церкви, була перенесена на 
підґрунтя державних законодавчих систем. Сепарація як законодавчий інституту 
присутня в багатьох законодавчих системах держав Західної Європи, зокрема, у 
Франції, Швейцарії, Бельгії, Великобританії, Італії, Іспанії, Португалії, Данії, 
Голландії, Фінляндії, Норвегії. Інститут сепарації відомий також в державах 
Південної Америки, наприклад, в Бразилії, Аргентині, Чилі, Колумбії, Парагваї та в 
деяких штатах Північної Америки, наприклад, в Нью Йорку, Іллінойсі. За 
американським законодавством сепарація (legal separation) служить поважною 
підставою для вимоги про прийняття рішення про розлучення без визначення вини 
(no fault divorse) [1, с. 29]. В державах Центральної та Східної Європи правовий 
інститут сепарації існує лише в Польщі, а тепер і в Україні. Такий стан речей склався 
під впливом багатьох чинників, найістотнішими з яких були, однак, ідеологічні 
погляди, які не дозволяли, щоб сепарація діяла як правовий інститут. Інститут 
сепарації подружжя є інститутом канонічного права. Вона була відома церковному 
законодавству ще до кодифікації, як і в першому Кодексі Канонічного Права 
1917 року [2]. Зараз цей інститут регулюється Кодексом Канонічного Права, 
прийнятим в 1983 році [3], а також Кодексом Канонів Східних Церков, прийнятому в 
1990 році [4, с. 1033–1363]. Тим не менше, однак, коли уважніше придивитись до 
цього інституту на підґрунті польського права та канонічного права, то можна 
побачити і відмінності. Ці відмінності виникають з різних підходів та концепцій 
самого інституту шлюбних зв’язків. З релігійної точки зору, розлучення як спосіб 
врегулювання шлюбних справ, відкидається. На відміну від цього в сфері польського 
права сепарація та розлучення можуть конкурувати між собою, що безсумнівно 
впливає на формування інституту сепарації. На теперішню форму цього правового 
становища мав вплив також спосіб мислення осіб, які його створювали, тобто 
прихильників та противників його впровадження. Саме його впровадження має 
власну багату історію, яка починається з 1918 року, тобто після отримання Польщею 
незалежності, і триває аж до 1999 року. Перший проект сепарації подружжя виник в 
                                                           
1 © Каспшик П., 2006 
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Польщі в 1929 році, але він не був ухвалений. Протягом багатьох років 
комуністичного періоду тематика сепарації не була предметом якихось проектів. 
Лише після 1989 року, коли в Польщі відбулись структурні зміни, в літературі 
набрали сили голоси, які вимагали відновлення сепарації подружжя на 
законодавчому рівні. Дискусії щодо впровадження в наш КСО сепарації повернулись 
також до засідань парламенту. Чи це положення в нинішній формі є ефективним, чи в 
ньому є потреба, чи воно правильно використовується подружжям, чи є воно тим 
інститутом, який відповідає потребам людей, які переживають шлюбну кризу? Це – 
питання, які безсумнівно вимагають відповідей. Спостерігаючи за суспільним 
життям в Польщі, ми можемо назвати різного роду джерела кризи в шлюбних 
відносинах. Існує багато причин розриву шлюбного зв’язку. В першу чергу, потрібно 
назвати зміни в сфері моралі та в поглядах, наприклад, послаблення норм в сфері 
сексуальних взаємовідносин, лібералізація поглядів щодо розлучення, зміни в 
організації суспільного життя, безробіття, послаблення психологічних зв’язків в 
сім’ї, величезна незрілість осіб, які вступають в шлюбні зв’язки, або участь жінок в 
професійній праці, через що вони не в стані піклуватися про родину належним чином 
[5, с. 95; 6, с. 11]. Загроза розриву шлюбного зв’язку є однією з найістотніших 
небезпек, з якими зіштовхується сучасна сім’я. Підтвердженням цього факту є дуже 
високий відсоток справ про розірвання шлюбу, які щороку розглядаються в Польщі. 
Одним із правових інститутів, метою яких є охорона подружніх стосунків від 
цілковитого розпаду, є інститут сепарації подружжя. В своїй основі він призначений 
для захисту життєвих інтересів сім’ї, зокрема, якщо в ній є спільні діти. 

Слово «сепарація» походить з латинської мови і означає розділення, розімкнення. 
Сепарація означає призупинення дії деяких прав та обов’язків, які виникають з 
укладенням шлюбу, яка не веде до його розірвання і не надає жодній зі сторін права 
на укладення нового шлюбу [7, с. 234–235]. Вона врегульована в КСО, тому є 
інститутом польського права і представляє собою сукупність норм, які визначають 
причини, умови, спосіб реалізації та наслідки сепарації подружжя [6, с. 31]. Польські 
законодавці, впроваджуючи в правову систему інститут сепарації, погодились з 
моделлю самостійності інститутів сепарації та розірвання шлюбу. Однак, 
соціологічні дослідження показують, що біля 56 % опитаних поляків висловлюються 
за те, щоб розірванню шлюбу передував період примусової сепарації[8, с. 60]. 
Інститут сепарації виконує також функцію замінника розлучення для осіб 
католицької віри, який забезпечує такі рішення, які не протирічать канонам 
католицької церкви щодо нерозривності шлюбу [6, с. 33]. Сепарація є, без сумніву, 
певною формою регулювання ситуації подружжя, яке розійшлося, і надає можливість 
легалізувати його. Крім того, інститут сепарації дозволяє вести в ході одного 
судового процесу щодо подружжя, яке не проживає разом, кілька справ, наприклад, 
щодо врегулювання стосунків з дітьми, реалізації батьківських прав, припинення 
спільного володіння подружнім майном, зміни засад управління спільним майном, 
визнання батьківства, участі в утриманні сім’ї, які до цього часу повинні були 
вестись окремо. Трактування встановлення сепарації як кроку до розірвання шлюбу 
розкриває її зміст. Не можна забувати, що довготривале розлучення подружжя дуже 
часто поглиблює розпад шлюбу, а встановлена сепарація означає можливість 
стабілізування ситуації, за якої подружжя вже протягом багатьох років ведуть життя 
на свій власний розсуд, що врешті може призвести до розірвання шлюбу. До такого 
власне фіналу ведуть намагання деяких осіб домогтися запровадження сепарації на 
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підґрунті правових систем, відповідно до яких розірванню шлюбу повинна 
передувати сепарація [9, с. 37]. Про таку роль встановлення сепарації можна 
говорити також тоді, коли вона не створює передумови розірванню шлюбу, але може 
бути замінена розірванням. 

Положення матеріального права, які стосуються сепарації, містяться в Розділі У 
Заголовку І (статті 61–1–61–6 КСО). Положення щодо судових процесів в справах 
про сепарацію подружжя врегульовані також статтями ЦПК, які стосуються 
розірвання шлюбу, і містяться в Розділі І, Заголовку УІІ Книги І. Крім того, були 
розширені положення статті 567 ЦПК з Розділу ІІ Заголовку ІІ Книги другої у 
випадку спільної згоди на підставі спільної заяви подружжя про сепарацію (стаття 
61–1 КСО) або про скасування сепарації (стаття 61–6 КСО). Вже з самої систематики 
Кодексів випливає, що інститут сепарації в польському сімейному праві 
сформульований як інститут, який існує поряд із розірванням шлюбу, а також 
частково на його правовому підґрунті. Постановляючи рішення про сепарацію, суд 
повинен переконатись, що шлюб між подружжям знаходиться в стані розпаду, який 
характеризується своєю всеоб’ємністю. Не є обов’язковим, щоб розпад спільного 
життя мав ознаки тривалості, як у випадку з розірванням шлюбу. За вимогою одного 
або обох із подружжя сепарація може бути встановлена і тоді, коли розпад спільного 
життя є тривалим. Щодо розуміння суті поняття «повного розпаду спільного життя» 
при винесенні рішення про сепарацію, то тут можна скористатися вимогами 
положень, які стосуються розірвання шлюбу (стаття 56 КСО). Повний розпад 
спільного життя є правовою обставиною, що означає певний стан, а не випадок, який 
мав місце протягом хвилини часу. «Повний розпад» – це розпад в трьох площинах: 
економічній, духовній та фізичній. За певних обставин необхідно визнати, що 
підстава повноти розпаду стосовно шлюбного життя є наявною, незважаючи на те, 
що між подружжям залишаються певні елементи господарських стосунків у зв’язку із 
спільним проживанням подружжя. На думку А. Олейнічака, щоб можна було 
говорити про повний розпад життя між подружжям, без сумніву, навіть в 
мінімальному ступені не повинно існувати взаємних почуттів. Підстави, які в 
спрощеній формі називають причинами розпаду спільного життя, можуть походити 
як з боку чоловіка, так і з боку жінки, чи з обох боків. Такими причинами можуть 
бути недотримання подружньої вірності, ставлення одного із подружжя до сім’ї, яке 
заслуговує на осуд, агресивність, погане відношення до членів сім’ї (партнера по 
шлюбу, дітей), неуважність до сім’ї, відмова надання взаємної допомоги, залишення 
партнера по шлюбу, небезпечність, проституція, засудження одного із подружжя за 
злочин з винесенням обвинувального вироку, неетична поведінка, алкоголізм, 
наркоманія, приховування хвороби (фізичної чи психічної), погрози. До підстав, не 
пов’язаних з поняттям вини належать різниця в характерах, фізична чи розумова 
хвороба, або імпотенція, сексуальна невідповідність. Натомість до причин, 
пов’язаних чи не пов’язаних з виною однієї чи обидвох сторін, можна віднести 
безплідність, недоліки в волевиявленні, гомосексуалізм, сексуальну холодність, 
німфоманію, транссексуалізм, навіть пов’язаний зі зміною статті, різницю у віці, 
відмінність світогляду, виїзд партнера по шлюбу за кордон. В польському праві не 
існує безумовних підстав розірвання шлюбу чи сепарації, виявлення яких судом в 
ході судового процесу зобов’язувало б виносити рішення про розірвання шлюбу чи 
сепарацію без врахування існуючих між подружжям стосунків. На сьогодні в 
європейському законодавстві не існує абсолютних підстав для розлучення в чистій 
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формі, а діє змішана система (Англія, Італія, Німеччина) та багатосистемна база 
(Бельгія, Франція, наприклад, на підставі розпаду спільного життя, коли подружжя 
фактично проживає окремо уже шість років) [10, с. 59]. У випадку наявності 
позитивних підстав прийняття судового рішення про сепарацію не допускається, щоб 
внаслідок цього постраждали інтереси спільних дітей подружжя. Важко дати 
однозначне визначення поняття блага дитини. На думку В.Стояновської, це комплекс 
вартостей нематеріального та матеріального характеру, необхідних для забезпечення 
правильного фізичного та духовного розвитку дитини, а також для належної її 
підготовки до праці відповідно до її здібностей. Ці вартості визначаються багатьма 
чинниками, структура яких залежить від змісту чинної правової норми та від 
конкретно існуючої на даний час ситуації дитини, беручи за основу відповідність 
блага дитини до інтересів суспільства [11, с. 27]. 

Відповідно до чинного законодавства до спільних дітей подружжя належать: 
діти, які походять від обох подружжя, або від одного з них, але усиновлені другим 
(статті 62, 114 КСО); діти, усиновлені обома подружжям, а також в розумінні 
статті 115 КСО; позашлюбні діти, визнані партнером по шлюбу, і походження яких 
від партнера по шлюбу встановлено судом (стаття 27 КСО). Заборона на 
встановлення сепарації, якщо від цього може постраждати благо спільних дітей, 
сформульована подібно до того, як це має місце у випадку розірвання шлюбу, 
категорично, без усяких винятків. Стаття 61–1 КСО таким чином не згадує про 
повнолітніх синів та дочок сторін, навіть якщо б вони й потребували допомоги з боку 
батьків у зв’язку з поганим станом здоров’я, чи з навчанням; малолітніх дітей, 
фактично вихованих обома чи одним із подружжя, а також малолітніх дітей одного із 
партнерів по шлюбу, хоча б вони виховували їх спільно, або зачатих, але ще 
ненароджених дітей. Однак, суд може розглядати ці випадки в аспекті засад 
суспільного співіснування і в зв’язку з цим винести рішення про недопустимість 
встановлення сепарації між партнерами по шлюбу. 

Згідно із статтею 61–1 КСО рішення про сепарацію не може бути постановленим 
подібно до того, як і рішення про розірвання шлюбу (стаття 56 КСО), якщо б це 
протирічило засадам спільного життя через причини інші, ніж благо дитини подружжя. 
Норма статті 61 КСО має на увазі особливі ситуації, в яких незважаючи на розпад 
шлюбу, а також незважаючи на відсутність інших негативних попередніх ознак, засади 
спільного існування свідчать проти встановлення сепарації. Таким чином, рішення про 
сепарацію не повинно виноситись з точки зору принципів суспільного співіснування 
подружжя, наприклад, у випадку фізичної хвороби одного із них, якщо такий стан 
вимагає піклування другого партнера, а також надання духовної та матеріальної 
допомоги. Принципам суспільного співіснування протирічить також діяння, метою 
якого, між іншим, є встановлення сепарації як засобу для вирішення між подружжям 
майнових спорів. У випадку сепарації, на відміну від розірвання шлюбу, не 
застосовується так званий принцип взаємного звинувачення, який міститься у статті 56 
КСО, відповідно до якого винесення рішення про розірвання шлюбу не допускається, 
якщо його вимагає лише партнер по шлюбу, винний в розпаді спільного життя, за 
винятком, коли другий партнер висловлює згоду на це, або також якщо його відмова 
дати згоду на розірвання шлюбу за конкретних обставин протирічить принципам 
суспільного співіснування. Таке вирішення щодо попередньої ознаки вини в розпаді 
спільного життя подружжя у випадку сепарації є черговим прикладом відмінності 
цього інституту по відношенню до розірвання шлюбу та його нормалізації з точки зору 
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партнерів по шлюбу, які перебувають у фактичній сепарації. Якщо винесення рішення 
про розірвання шлюбу виявиться неприпустимим у зв’язку з тим, що цього вимагатиме 
лише партнер по шлюбу, винний в розпаді спільного подружнього життя, а невинний 
партнер не висловить своєї згоди, а одночасно вимагатиме сепарації, то така його 
відмова не повинна розглядатися як така, що суперечить принципам суспільного 
співіснування. Адже відсутність згоди невинного партнера по шлюбу може випливати 
з переконання сторони в нерозривності шлюбу, яке ґрунтується на вірі, котру він 
сповідує. Таке розуміння положень інституту сепарації, на думку Т. Стичинського, 
реалізує постулат надання цьому інститут більш широкого значення, ніж довготривале 
окреме проживання подружжя, яке виникає і при розірванні шлюбу, але й значення 
організації життя подружжя з думкою про залагодження конфлікту з часом та 
повернення в майбутньому до шлюбної спільності [12, с. 152]. При розробці положень 
інституту сепарації польські законодавці не передбачали можливості конверсії, тобто 
переходу від сепарації до розірвання шлюбу після того, як мине певний період часу. 

З вимогою про встановлення сепарації до суду може звернутись кожен з 
подружжя. Таке право мають лише партнери по шлюбу. Прокурор не має 
повноважень для подання позову про встановлення сепарації між подружжям. 
Компетентним судом в першій інстанції є Окружний Суд. 

Справа про встановлення сепарації розглядається в позовному провадженні, 
якщо ініціатором її розгляду виступає лише один з партнерів по шлюбу, а інший 
партнер залишається пасивним, або ж не висловлює згоди на сепарацію, а також у 
випадку, коли подружжя має спільних дітей (так звана сепарація без згоди). В такому 
ж порядку розглядається справа про встановлення сепарації також тоді, коли обидві 
сторони одночасно, за власною згодою звертаються з вимогою про сепарацію, але з 
оголошенням вини; або при поданні спільної заяви про встановлення сепарації один з 
партнерів шлюбу звертається з клопотанням про оголошення вини. В цьому випадку 
застосовуватимуться положення статей 425–435, 436–445 ЦПК. В зв’язку з 
впровадженням сепарації провадження щодо розірвання шлюбу не зазнало змін, але є 
застереження, що відповідно до статті 439 ЦПК, звинувачена сторона в справі про 
розлучення може вимагати сепарації. 

Відповідно до статті 61–2 КСО та статті 439 ЦПК, якщо один з партнерів по 
шлюбу вимагає встановлення сепарації, а другий вимагає розірвання шлюбу, то в 
першу чергу повинна розглядатись вимога, яка з правової точки зору веде до більш 
далеко йдучих наслідків, тобто вимога розірвання шлюбу; якщо вона обгрунтована, 
то суд виносить рішення про розірвання шлюбу, відмовляючи у встановленні 
сепарації. В випадку, коли рішення про розірвання шлюбу не допускається, позаяк 
для нього немає підстав, наприклад, повний розпад спільного шлюбного життя не 
має рис тривалості, чи з’являється підстава для взаємних звинувачень, суд відмовляє 
в позові про розірвання шлюбу і встановлює сепарацію. В судовому процесі про 
встановлення сепарації головуючий обов’язково перед визначенням терміну першого 
розгляду закликає сторони до особистої присутності в суді на його засіданні з метою 
примирення. Тут суд повинен виконувати роль посередника, тобто повинен в ході 
такого засідання створити, на скільки це можливо, відповідну атмосферу, яка 
забезпечувала б позитивне завершення суперечки між подружжям, а також повинен 
для інформації вислухати кожного з подружжя, ознайомитись з їх претензіями одне 
до одного, щоб визначитись щодо ступеня розпаду спільного життя. Проведені 
дослідження показують, що суди з багатьох причин (здебільшого тут йдеться про 
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суто організаційні можливості суду) не виконують посередницьких дій. 
Примирувальні засідання передбачені статтею 436 ЦПК, незважаючи на рекомендації 
щодо примирювального процесу в справі про розлучення, відбуваються в дуже 
формальній атмосфері і не дають можливості повністю скористатись шансом 
примирення подружжя. Середня тривалість такого засідання, як показують 
дослідження, складає від 4 до 25 хвилин. Відповідно до статті 432 ЦПК в кожному 
судовому процесі про встановлення сепарації суд в обов’язковому порядку вимагає 
аргументації на основі пояснень подружжя, так як це робиться у шлюбнорозлучному 
процесі. Рішення про встановлення сепарації має конститутивний характер і діє на 
майбутнє. Після цього виникають нові правові стосунки – сепарація. Якщо подружжя 
разом вимагатимуть сепарації і не мають спільних дітей (так звана сепарація за 
згодою), то такий судовий розгляд проходитиме в суді (статі 567–1–567–5 ЦПК). В 
цьому випадку повинні мати місце позитивна передумова встановлення сепарації, 
тобто повний розпад спільного подружнього життя, а також негативна, а саме брак 
суперечності між встановленням сепарації та принципами суспільного співіснування. 
Одночасно повинен виникнути додатковий елемент в формі відсутності спільних 
малолітніх дітей та спільної вимоги з боку подружжя. Ця вимога повинна бути чітко 
висловленою обома партнерами по шлюбу в формі заяви, яка подається в суд. Суд в 
ході процесу зобов’язаний переконувати подружжя в необхідності залишатись разом. 
Якщо отримана згода залишатись разом, то суд припиняє процес (статті 13, 355 
ЦПК). В ситуації, коли не існує можливостей об’єднання, а відкладення розгляду 
справи було б недоцільним, суд приступає до розгляду справи. Якщо суд і в такому 
судовому процесі прийде до переконання, що існують перспективи збереження 
спільного шлюбного життя, то він може відкласти розгляд. Таке відкладення може 
відбутись лише один раз в ході процесу (статті 13, 400 ЦПК). 

При встановленні сепарації суд обов’язково приймає рішення про: 1. сепарацію 
подружжя; 2. вину в розпаді спільного подружнього життя (статті 57, 61–3 КСО), якщо 
обидва партнери по шлюбу не звернулись разом з проханням не робити висновку про 
вину; 3. батьківські права щодо спільної малолітньої дитини з боку обох партнерів по 
шлюбу (статті 58, 61–3 КСО); 4. розмір грошових витрат, призначених на утримання та 
виховання дитини, які кожен з батьків повинен нести; 5. якщо подружжя займає 
спільне помешкання, суд в своєму рішенні про сепарацію визначиться також щодо 
способу користування цим помешканням під час спільного проживання в ньому 
розлученого подружжя (статті 58, 61–3 КСО); 6. на вимогу одного з подружжя за 
виняткових обставин, коли один із партнерів в шлюбі своєю відверто непристойною 
поведінкою робить спільне проживання неможливим, суд може видати розпорядження 
про його виселення на вимогу другого партнера (статті 58, 61–3 КСО); 7. згідно з 
заявою одного з партнерів в шлюбі зазначити в своєму рішенні про сепарацію про 
поділ спільного майна, якщо виконання цього поділу не приведе до надмірного 
затягування процесу (статті 58, 61–3 КСО); 8. згідно з заявою одного з партнерів в 
шлюбі присудити другому партнерові аліменти (статті 60, 61–4 КСО). 

Процес в справі про встановлення сепарації та про її скасування є платним, тому 
разом із складанням заяви чи позову про встановлення сепарації, в суд необхідно 
внести судову оплату. Розмір такої оплати залежить від типу процесуального 
документу. Таким чином за позов вноситься плата в сумі 500 злотих, а за заяву – в 
розмірі 100 злотих. 



 
П. Каспшик 

 

186 

З моменту вступу рішення про сепарацію в законну силу починають діяти наслідки 
рішення про сепарацію. Законодавці, регулюючи наслідки сепарації, в багатьох 
питаннях прирівняли їх до наслідків розірвання шлюбу. Відповідно до статті 61–4 
КСО, рішення суду про сепарацію в принципі веде до таких самих наслідків, як і 
розірвання шлюбних стосунків, за виключенням, якщо закон передбачає інше 
[13, с. 19; 14, с. 23]. В немайнових та майнових питаннях наслідки сепарації не є 
ідентичними, як при розірванні шлюбу, тому цей принцип не може мати прямого 
застосування. Існують відступлення від загального правила, викладеного в статті 61–4 
КСО, які в певній мірі враховують специфіку і цього правового інституту. До 
подружжя, яке перебуває в сепарації, відповідно застосовуватимуться положення статті 
23 КСО, наприклад, щодо співпраці на благо сім’ї. Рішення про сепарацію не змінює 
цивільного стану подружжя. Наслідком рішення про сепарацію є припинення дії 
обов’язку згідно із статтями 24,27,28 КСО. В зв’язку з відсутністю ознак спільного 
життя в разі наявності рішення про сепарацію, один з партнерів в шлюбі, згідно із 
статтею 29 КСО, якщо перешкода не є постійною, не може виступати за другого 
партнера в справах управління особистим майном цього партнера. Так само не мають 
застосування статті 40 та 52 КСО, враховуючи норму, яка міститься в статті 54 КСО. 
Рішення про сепарацію, без сумніву, звільняє від обов’язку спільного проживання, але 
не звільняє від дотримання подружньої вірності [15, с. 83; 12, с. 232; 16, с. 41]. 
Подружжя в сепарації, не можуть, як і при розлученні, змінювати прізвище згідно із 
статтею 59 КСО, тобто в спрощеному порядку повернутись до прізвищ, які вони мали 
перед встановленням сепарації, а можуть лише намагатись змінити прізвища в 
адміністративному порядку, на підставах, передбачених Законом від 15.11.1956 р. про 
зміну імен та прізвищ. Але вони не можуть змінити прізвища в адміністративному 
порядку, посилаючись перед керівником органу РАЦСу лише на рішення про 
сепарацію, враховуючи те, що застосування статей 59, 61–4 КСО є виключним. В 
сепарації не має застосування презумпція, що дитина походить від чоловіка матері, 
якщо дитина народиться через триста днів після встановлення сепарації. В цьому 
випадку чоловік не може скористатись позовом щодо заперечення батьківства. Але не є 
виключеним визнання дитини (стаття 72 КСО). Подружжя в сепарації має право з 
точки зору статей 261 ЦПК, 182, 183 КПК, відмовитись від дачі показів, чи від 
відповідей на питання, виступаючи перед судом в якості свідків. Сепарація веде до 
припинення дії взаємних прав та обов’язків, які виникають при укладенні шлюбу, 
однак, збереження деяких з них є обгрунтованим, беручи до уваги специфіку цього 
правового інституту, якщо вони не суперечать припиненню обов’язку спільного 
проживання. Тому, поки існує шлюбний зв’язок, незважаючи на сепарацію, подружжя 
несе обов’язок і надалі поважати один одного і допомагати один одному в духовній та 
матеріальній сферах, якщо цього вимагають принципи справедливості (стаття 61 КСО). 
Цей обов’язок має як немайновий, так і майновий характер. Об’єм обов’язку, який 
випливає із змісту статті 61 КСО, не можна ототожнювати з «обов’язком взаємної 
допомоги», зазначеним в статті 23 КСО. 

Наслідком рішення про сепарацію, так само як і розірвання шлюбу, є можливість 
вимагати аліменти на підставі статті 60 КСО. Обов’язок подружжя допомагати одне 
одному після встановлення сепарації, так само як і при розірванні шлюбу, є 
продовженням обов’язку взаємної допомоги, який з’являється внаслідок укладення 
шлюбу. В порівнянні з наслідками розірвання шлюбу законом при сепарації 
передбачені певні модифікації, якщо йдеться про виплату аліментів. Їх виплата 
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партнером в шлюбі, який не винний в розпаді спільного життя, на користь другого 
партнера, не обмежується в часі; при розірванні шлюбу цей термін в принципі складає 
п’ять років [17, с. 24]. Обов’язок одного з партнерів шлюбу виплачувати другому 
партнеру засоби для утримання після розірвання шлюбу, а також при сепарації має 
перевагу перед обов’язком родичів цього партнера платити аліменти (стаття 130 КСО). 

Принципи виплат та прав партнерів у шлюбі, які перебувають в сепарації, можна 
знайти в Рекомендації № Р(89)1 щодо післярозлучних виплат, прийнятої Комітетом 
Ради Міністрів Європейської Ради 18.01.1989 р., тоді як в коментарі до зазначеної 
вище Рекомендації читаємо, що деякі принципи можуть застосовуватись в 
аналогічних ситуаціях, які виникають внаслідок сепарації чи розірвання шлюбу. В 
справі про встановлення сепарації судом можуть також враховуватись принципи, які 
містяться в додатку до Рекомендації № Р(81)15 щодо прав подружжя займати 
родинне помешкання та користуватись предметами домашнього господарства, 
ухваленому Комітетом Ради Міністрів Європейської Ради 16.10.1981р. 

Солідарна відповідальність, яка випливає із статей 30, 61–4 КСО, не може 
виникати від моменту вступу в законну силу рішення про сепарацію [18, с. 70]. Якщо 
до сепарації між подружжям існувала законна спільність, чи також договірна 
спільність, то згідно із статтею 54 КСО наслідком сепарації стає роздільне володіння 
подружжям майном. Роздільне володіння майном при сепарації має примусовий 
характер, в зв’язку з чим подружжя, яке перебуває в сепарації, не може укласти 
шлюбної майнової угоди, яка по-іншому регулює їх взаємні майнові відносини. 
Потрібно звернути більшу увагу на це положення, яке може бути використаним 
подружжям, особливо на підставі статті 61–1 КСО, яке з різних причин бажає мати 
право на роздільне володіння майном, якого не могло б отримати на підставі статті 
52 КСО, чи на підставі положень про розірвання шлюбу. При розгляді справи про 
сепарацію суд зосереджує свою увагу лише на вивченні особистих стосунків і не має 
можливості дослідити вірогідності того, що від цього постраждають кредитори. До 
того ж після скасування сепарації подружжю надається можливість і надалі на 
підставі рішення суду зберігати роздільне володіння майном, чого не дозволяє 
повторне укладення шлюбу після прийняття рішення про розірвання шлюбу. 

За статтею 61–4 КСО сепарація відкриває шлях до поділу спільного майна 
подружжя. Вв цьому випадку будуть застосовуватись положення статті 42 на 
наступних статей КСО, а також положення щодо частки спадку (стаття 46 КСО), 
стаття 1037 та наступні статті ЦК щодо визначення часток подружжя у спільному 
майні, а також статті 566 та 567 ЦПК. Згідно із статтею 45 КСО при поділі спільного 
майна кожне з подружжя повинне покласти всі видатки та витрати, понесені із 
спільного майна, на своє особисте майно. Поділ підприємства, частки чи акцій, які 
входять до складу спільного майна, може відбуватися по-різному, в залежності від 
того, чи партнери в шлюбі і надалі бажатимуть «співпрацювати» в господарській 
сфері чи ні [19, с. 133]. Якщо так, то зобов’язуючу частину цих прав повинен 
отримати один з партнерів в шлюбі, який є суб’єктом організаційно-майнових прав, а 
другий партнер повинен отримати відповідну оплату [19, с. 134]. Коли внесені 
подружжям внески походять із спільного майна, такі права повинні бути 
пропорційно поділені між подружжям згідно з вартістю зробленого кожним з 
подружжям внеском із спільного майна. У випадку не досягнення згоди на спільне 
ведення своїх господарських справ, вони можуть продавати свої частки, відповідно 
розрахуватись між собою [19, с. 133]. 
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Після скасування сепарації, якщо подружжя звернеться до суду із спільною 
заявою, то суд ухвалить рішення про збереження між ними роздільного володіння 
майном. Від моменту вступу рішення про сепарацію в силу, подружжя може 
здійснити поділ спільного майна, згідно з принципами, передбаченими статтями 43–
46 КСО. Визначення наслідків сепарації в податковому законодавстві здається є 
відносно простою справою. Встановлення сепарації згідно із статтею 61–4 КСО, 
призводить до таких же наслідків як розірвання шлюбу за виключенням, якщо закон 
передбачає інше. 

У випадку винесення рішення про сепарацію дуже важливим є пункт статті 935–1 
ЦК, який визначає, що до партнера шлюбного зв’язку із спадкодавцем, який 
перебуває в сепарації, не застосовується положення закону про право на 
спадкування. Перебуваючи в сепарації, партнер по шлюбу виключається з числа 
спадкоємців за законом; і у випадку, коли спадкодавець звернувся, щоб отримати 
сепарацію, в чому винен другий партнер в шлюбі, також виключається з числа 
спадкоємців за законом (стаття 940 ЦК). Незважаючи на відсутність змін у статті 991 
ЦК, яка передбачає надання партнерові в шлюбі права на спадок, партнер в шлюбі, 
який залишається в сепарації, втрачає право на спадок. Положення статті 940 ЦК не 
матиме застосування, якщо між подружжям ведеться судовий процес про сепарацію в 
безспірному порядку, тому що рішення про сепарацію ухвалюється на підставі 
спільної заяви без визначення винної сторони. Виключення одного з партнерів по 
шлюбу з числа спадкоємців згідно із статтею 940 ЦК відбувається на підставі 
рішення суду. Крім партнера по шлюбу, виключення може вимагати кожен з решти 
законних спадкоємців, закликаних до спадкування протягом шести місяців від дня, 
коли спадкоємець довідався про відкриття спадку, однак не пізніше, ніж один рік 
після відкриття спадщини (стаття 940 ЦК). Партнер в шлюбі, який перебуває в 
сепарації, може все ж таки спадкувати на підставі заповіту(стаття 941 ЦК). Необхідно 
зазначити, що стан та статус подружжя, яке перебуває в сепарації щодо її наслідків 
відрізняється від стану розведеного подружжя, хоча здається, що деякі наслідки 
сепарації повинні регулюватись в інший спосіб, не шляхом застосування положень 
щодо розлучень (стаття 61–4 КСО). Але необхідно враховувати специфіку цього 
інституту так, щоб певні наслідки врегульовувались безпосередньо. 

В основі припинення дії сепарації може лежати багато чинників. Це може бути 
смерть одного із подружжя, яке перебуває в сепарації. При житті обох партнерів дія 
сепарації припиняється внаслідок розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним. 
Дія сепарації припиняється також внаслідок її скасування судом. Скасування 
сепарації згідно із статтею 61–6 КСО, може мати місце лише перед судом в ході 
безспірного розгляду справи на підставі спільної заяви подружжя. Судом 
компетентним для розгляду такої заяви є Окружний суд, в окрузі якого обоє з 
подружжя мають спільне місце проживання. Правомочне рішення про встановлення 
чи скасування сепарації є підставою для внесення в свідоцтво про шлюб додаткової 
примітки. В скороченій копії свідоцтва про шлюб робиться примітка про сепарацію, а 
також про скасування сепарації разом з зазначенням реєстраційного номера справи, 
при розгляді якої винесено рішення про сепарацію, чи про її скасування. 

Сепарація в практиці польських судів. В грудні 1999 року, тобто під час першого 
терміну дії закону, до судів надійшло 250 справ про сепарацію. Загалом в 1999 році 
було встановлено 5 сепарацій. В 2000 році надійшла 7481 справа про сепарацію, суди 
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винесли рішення в 4637 справах(в позовному порядку вирішено 3942 справи, тоді як 
в безспірному порядку – 695), 1340 справ були завершені встановленням сепарації. 
Було лише 3 справи про скасування сепарації. В 2001 році надійшло 6967 справ про 
сепарації, з яких 587 було відібрано для безспірного розгляду. Невелика кількість 
справ цього типу потрапляє до апеляційних судів, в 2001 році надійшло лише 56 
справ. В 2001 році було встановлено 2345 сепарацій. Рішення про скасування 
сепарації приймались щодо 8 подружніх пар, які перебували в сепарації. В 2002 році 
встановлено 2649 сепарацій, а в 2003 році – 3027; про скасування сепарації – щодо 24 
подружніх пар, які перебували в сепарації. В 2004 році польські суди встановили 
понад 4 тисячі сепарацій, тобто на 1,5 тисячі сепарацій більше, ніж в 2003 році. Як 
показують дані Міністерства юстиції в 2003 році до окружних судів надійшла 7681 
справа про сепарацію, а в 2004 вже 23001 справа. В першому півріччі 2005 надійшло 
12086 справ про сепарації. 

На практиці подружжя користуються цим інститутом незалежно від своїх 
релігійних переконань. Причини, на які посилаються подружжя, диференційовані 
[20, с. 115–126]. Головним чином йдеться про алкоголізм одного з подружжя, про 
недотримання подружньої вірності, непристойну поведінку щодо членів сім’ї, яка 
проявляється в недбалому ставленні до сім’ї та в недостатньому забезпеченні 
засобами для її утримання чи в агресивності до членів сім’ї, про непорозуміння в 
фінансових питаннях. Однак, причиною сепарації, яка трапляється найчастіше, є 
невідповідність характерів [21]. Такі самі причини також наводяться в справах про 
розірвання шлюбу. Між особами, які проживають в містах, майже в 4 рази більше 
сепарацій, ніж між особами, які проживають в селах. Коефіцієнт сепарації в 2003 
році на 100 тисяч населення складає 10,7 в містах 3,5 в сільській місцевості [21]. 
Значна частина позовів подається дружинами. В 2003 році, наприклад було 2290 
позовів, поданих дружинами, і 503 позови подані чоловіками [21]. Найбільшу 
кількість сепарацій встановлюється щодо подружжя, які мають середню чи базову 
професійну освіту. Цікаво, що велика кількість сепарацій встановлюється щодо 
подружніх пар в віці від 24 до 34 років на момент подання позову про сепарацію. 
Останнім часом кількість справ про сепарації діаметрально виросла. Це пов’язане з 
ліквідацією аліментного фонду та з фінансовими наслідками цієї дії для матерів, які 
самі виховують дітей. Однак, складається враження, що законодавці впроваджуючи 
інститут сепарації, мали на увазі інший порядок вирішення подружніх справ. Цьому 
явищу сприяють правові зміни, які набрали чинності в нашій країні після 1 травня 
2004 року в сфері соціального та сімейного законодавства. Багато подружніх пар 
приймають рішення про сепарацію з причин соціального характеру, позаяк дружині, 
яка перебуває в сепарації і сама виховує дітей, легше отримати соціальну допомогу, 
ніж жінці, яка перебуває в шлюбному зв’язку, чи живе в розлученні. Якщо йдеться 
про справи щодо скасування сепарації, то від часу впровадження сепарації в життя до 
30 червня 2003 року завершено розгляд 30 справ про скасування сепарації, що 
складає близько 2,24 % від всіх встановлених у 2000 році сепарацій [22, с. 133]. 
Судові процеси щодо скасування сепарації відбуваються в термін, який не перевищує 
3 місяців від дня надходження заяви в суд. В принципі всі рішення про скасування 
сепарації крім однієї, виносились по завершенні одного короткого розгляду. Розгляди 
в принципі тривали недовго, аж половина з них тривала не довше 20 хвилин, 25 % – 
20 хвилин, решта – не довше 45 хвилин [22, с. 136–137]. 
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Відповідаючи на найважливіше питання, чи сепарація є необхідною, то на її 
користь можуть свідчити численні позови, які подаються з метою встановлення 
сепарації; натомість на питання, чи виконує вона поставлені перед нею цілі, – 
численні справи про скасування сепарацій. Безумовно, викликає занепокоєння велика 
диспропорція між справами про встановлення сепарацій і справами про їх 
скасування. Це означає, що в подальшому подружжя планує розв’язувати свої 
подружні проблеми шляхом розірвання шлюбу, прагнучи до повного розриву зв’язку 
між ними, а не шляхом спроб його врятувати. Справ про скасування сепарацій мало, 
а власне ці справи є вирішальним фактором «ефективності» цього правового 
інституту, який в задумі законодавців мав служити справі об’єднання подружніх пар. 
Такий стан речей може мати багато причин, поміж яких і те, що подружжя не 
сприймають сепарацію як певне перехідне вирішення проблеми, а дуже часто як 
тривалий стан, подібний до розлучення, як захід менш дражливий, ніж розлучення. 
Крім того, до цього часу в процесі не має правових важелів, які б сприяли вирішенню 
подружніх конфліктів. Наслідки сепарації є далекосяжними в майновій сфері, в 
зв’язку з чим подружжя розглядають сепарацію як спосіб врегулювати питання в цій 
сфері без врахування ступеня розриву шлюбного зв’язку. Такий підхід самого 
подружжя до розуміння інституту сепарації, а також судова практика призводять до 
того, що кількість справ про встановлення сепарації змінюється, наприклад, 
одночасно із зміною законів про соціальну допомогу, чи про родинні повинності. 
Більше того, чинні правові положення можуть відвернути подружжя, які 
перебувають в сепарації, від бажання повернутись від сепарації до повного 
шлюбного зв’язку, або сприяють появі такого явища, коли подружжя роками 
залишаються в такому стані і отримують з цього різні вигоди, наприклад, соціальні, а 
фактично живуть один з одним як зразкове подружжя [23, с. 502]. Сепаровані 
подружжя, які мають звичку користуватись соціальною допомогою, можуть 
використовувати у власних інтересах рішення суду, відчувати за собою право 
отримувати відому довготривалу користь від цього стану речей [23, с. 497]. З цього 
можна зробити висновок, що суди виносять дуже ліберальні рішення про сепарацію 
на підставі чинних законодавчих положень, а вони, як видається, є надто 
«чуттєвими» до різного роду змін в інших галузях законодавства, бо як інакше 
пояснити ріст справ про встановлення сепарації, які збігаються із змінами в 
«соціальному» законодавстві. 

Висновки de lege ferenda. Здійснюючи аналіз положень про сепарацію, доцільно 
було б запропонувати внести зміни в положення щодо скасування сепарації, 
відповідно до яких можна було б скасовувати сепарацію шляхом подання 
відповідних заяв керівникові органу РАЦСу [15, с. 83], чи нотаріусу, який складав би 
відповідний нотаріальний акт як підставу для внесення відповідних змін керівником 
РАЦСу в акт реєстрації шлюбу. Такий спосіб скасування сепарації застосовувався би 
тихо і спокійно без непотрібного і тривалого розгляду справи судом. На сьогодні 
відповідно до закону рішення щодо скасування сепарації приймають самі подружжя, 
однак, в суді і після їх пояснень. Факт поновлення процесу при визначенні 
віддалених термінів засідань в наших судах призводить до того, що повернення 
подружжя до подружньої спільності є дуже обтяжливим; додаткову трудність 
викликає те, що, по суті, компетентним в цьому випадку є Окружний Суд. Виникає 
думка, що таке додаткове утруднення у випадку зі скасуванням сепарації є зайвим. 
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Проаналізовано повноваження загального суду щодо розгляду справ в порядку 
цивільного судочинства. Розкрито поняття цивільної юрисдикції, критерії 
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Судова влада – це справді хребет цивілізованого суспільства. Вона забезпечує 
верховенство права, яке є і буде основою європейської демократії. Тільки там, де 
судова влада є незалежною і сильною, людина відчуває себе захищеною [1, с. 9]. 

Проведення судової реформи має на меті підвищення ефективності захисту прав 
та свобод людини, доступності справедливого правосуддя, формування розгалуженої 
системи судових органів і, відповідно, визначення їх юрисдикцій. Одним з елементів 
розв’язання цього питання є прийняття і набуття чинності з 1 вересня 2005 р. нових 
Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) та Кодексу 
адміністративного судочинства України (далі – КАС). 

Зокрема, глава 2 ЦПК по-новому регулює питання компетенції судів щодо 
розгляду цивільних справ. По-перше, на відміну від ЦПК 1963 року, вона називається 
цивільна юрисдикція, а не підвідомчість. Вважаємо, що в цьому випадку 
законодавець урахував положення ст. ст.124, 125 Конституції України та 1, 3 Закону 
України “Про судоустрій України” про те, що судова влада реалізується через 
здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, 
кримінального, а також конституційного судочинства. Судочинство здійснює 
Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції. Юрисдикція судів 
поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 

З урахуванням наведеного доцільно змінити підходи до розуміння поняття 
“юрисдикція”. У літературі існують різні погляди з цього приводу 
[2, с. 115; 3, с. 40; 4; 5, с. 92]. У рішенні Конституційного Суду України від 25 грудня 
1997 р. № 9 (справа за зверненням мешканців міста Жовті Води) зазначено, що ч. 2 
ст. 124 Конституції України необхідно розуміти так, що юрисдикція судів, тобто їхні 
повноваження вирішувати спори про право та інші правові питання, поширюється на 
всі правовідносини, що виникають у державі. До правовідносин, на які поширюється 
юрисдикція судів у контексті конституційних звернень належать також 
правовідносини, що виникли з факту придбання громадянами України облігацій 
Державної цільової безпроцентної позики 1990 р. А тому ухвали судів про відмову у 
прийнятті позовних заяв з цього питання підлягають перегляду. 

Термін “юрисдикція” походить від лат. yurisdictio – суд, судочинство і означає 
“повноваження, через яке судді та посадові особи судового відомства приймають до 
розгляду і вирішують справи” [6]. Він найчіткіше пояснює сутність і правову природу 
судової влади і може бути її кваліфікаційною ознакою. Саме суди здійснюють 
правосуддя, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 
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органами чи посадовими особами не допускається, вони розглядають всі відносини, що 
виникають у державі і врегульовані нормою права (ст. 124 Конституції). У статті 206 
ЦПК наголошено, якщо провадження у справі закривається у зв’язку з тим, що справа 
не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, суд повинен повідомити 
заявникові, до юрисдикції якого суду належить розгляд таких справ. Тому слушною є 
думка про необхідність розглядати юрисдикцію залежно від теоретичної моделі 
спеціалізації органів судової влади [2, с. 116]. 

Стаття 15 ЦПК передбачає, що суди розглядають в порядку цивільного 
судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів, що виникають з цивільних, житлових, земельних, сімейних, 
трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд 
таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Законом може бути 
передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства. Умовно 
можна визначити дві ознаки, за якими справи можуть розглядати в порядку 
цивільного судочинства (справи цивільної юрисдикції): перше – характер 
матеріальних правовідносин (цивільні, житлові, земельні, сімейні, трудові відносини 
(перелік не є вичерпним), друга стосується санкції закону про можливість розгляду 
справ інших юрисдикцій. 

По-друге, на відміну від ст. 24 ЦПК 1963 р., у ст. 15 ЦПК відсутній поділ справ 
залежно від виду провадження, у ній зазначено, що вказані справи суди розглядають 
в порядку трьох видів проваджень: позовного, наказного та окремого. По-третє, 
свідомо не акцентовано увагу на спірність матеріальних правовідносин, оскільки ця 
ознака характерна тільки для справ позовного характеру і для справ наказного та 
окремого провадження практичного значення не має, бо вони мають безспірний 
характер. Це видно з аналізу положень Розділу II та IV ЦПК. Зокрема, ст. 100 ЦПК 
передбачає дві підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. 
Одна з них виникає тоді, коли із заяви і поданих документів вбачається спір про 
право. Стаття 235 ЦПК встановлює, що якщо під час розгляду справи у порядку 
окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку 
позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим 
особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах. 

По-четверте, ст. 15 ЦПК не передбачає правила, згідно з яким у справах 
позовного провадження обов’язково хоча б однією із сторін у спорі є громадянин, як 
це було раніше. А тому на сьогоднішній час потрібно відмовитися від стереотипу, що 
в порядку цивільної юрисдикції повинні розглядати лише ті справи, у яких однією зі 
сторін є фізична особа. У цьому аспекті Й.Богдан зазначив, що в основі 
розмежування компетенції має бути предмет спору [7, с. 28]. 

ЦПК передбачає і виняток із загального правила, коли розгляд справи про захист 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають з 
цивільних, житлових, сімейних, земельних, трудових чи інших відносин 
розглядаються за правилами іншого судочинства. Виникає така правова ситуація, 
коли закон встановлює, наприклад, що справа, яка виникає з трудових 
правовідносин, не може бути предметом розгляду в загальних судах, а може 
розглядатися лише у спеціалізованих судах, наприклад адміністративному. У такому 
випадку, ця справа є винятком із загального правила цивільної юрисдикції, оскільки 
на неї поширюється адміністративна юрисдикція. Позитивним є те, що КАС дає 
визначення поняття “справа адміністративної юрисдикції” – “переданий на 
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вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі 
сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи 
службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на 
основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень” (ст. 3). 
Наприклад, статтею 17 КАС визначено, що компетенція адміністративних судів 
поширюється на спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 
проходження, звільнення з публічної служби. Публічна служба – діяльність на 
державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова 
служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна 
служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 
самоврядування (ст. 3 КАС). Статтею 1 Закону України “Про державну службу” 
передбачено, що державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які 
займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання 
завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних 
коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові 
повноваження. 

Отож, з моменту набрання чинності КАС, трудові спори з питання відмови у 
прийнятті на роботу на публічну службу, поновлення на роботі осіб, які незаконно 
звільнені чи переведені з публічної служби, розглядають за правилами 
адміністративного судочинства, а справи, які виникають з трудових правовідносин, 
що не пов’язані з проходженням публічної служби, розглядають за правилами 
цивільного судочинства. 

Щодо розгляду інших справ за правилами цивільного судочинства (друга ознака), 
така можливість може бути надана тільки законом. Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 21 КАС 
вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та 
інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, розглядаються адміністративним 
судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-
правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішують суди в порядку 
цивільного або господарського судочинства. 

У разі вирішеня питання стосовно справ цивільної юрисдикції, треба 
переконатися, що закон не відносить її до компетенції спеціалізованих судів, до 
розгляду в порядку адміністративного чи господарського судочинства. Зокрема, 
компетенцію адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ треба 
визначати з урахуванням як суб’єктного складу (суб’єкт владних повноважень), так і 
виду правовідносин – публічно-правові (спори з приводу прийняття громадян на 
публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори щодо 
правовідносин, пов”язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму) 
(ст. 17 КАС). Господарська юрисдикція на сьогоднішній день підлягає значній 
конкретизації. Якщо законодавець і вирішить зберегти таку спеціалізацію, то 
необхідно внести відповідні зміни у Господарський процесуальний кодекс України 
(далі – ГПК). З огляду на прийняття нових процесуальних кодексів у літературі 
висловлюються думки про наближення господарського процесу до цивільного, 
зокрема, про необхідність “злиття господарського суду із загальним” [8, с. 156]. 

З урахуванням вимог чинного законодавства, з метою однакового застосування 
норм процесуального і матеріального права судовими органами та виключення 
можливої неоднозначності в судовій практиці доцільно було б видати постанову 
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Пленуму Верховного Суду України, а в прийнятті внести відповідні зміни з питання 
розмежування компетенції між судами загальної юрисдикції. Верховний Суд України 
у своєму інформаційному листі від 26.12.2005 р. № 3.2. – 2005 “Про застосування 
господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно 
розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і 
господарськими судами” [9] намагався визначити головні критерії поділу спорів на 
адміністративні та господарські. Проте цього недостатньо для “єдності судової 
практики”. 

Отож, цивільну юрисдикцію можна визначити як повноваження загального суду 
розглядати в порядку цивільного судочинства справи, які виникають зі суспільних 
відносин, врегульованих нормами права і не віднесені законом до юрисдикції 
спеціалізованих судів. 
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У статті досліджено правовий статус сторін договору транспортного 
експедирування. Проаналізовано законодавчі визначення понять “експедитор” і 
“клієнт”, запропоновано внести до них зміни. Запропоновано доцільність 
законодавчого закріплення і використання договору транспортного субекспедирування. 

Ключові слова: договір транспортного експедирування, експедитор, клієнт, 
транспортно-експедиторські послуги. 

Одним із нових для України інститутів, що закріплений в Цивільному кодексі 
України, є договір транспортного експедирування. Норми Цивільного кодексу 
України отримали розвиток в Законі України “Про транспортно-експедиторську 
діяльність” від 01.07.2004 р. (далі – Закон). Важливе місце в цьому інституті 
посідають норми, присвячені регулюванню правового статусу сторін договору, аналіз 
яких дасть змогу виробити рекомендації щодо їх вдосконалення і ефективного 
використання. 

Окремі аспекти правового статусу сторін договору транспортного 
експедирування досліджували В.В. Вітрянський, О.С. Йоффе, Н.Г. Риженкова, 
О. Сурженко, О.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой, Х.І. Шварц Однак з огляду на прийняття 
нового законодавства, що регулює транспортно-експедиторську діяльність, 
розвитком цієї діяльності і значним її поширенням на практиці, виникає потреба 
переосмислення і чіткого визначення статусу експедиторів та їхніх клієнтів, внесення 
обґрунтованих пропозицій стосовно змін і доповнень до чинного законодавства. 

Сторонами договору транспортного експедирування є експедитор і клієнт. Від 
поняття “сторони договору транспортного експедирування” потрібно відрізняти 
поняття “учасники транспортно-експедиторської діяльності”, до яких стаття 1 Закону 
крім експедиторів та їхніх клієнтів зачислює також перевізників, транспортних 
агентів, порти, залізничні станції, об’єднання та спеціалізовані підприємства 
залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового та морського транспорту, 
митних брокерів та інших осіб, що виконують роботи (надають послуги) під час 
перевезення вантажів [1]. 

Згідно з Законом, клієнтом є споживач послуг експедитора, який за договором 
транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від його 
імені, доручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання 
визначених договором транспортного експедирування послуг та оплачує їх, 
включаючи плату експедитору [1]. Аналіз законодавства дає підстави зробити 
висновок, що клієнтом може бути як юридична, так і фізична особа. Хоча на практиці 
зазвичай клієнтами виступають саме юридичні особи або фізичні особи – підприємці, 
які мають необхідність у здійсненні систематичних перевезень. 

                                                           
1 © Луцик М., 2006 
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В літературі досить поширеним є погляд зору про те, що клієнтом може бути 
тільки відправник або одержувач вантажу [2, с. 86]. Така позиція обґрунтована 
тісним зв’язком між договором експедирування і договором перевезення, при 
укладенні якого контрагентом перевізника виступає відправник вантажу, а особою, 
уповноваженою отримати вантаж – одержувач вантажу. Інші автори вважають, що 
клієнтом в договорі транспортного експедирування може бути “будь-яка особа, 
зацікавлена в отриманні експедиційних послуг” [3, с. 480]. 

Щоб вирішити це питання потрібно проаналізувати зміст понять 
“вантажовідправник” і “вантажоодержувач”. Ці терміни вживаються в багатьох 
нормативних актах України (наприклад, “Правила перевезення вантажів 
автомобільним транспортом в Україні”, затверджені Наказом Міністерства 
транспорту України № 363 від 14.10.1997 р.) [4]. Проаналізувавши їх, можна зробити 
висновок, що вантажовідправником є особа, яка пред’являє вантаж до перевезення і 
зазначена в накладній як відправник вантажу. Вантажоодержувачем є особа, яка 
приймає вантаж і яка зазначена в накладній як вантажоодержувач. Залежно від умов 
договору поставки між вантажовідправником і вантажоодержувачем, договір 
транспортного експедирування може укладати з експедитором як вантажовідправник, 
так і вантажоодержувач. Беручи це до уваги, ми вважаємо, що клієнтом у договорі 
транспортного експедирування може бути вантажовідправник або 
вантажоодержувач, оскільки саме ці особи зацікавлені в отриманні транспортно-
експедиторських послуг. 

Згідно з Законом, клієнт “самостійно або через представника, що діє від його 
імені”, доручає експедитору виконати визначені договором послуги. На наш погляд, 
вказівка у визначенні на те, що клієнт може діяти як самостійно, так і через 
представника, є зайвою, оскільки більшість цивільно-правових договорів можуть 
бути укладені безпосередньо стороною, або через представника. Отже, така вказівка 
не має ніякого правового значення і не дає змоги визначити особливості правового 
статусу клієнта за договором транспортного експедирування, а навпаки, робить 
визначення занадто заплутаним. Враховуючи це, пропонуємо внести зміни до ч. 5 
ст. 1 Закону, додавши слова “самостійно або через представника, що діє від його 
імені” і викласти її в такій редакції: “клієнт – споживач послуг експедитора 
(юридична або фізична особа), який за договором транспортного експедирування 
доручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання 
визначених договором транспортного експедирування послуг та оплачує їх, 
включаючи плату експедитору”. 

Виконуючи свої обов’язки за договором транспортного експедирування, 
експедитор може укласти не лише договір перевезення з безпосереднім 
перевізником, а й договір з іншим експедитором, у якому в повному обсязі або в 
певній частині передоручити виконання своїх обов’язків щодо організації 
перевезення вантажу клієнта. З огляду на це виникає запитання, чи може бути 
договір транспортного експедирування укладений між двома експедиторами? 
Відповідно до ст. 932 ЦК України, експедитор має право залучити до виконання 
своїх обов’язків інших осіб. Ця стаття конкретизує зміст статті 528 ЦК України, яка 
закріплює можливість виконання обов’язку боржника іншою особою [5]. 

Законодавство України не містить жодних положень про те, який саме договір 
має укладатися між двома експедиторами. Отже, в нормативному регулюванні цих 
відносин існують суттєві прогалини, що негативно впливає на практику транспортно-
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експедиторської діяльності. Враховуючи це, пропонуємо для регулювання відносин 
між двома експедиторами, один з яких передоручає виконання своїх обов’язків 
іншому, укладати договір транспортного субекспедирування. Ця договірна модель 
дасть змогу чітко визначити осіб, які виконують транспортно-експедиторські послуги 
на кожному етапі процесу перевезення. В рамках такого договору можна буде з 
достатньою повнотою визначити права та обов’язки, а отже, і відповідальність 
кожної зі сторін за неналежне виконання транспортно-експедиторських послуг. Для 
цього вважаємо за необхідне доповнити ЦК України, ГК України, ЗУ “Про 
транспортно-експедиторську діяльність” такими положеннями: “За договором 
транспортного субекспедирування одна сторона (експедитор), що діє за дорученням 
та в інтересах клієнта, доручає другій стороні (субекспедитору) виконати або 
організувати виконання всіх або частини послуг, передбачених в договорі 
транспортного експедирування між експедитором та його клієнтом. Експедитор несе 
відповідальність перед клієнтом за невиконання (неналежне виконання) 
субекспедитором своїх обов’язків за договором. Експедитор також несе 
відповідальність перед субекспедитором за невиконання (неналежне виконання) 
клієнтом своїх обов’язків за договором”. 

Згідно з ч. 4 ст. 1 Закону експедитором є суб’єкт господарювання, який за 
дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання 
транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного 
експедирування [1]. Оскільки експедитор виконує послуги за плату (ст. 9 Закону), 
тобто з метою одержання прибутку, можна зробити висновок, що експедитором може 
бути тільки суб’єкт підприємницької діяльності. Тому, на нашу думку, потрібно внести 
зміни до ч. 4 ст. 1 Закону, замінивши слова “суб’єкт господарювання” словами “суб’єкт 
підприємницької діяльності” і викласти її в такій редакції: “експедитор (транспортний 
експедитор) – суб’єкт підприємницької діяльності, який за дорученням клієнта та за 
його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, 
визначених договором транспортного експедирування”. 

Залежно від обсягу послуг та порядку їх надання, експедитори можуть мати 
різний правовий статус. Оскільки в Україні це питання не врегульоване, звернемося 
до зарубіжного досвіду. 

Традиційно експедиторами вважали осіб, які організовують перевезення, не маючи 
при цьому власних транспортних засобів [6, с. 213]. Експедитори діяли лише як 
посередники між власниками вантажу і перевізниками і несли відповідальність лише за 
власні дії. З середини ХХ ст. роль експедиторів поступово змінюється. Окремі 
експедитори діють вже не лише як агенти, а як особи, що беруть на себе зобов’язання 
організувати процес перевезення вантажу “від дверей до дверей”. При цьому вони беруть 
на себе повну відповідальність за своєчасну доставку вантажу і несуть відповідальність 
не лише за власні дії, а й за дії третіх осіб. Проте було б помилковим вважати, що один 
статус експедиторів прийшов на зміну іншому, оскільки законодавством може бути 
закріплено можливість експедиторів діяти в різних статусах. 

У Франції експедитори можуть діяти у двох статусах – як агенти або як 
транспортні комісіонери. Транспортним комісіонером вважають експедитора, який 
узяв на себе зобов’язання організувати доставку вантажу “від дверей до дверей”. 
Такий експедитор несе відповідальність як за власні дії, так і за дії третіх осіб. 
Експедитор, який виконує тільки окремі допоміжні функції, вважається агентом і 
несе відповідальність лише за власні дії. 
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Відповідно до “Загальних правил союзу експедиторів Північних країн” (NSAB 
2000) передбачено, що експедитор може мати статус “договірного перевізника” або 
посередника [7]. Відповідно до параграфу 2А експедитора вважають договірним 
перевізником: якщо він оформляє транспортний документ від свого імені; якщо в 
своїх комерційних пропозиціях чи в оферті він виражає готовність взяти на себе 
відповідальність перевізника, (наприклад, запропонувавши власну ціну за 
перевезення); у разі автомобільних перевезень. В усіх інших випадках експедитора 
вважають посередником, який несе відповідальність тільки за власні дії. 

“Модельні правила транспортного експедирування ФІАТА” (“Fiata Model Rules 
For Freight Forwarding Services”) від 1996 р. [8] передбачають, що експедитор може 
діяти в двох статусах: як агент і як експедитор, що діє на засадах комісії, обсяг 
відповідальності яких суттєво відрізняється. Відповідно до п. 6.1 правил, експедитор-
агент несе відповідальність лише за власні дії, і не несе відповідальності за дії третіх 
осіб. Експедитор, що діє на засадах комісії, (договірний перевізник) несе 
відповідальність не лише за власні дії, а й за дії третіх осіб. Експедитор вважається 
договірним перевізником, якщо він шляхом видачі власного транспортного 
документа, або іншим чином, прямо чи непрямо взяв на себе відповідальність 
перевізника. Стосовно інших, крім перевезення, послуг, експедитор несе 
відповідальність як за дії третіх осіб у таких випадках: якщо він надавав ці послуги 
своїми засобами чи з використанням своїх працівників; якщо він безпосередньо чи 
опосередковано узяв на себе відповідальність за дії третіх осіб. 

В США є два види експедиторських компаній: експедитори із внутрішніх 
операцій, діяльність яких контролює Комісія з внутрішньої торгівлі й експедитори із 
зовнішньоторгових операцій, роботу яких контролює Федеральна морська комісія. 
Цікаво, що одна й та сама фірма не може займатися одночасно внутрішніми і 
зовнішніми операціями [9, с. 22]. 

Отже, в багатьох країнах експедитори можуть діяти в декількох різних статусах. 
При цьому неможливо знайти чіткі критерії диференціації правового статусу 
експедитора-агента і експедитора, що діє на засадах комісії. Невдалими були також 
спроби уніфікувати визначення поняття “експедитор”. Тому в різних країнах 
використовують різні критерії, що зумовлює численні труднощі на практиці, 
пов’язані з тим, що обсяг прав та обов’язків експедитора може відрізнятися залежно 
від юрисдикції. 

Відповідно до ст. 929 ЦК України, договором транспортного експедирування 
може бути встановлено обов’язок експедитора укласти від свого імені або від імені 
клієнта договір перевезення вантажу [5]. Проте під час надання транспортно-
експедиторських послуг виникає необхідність в укладенні експедитором інших 
договорів: зберігання, страхування. Тому постає запитання: від чийого імені має 
право експедитор укладати інші, крім перевезення, договори. Відповідь на це 
знаходимо в ст. 9 Закону, відповідно до якої у разі залучення експедитором до 
виконання його зобов’язань за договором транспортного експедирування іншої особи 
у відносинах з нею експедитор діє від свого імені або від імені клієнта. 

Необхідно також з’ясувати за яких умов експедитор може укладати договори з 
третіми особами від імені клієнта. На зазначені відносини поширюється дія норм про 
представництво. Відповідно до п. 3 ст. 237 ЦК України, представництво виникає на 
підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, 
визначених актами цивільного законодавства. Отже, експедитор має право укладати 
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договори від імені клієнта лише в тому випадку, коли про це зазначено у договорі 
між експедитором і клієнтом або у виданій клієнтом експедитору довіреності. В усіх 
інших випадках експедитор має право укладати договори з третіми особами від свого 
імені, проте при цьому він повинен діяти виключно в інтересах клієнта. 

Питання про те, від чийого імені може діяти експедитор у відносинах з третіми 
особами, викликало в літературі численні дискусії. Одні автори вважали, що 
експедитор може діяти лише від імені клієнта [10, с. 35]. Інші обґрунтовували, що 
більш правильним є варіант, коли експедитор діє від власного імені 
[11, с. 9; 12, с. 164]. О.С. Йоффе зазначав, що залежно від моделі обслуговування, 
експедитор може діяти як від імені клієнта, так і від власного імені [13, с. 548]. Таке 
вирішення цього питання є найоптимальнішим, оскільки це дає змогу сторонам 
самостійно визначати зручніший для них спосіб виконання зобов’язань за договором 
транспортного експедирування і максимально повно враховувати інтереси кожної 
сторони. Можливість експедитора діяти від власного імені та від імені клієнта є 
оптимальним варіантом в тому випадку, коли договір передбачає повне транспортно-
експедиторське обслуговування, тобто організацію експедитором доставки вантажу 
“від дверей до дверей.” Саме таку модель втілено в новому цивільному законодавстві 
України (ст. 929 Цивільного кодексу України, ст. 316 Господарського кодексу 
України, ст. 9 Закону). 

Отже, договір транспортного експедирування може передбачати обов’язок 
експедитора укласти договір перевезення від власного імені або від імені клієнта. 
Основна відмінність між цими двома способами укладення договорів полягає в тому, 
що своїми діями щодо перевізника експедитор створює права та обов’язки або для 
себе, або для клієнта. Експедитор, який укладає договір з перевізником від свого 
імені, набуває всіх прав та обов’язків за цим договором, і, відповідно, несе 
самостійну відповідальність за порушення умов договору, зберігаючи при цьому 
право регресу до клієнта. У випадку укладення експедитором договору з 
перевізником від імені клієнта, стороною договору перевезення є клієнт, який 
набуває обов’язків щодо сплати вартості перевезення і всі питання щодо сплати 
штрафних санкцій вирішує безпосередньо з перевізником, хоча експедитор також 
може брати в цьому участь як представник клієнта. Статус експедитора за договором 
з перевізником впливає також на регулювання відносин між клієнтом і експедитором 
за договором транспортного експедирування. Наприклад, у першому випадку 
відповідальність перед перевізником за ненадання необхідної інформації про вантаж 
несе клієнт, а відповідальність перед клієнтом за прострочення доставки несе 
перевізник. В другому випадку відповідальність за ненадання необхідної інформації 
про вантаж несе клієнт перед експедитором і експедитор перед перевізником, а 
відповідальність за прострочення доставки несе перевізник перед експедитором і 
експедитор перед клієнтом. 

Згідно з ч. 3 ст. 4 Закону транспортно-експедиторську діяльність можуть 
здійснювати спеціалізовані підприємства (організації) та інші суб’єкти 
господарювання. Законодавство України не передбачає якихось спеціальних вимог 
до осіб, які мають намір надавати транспортно-експедиторські послуги, крім того, що 
вони повинні мати статус суб’єкта господарювання. ЗУ “Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р., [14] який закріплює вичерпний 
перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, не містить в цьому переліку 
транспортно-експедиторських послуг. Ліцензія потрібна експедитору тільки в 
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окремих випадках. Зокрема, якщо експедитор за дорученням клієнта здійснює 
декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний 
кордон України, він, відповідно до п. 61 ст. 9 ЗУ “Про ліцензування окремих видів 
господарської діяльності”, ст. 176 Митного кодексу України, повинен отримати 
ліцензію митного брокера. 

Така ситуація суттєво впливає на якість послуг, що їх надають експедитори. Тому 
з метою захисту інтересів клієнтів, враховуючи нерозривний зв’язок транспортно-
експедиторських послуг з перевезенням вантажу, численні майнові ризики, які 
виникають під час організації перевезень, ми вважаємо за необхідне запровадити в 
Україні ліцензування транспортно-експедиторської діяльності. Такий публічно-
правовий механізм доповнюватиме приватноправові механізми регулювання 
відносин між експедиторами та їх клієнтами і слугуватиме гарантією якості 
транспортно-експедиторських послуг. Для цього пропонуємо внести зміни до ст. 9 
ЗУ “Про ліцензування окремих видів господарської діяльності”, доповнивши її п. 75 
такого змісту: “надання транспортно-експедиторських послуг”. Крім того, важливо 
розробити і прийняти Ліцензійні умови транспортно-експедиторської діяльності, що 
дасть змогу створити дієву систему контролю за діяльністю експедиторів і 
попередити можливі порушення ними прав клієнтів. 

Законодавство України, що визначає правовий статус сторін договору 
транспортного експедирування, потребує вдосконалення. З метою внесення чіткості у 
відносини між експедиторами та їхніми клієнтами потрібно внести зміни у 
законодавчі визначення понять “експедитор” і “клієнт”. Для стабілізації ситуації на 
ринку транспортно-експедиторських послуг і припинення діяльності 
недобросовісних фірм потрібно запровадити ліцензування транспортно-
експедиторської діяльності, що слугуватиме додатковою гарантією прав власників 
вантажу і допоможе зменшити кількість ризиків, що можуть виникати в процесі 
перевезення вантажу. Щоб усунути прогалини в регулюванні відносин між двома 
експедиторами, потрібно закріпити на законодавчому рівні норми про договір 
транспортного субекспедирування, що дасть змогу чітко визначити осіб, які 
виконують ті чи інші транспортно-експедиторські послуги на кожному етапі 
перевезення і несуть відповідальність за їх невиконання чи неналежне виконання. 
Важливим напрямом подальших наукових розробок у цій сфері може бути аналіз 
відповідальності експедитора і клієнта за договором і вплив правового статусу 
експедитора на обсяги і підстави відповідальності. 
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У статті висвітлено проблеми правового регулювання торгівлі правами на 
результати інтелектуальної діяльності у міжнародному контексті на сучасному етапі. 
Наведено причини, які зумовили необхідність правового регулювання цієї сфери у 
європейському та міжнародному контекстах. У статті також йдеться про форми 
реалізації міжнародної торгівлі правами на результати інтелектуальної діяльності. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, міжнародна торгівля правами на 
результати інтелектуальної діяльності, Світова Організація Торгівлі (СОТ), Угода 
TRIPS, Європейський Союз (ЄС), Всесвітня організація інтелектуальної власності 
(ВОІВ). 

Однією з характерних рис сучасного міжнародного економічного життя є 
інтернаціоналізація комерційного використання результатів інтелектуальної 
діяльності. Це пов’язано і з глобальною взаємозалежністю національних економік, 
зумовленою технологічними перетвореннями та появою нових інформаційних 
технологій, і з високою роллю нових знань як чинників, що визначають значною 
мірою прибутковість комерційної діяльності та конкурентоздатність товарів, робіт, 
послуг. 

Інтернаціоналізація комерційного використання результатів інтелектуальної 
діяльності опосередкована комплексом заходів правового характеру, які 
приймаються на міжнародному та регіональному рівнях. На міжнародному рівні 
ключова роль у встановленні усіх основоположних аспектів у галузі охорони 
інтелектуальної власності та торгівлі правами на результати інтелектуальної 
діяльності належить Всесвітній організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та 
Світовій організації торгівлі (СОТ). На регіональному рівні головну роль відіграють 
Європейський Союз (ЄС) та Північноамериканська асоціація вільної торгівлі. 

Інтелектуальна власність стала важливим питанням у сфері торгівлі, завдяки 
успішній пропагандистській діяльності промислово розвинених країн, які 
стверджували, що творці інтелектуальної власності втрачають дуже багато коштів у 
результаті порушення прав інтелектуальної власності, яке відбувається в багатьох 
країнах. Порушення прав інтелектуальної власності має особливо деформуючий 
економічний ефект, бо інформаційні товари дуже дорого розробляти, але дешево 
відтворювати. На відміну від інших видів виробів, де величина затрат зберігається 
більш-менш постійною протягом усього виробничого циклу, більшість коштів на 
виробництво продуктів інтелектуальної власності вкладають на розробку першої 
одиниці, тоді як граничні витрати на виробництво ще однієї є незначними [1, с. 218]. 

Недосконалий захист прав інтелектуальної власності створює конкуренцію, бо ті, 
хто затратив час і ресурси, розробляючи продукт чи створюючи мистецький твір, або 
ж утверджуючи репутацію торговельної марки, нездатні стримати інших (тобто тих, 
                                                           
1 © Мазуренко С., Еннан Р., 2006 
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хто не вклав жодних коштів) отримувати матеріальну чи будь-яку іншу вигоду. 
Завдяки механізмові захисту прав інтелектуальної власності багато виробників 
потрапляють на ринок, що було б неможливим за інших умов. Держава повинна 
заохочувати інновації та конкуренцію, що зумовить у подальшому збільшення 
асортименту товарів. Захист прав інтелектуальної власності спонукає виробників 
товарів та послуг приділяти значну увагу покращенню якості своїх продуктів, що 
працюють на користь споживача. 

Ведення світової системи захисту прав інтелектуальної власності збільшує 
прозорість та ефективність міжнародної торгівлі, зменшуючи водночас витрати на 
дотримання прав інтелектуальної власності, які сьогодні покладено на плечах 
споживачів. Приєднання сфери інтелектуальної власності до системи СОТ було 
зроблено шляхом включення до Додатку І Марракеського заключного акту про 
створення СОТ – Угоди про торгові аспекти прав на інтелектуальну діяльність 
(TRIPS). Економічними причинами цього приєднання були такі: захист комерційних 
інтересів країн, що виробляють інтелектуальний продукт, велика кількість у світовій 
торгівлі товарів, ускладнених „інтелектуальним” компонентом та захищених 
патентами та охоронними документами на засоби індивідуалізації виробленої 
продукції, а також існування великого сектора контрафактної продукції, яка 
дозволена або навіть її заохочують у різних країнах [2, с. 129]. 

Приєднання сфери інтелектуальної власності до системи СОТ завдяки укладенню 
угоди TRIPS дає змогу говорити про існування спеціальної групи міжнародних 
договорів, які пов’язані з торгівлею правами на результати інтелектуальної діяльності. 

Потрібно підкреслити, що попередник СОТ – Генеральна угода з тарифів та 
торгівлі 1947 р. (ГАТТ) охоплювала відносини у сфері міжнародної торгівлі лише 
завдяки матеріальним об’єктам, не включаючи у сферу своєї дії права на продукти 
інтелектуальної діяльності. Ця частина міжнародного співробітництва була в 
компетенції інших міжнародних організацій або самих держав. 

Незважаючи на те, що СОТ включила в сферу своєї компетенції міжнародну 
торгівлю правами на об’єкти інтелектуальної діяльності, ВОІВ продовжує відігравати 
головну роль у питаннях реалізації діючих та розробки нових угод в галузі правової 
охорони та використання результатів інтелектуальної діяльності. 

З огляду на це вважають, що сама інтелектуальна власність напряму не належить 
до компетенції СОТ і стосується цієї організації лише в частині, пов’язаній з 
міжнародною торгівлею. Ця обставина визначає важкий характер взаємозв’язку 
основних принципів СОТ та норм відповідних міжнародних угод з питань співпраці в 
галузі інтелектуальної власності [3, с. 349]. 

Як відомо, провідним принципом TRIPS є положення про те, що ця угода в 
жодному випадку не звільняє державу від зобов’язань, які держави-члени можуть 
мати згідно з міжнародними угодами, учасниками яких вони є. 

Міжнародні угоди, прийняті в галузі правової охорони та використання результатів 
інтелектуальної діяльності, становлять велику самостійну групу міжнародних 
договорів. Угода TRIPS посилається далеко не на всі з них, однак держави-члени СОТ, 
які не є учасниками різноманітних конвенцій та договорів у галузі інтелектуальної 
власності, повинні дотримуватися критеріїв правової охорони результатів 
інтелектуальної діяльності, визначених конвенціями згідно з правилами TRIPS. 
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Наслідком дотримання цього правила є правова ситуація в галузі захисту прав на 
інтелектуальну власність, яка ставить в однакове положення всі держави – члени 
СОТ незважаючи на їхню участь у міжнародних угодах, які діють у сфері охорони 
результатів інтелектуальної діяльності [4, с. 10]. 

Країни, які входять до складу Європейського Союзу, проводять узгоджену 
політику у галузі правової охорони та використання інтелектуальної власності. 
Основою їх узгоджених дій є Договір про створення Європейського Співтовариства 
від 25 березня 1957 р., Договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 р., 
Амстердамський договір від 2 жовтня 1997 р. та ін. 

Керуючись принципом вільного руху товарів та послуг, країни-члени 
Європейського Союзу спрямовують свої зусилля насамперед на уніфікацію та 
гармонізацію законодавства про інтелектуальну власність та попередження 
використання прав на інтелектуальну власність в умовах недобросовісної 
конкуренції. Для досягнення цієї мети керівними органами Європейського Союзу 
приймають низку заходів, таких як, наприклад, участь у роботі основних 
міжнародних організацій, підготовка договорів приєднання для держав-членів 
Європейського Союзу та прийняття регламентів та директив, які мають 
загальнообов’язкову силу [5, с. 700]. 

Варто підкреслити, що на відміну від методів роботи ВОІВ, у рамках ЄС 
склалася система директивного регулювання процесів уніфікації та гармонізації 
законодавства про інтелектуальну власність. Це особливо характерно для сфери 
авторського та суміжних прав. 

Досить велику роль у питаннях уніфікації та гармонізації правового регулювання 
відносин в галузі охорони та використання інтелектуальної власності відіграє Суд 
Європейських Співтовариств. За відсутності відповідної гармонізації національних 
законодавчих актів у галузі інтелектуальної власності з принципами вільного руху 
товарів та послуг та свободи конкуренції, які були проголошені Європейським 
співтовариством, значення практики Суду ЄС важко переоцінити. 

Загалом, Комісія ЄС відводить Суду ЄС визначальну роль. Так, практика 
свідчить, що початкові всебічної уніфікаційної діяльності у сфері охорони та 
використання інтелектуальної власності передує етап практики правозастосування 
прецедентного характеру, яка дає змогу виявити прогалини у правовому регулюванні 
та вирішити відповідні проблеми. 

Реалізація винаходів та інших технологічних новел на комерційній основі 
виступає чи не найголовнішою сферою застосування результатів наукових 
досліджень та розробок. Однією з провідних форм такої реалізації є міжнародна 
торгівля ліцензіями. 

Значний інтерес до такого роду торговельної діяльності зумовлений багатьма 
чинниками, зокрема, рівнем сучасного науково-технічного розвитку, прагненням до 
впровадження новітніх наукових технологій, посиленням конкурентної боротьби на 
світовому ринку. 

Економічні дослідження свідчать, що міжнародне ліцензування стало виступати 
одним із найперспективніших та дієвіших засобів, які забезпечують завоювання 
важкодоступних ринків. Це відбувається за допомогою продажу ліцензій з метою 
збільшення інвестицій і взяття участі у створюваних чи вже діючих зарубіжних 
підприємствах, особливо в країнах, де не може бути створена компанія з суто 
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зарубіжним капіталом. Беручи до уваги цю ситуацію, продавці ліцензій ставлять 
обов’язковою умовою участь у капіталі зарубіжного підприємства, де вироблятимуть 
товари згідно з ліцензією, що продається. 

Окрім цього, міжнародне ліцензування дає змогу обмежувати конкуренцію на 
світових ринках та досягати монопольного становища накладенням заборони на збут 
ліцензійної продукції поза визначеною територією; переборювати торгово-політичні 
бар’єри в іноземних державах; розширювати власні науково-технічні дослідження з 
найважливіших напрямів та сприяти розширенню прямого товарного експорту фірм-
ліцензіарів. 

Найбільшого поширення в практиці ліцензійної торгівлі зазнали виключні та 
невиключні (прості) ліцензії. При виключній ліцензії ліцензіар передає ліцензіату 
право на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка в межах, 
визначених договором, при цьому у ліцензіара залишається право на його 
використання у частині, яку ліцензіату не передано. При невиключній (простій) 
ліцензії ліцензіар, надаючи ліцензіату право на використання винаходу, корисної 
моделі або промислового зразка, залишає за собою усі права, які підтверджуються 
патентом, у тому числі й на надання ліцензії третім особам. Ці види ліцензій (тобто 
виключні та невиключні) своєю чергою можуть бути патентними, змішаними та 
безпатентними. Зокрема, патентні ліцензії характеризуються тим, що предметом 
ліцензійної угоди є права, які підтверджуються патентом. Предметом змішаної 
ліцензії є сукупність прав, які підтверджуються патентом з ноу-хау. Безпатентна 
ліцензія являє собою договір на передачу ноу-хау. 

Правове регулювання відносин у сфері міжнародної торгівлі ліцензіями не 
відрізняється поки що належною чіткістю та простотою, що зумовлено, насамперед, 
до сьогодні не вирішеними суперечностями між монопольним характером 
інтелектуальної власності, принципами вільного руху товарів та послуг, правилами 
про припинення недобросовісної конкуренції. 

В угоді TRIPS є низка статей (наприклад 8; 39; 40), які спрямовані на 
пом’якшення антиконкурентної практики за умови надання договірних ліцензій. 
Наприклад, згідно з п. 2 ст. 8 цієї угоди, країни-члени мають вживати необхідних 
заходів, які б не суперечили угоді, якщо вони необхідні для запобігання зловживання 
правами інтелектуальної власності з боку правоволодільців, чи звернення до 
практики, яка невиправдано обмежує торгівлю чи негативно впливає на міжнародну 
передачу технології [6, с. 150]. 

Крім цього, у практиці світової торгівлі та підприємництва великого значення 
набули договірні механізми, які допомагають створенню стійкої мережі збуту 
завдяки використанню юридичної та господарської монополії у разі здійснення 
діяльності на договірної території. Сутність цих механізмів, які мають назву 
міжнародний франчайзинг, полягає в тому, що одна сторона – франчайзер надає 
іншій стороні – франчайзі право на здійснення на певній території підприємницької 
діяльності, такій як і діяльність франчайзера. Основу цієї діяльності становить 
комплекс прав, які надає франчайзер, та дає змогу франчайзі виготовляти або 
продавати товари чи надавати послуги відповідно до умов, оформленого між цими 
сторонами договору франчайзингу. 

Можна виділити певний комплекс прав, які надає франчайзер, до якого належать: 
конфіденційна інформація технічного та комерційного характеру (так зване „ноу-хау”); 
виключні права на використання фірмового найменування франчайзера, товарного знаку 
чи знаку обслуговування; ділова репутація франчайзера, а також інші майнові права. 
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Міжнародний франчайзинг передбачає створення франчайзером франчайзингової 
мережі за кордоном через укладання відповідних угод з іноземними франчайзі. 
Створення франчайзингових мереж за кордоном іноді розглядають як альтернативу 
до інвестиційних форм розширення підприємницької діяльності великих корпорацій. 
Відносини між франчайзером та франчайзі оформлюють через договір франчайзингу, 
в якому, крім традиційних умов, закріплюють вимоги стосовно використання 
комплексу прав, що передається, застереження про обмеження конкуренції, 
дотримання конфіденційності та ін. [7, с. 79]. 

Відповідно до класифікації, якої дотримується Комісія ЄС, виділяють три типи 
франчайзингу: промисловий, з приводу збуту, сервісний. Промисловий франчайзинг 
характеризується тим, що предметом угоди, яка укладається між франчайзером та 
франчайзі, виступає комплекс виключних прав на використання товарного знаку, 
винаходу, який доповнюється сировиною, технологією, матеріалами, що їх постачає 
франчайзер. Франчайзинг зі збуту передбачає співробітництво сторін у торгівельній 
сфері. Зокрема, відповідно до угоди, франчайзі отримує виключне право на 
реалізацію під товарним знаком франчайзера продукції, яку він випускає. У цьому 
випадку франчайзі виконує частину функцій постачальника, спеціалізуючись на 
певному виді продукції. Сервісний франчайзинг реалізується у сфері надання послуг 
та передбачає передачу франчайзером розробленої системи надання послуг під її 
фірмовим найменуванням та знаком обслуговування. 

Суспільні відносини, які складаються у зв’язку із здійсненням діяльності в галузі 
міжнародного франчайзингу, регулюються в основному нормами законодавства про 
конкуренцію. Це регулювання в рамках системи СОТ виглядає досить мозаїчно, 
оскільки немає спеціальних правил, які б стосувались виключно франчайзингу. 
Більшою упорядкованістю відрізняється законодавство ЄС, а також практика Суду ЄС. 
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ЗАХОДИ ОПЕРАТИВНОГО ВПЛИВУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ 
ТА ГОСПОДАРСЬКИМ КОДЕКСАМИ УКРАЇНИ 
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Досліджено теоретичні та практичні аспекти нормативно-правового регулювання 
заходів оперативного впливу за Цивільним та Господарським кодексами України. 
Проаналізовано юридичну літературу у поєднанні з нормативними положеннями 
законодавства України для розмежування понять цивільної відповідальності, цивільно-
правових санкцій та заходів оперативного впливу. Запропоновано конкретні зміни до 
Господарського кодексу України. 

Ключові слова: заходи оперативного впливу, оперативно-господарські санкції, 
цивільно-правові санкції, цивільно-правова відповідальність. 

Аналіз наукової літератури, що стосується проблеми розмежування заходів 
оперативного впливу та заходів відповідальності, дає змогу зробити достатньо 
узагальнений висновок, що вчені-цивілісти у своїх поглядах на цю проблему 
розділилися на дві групи. 

Одна група науковців дійшла висновку, що заходи оперативного впливу 
(оперативно-господарські санкції за ГК України) є різновидом цивільно-правових 
санкцій, трактуючи їх (заходи оперативного впливу) як форми відповідальності і 
стверджуючи при цьому, що їх застосування є різновидом цивільно-правової 
відповідальності [1, с. 65–70]. Схожого погляду дотримуються і розробники ГК 
України, адже відповідно до ч. 1 ст. 216 ГК України учасники господарських 
зобов’язань несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у 
сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських 
санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та 
договором. Оскільки оперативно-господарська санкція є видом господарської санкції 
(п. 2 ст. 217 ГК України), то господарсько-правовою відповідальністю є реалізація 
такої санкції. 

Є.В. Бріних погоджується з тим, що невід’ємною ознакою цивільно-правової 
відповідальності є її майновий характер, але ця ознака цілковито притаманна і 
заходам оперативного впливу. На думку автора, майнова відповідальність може 
проявитися в різних формах залежно від характеру впливу цивільно-правових 
санкцій на майнову сферу сторін [1, с. 66–67]. Такі заходи відповідальності як сплата 
неустойки та відшкодування збитків, виражаються в переміщенні без будь-якої 
компенсації грошових засобів від особи, що порушила зобов’язання, до особи, яка 
потерпіла від такого порушення. В даному випадку порушник зобов’язання 
позбавлений певних майнових благ. Вплив на майнову сферу порушника шляхом 
застосування інших заходів відповідальності тягне за собою настання інших 
юридичних наслідків, які виражаються в обмеженні його „госпрозрахункових” 
інтересів. Врешті Є.В. Бріних доходить висновку, що незважаючи на окремі 
специфічні особливості заходів оперативного впливу, вони призводять до зміни 
первісного змісту зобов’язання, пов’язані з несприятливими майновими наслідками, 
засновані на можливості державного примусу, виконують функції інституту 
                                                           
1 © Рим Т., 2006 
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цивільно-правової відповідальності, внаслідок чого їх слід визнати цивільно-
правовими санкціями, формами цивільно-правової відповідальності. Останньому 
висновку цілком кореспондує ст. 217 ГК України – „Господарські санкції як 
правовий засіб відповідальності у сфері господарювання”. 

Так само Ц.Г. Юдашкіна поділяє всі цивільно-правові санкції на дві основні 
групи: санкції грошового характеру та санкції оперативно-господарського характеру. 
Останні характеризуються такими властивостями: вони застосовуються поза 
претензійно-позовним порядком стороною в господарському зобов’язанні або 
державним органом, що виконує контролюючі функції; для них не є обов’язковим 
безпосередній вплив на майновий стан боржника, і в будь-якому випадку цей вплив 
не обов’язково підлягає грошовій оцінці [2, с. 54]. 

На думку В.В. Качанової, заходи оперативного впливу (оперативно-господарські 
санкції) застосовують за правопорушення, тому вони не лише підтримуються силою 
авторитету держави, а й в їхній основі закладено примус, що потребує закріплення їх 
нормами права, які містяться в розділах про відповідальність відповідних 
нормативних актів. Реалізація санкцій – уже відповідальність [3, с. 5]. Схожі позиції 
висловлювали такі науковці, як Т.С. Шохіна [4, с. 13], Т.Є. Каудиров [5, с. 53], 
Ю.Г. Басін, А.Г. Діденко [6, с. 10]. Як уже підкреслювалося вище, аналогічна позиція 
відображена в ст. ст. 216, 217 ГК України. 

Отож, попри деякі відмінності в підходах до визначення заходів оперативного 
впливу та їх співвідношення з цивільно-правовою відповідальністю, спільним для 
всіх перелічених позицій в науковій літературі є, насамперед, трактування заходів 
оперативного впливу як різновиду цивільно-правових санкцій. 

Інша група науковців не всі наведені аргументи вважають безспірними. Серед 
таких учених потрібно виділити М.С. Карпова, Б.І. Пугінського, В.П. Грібанова, 
М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського. Їхні погляди видаються більш теоретично 
обґрунтованими, судячи з такого. 

1) Не можна беззаперечно стверджувати, що заходам оперативного впливу 
притаманна функція майнового впливу на правопорушника. Якщо застосування 
майнових санкцій завжди тягне за собою настання безпосередніх та невигідних 
майнових наслідків для правопорушника, то застосування заходів оперативного 
впливу може або попередити настання таких наслідків, або суттєво вплинути на 
зменшення їхнього розміру [7, с. 24]. Наприклад, відповідно до ст. 666 ЦК України, 
якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи, що 
стосуються товару та підлягають переданню разом з товаром відповідно до договору 
купівлі-продажу або актів цивільного законодавства, покупець має право встановити 
розумний строк для їх передання. У цьому випадку, якщо покупець застосує захід 
оперативного впливу (зміна умов зобов’язання відповідно до п. 2 ст. 611 ЦК України) 
– встановить розумний строк для передання товару, а продавець таки передасть йому 
цей товар, то не буде потреби в застосуванні штрафних санкцій. Ще одним 
прикладом відсутності майнового впливу на правопорушника можуть слугувати 
положення ст. 678 ЦК України (відмова від договору купівлі-продажу у разі 
істотного порушення вимог щодо якості товару), ст. 684 ЦК України (відмова від 
договору купівлі-продажу у разі передання некомплектного товару). 

З наведеного бачимо, що не всім заходам оперативного впливу властива функція 
майнового впливу на правопорушника. Більше того, як слушно та обґрунтовано 
зазначає Б.І. Пугінський, оперативним заходам властивий організаційний характер, їх 
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безпосередньою метою є перетворення структури правовідношення (зміни 
послідовності виконання, припинення виконання тощо). При цьому майнові наслідки 
настають лише як побічний результат [8, с. 144]. 

2) Заходи оперативного впливу мають на меті, насамперед, охорону прав та 
інтересів управомоченої особи, вони мають превентивне, попереджувальне значення, 
забезпечення належного виконання зобов’язання; натомість, заходи майнової 
відповідальності або цивільно-правові санкції мають еквівалентно-відшкодувальний, 
компенсаційний характер. Така відмінність має важливе практичне значення для 
цивільного та господарського законодавства, яке допускає одночасне застосування до 
правопорушника як заходів оперативного впливу, так і цивільно-правових санкцій. 
Наприклад, відповідно до п. 3 ст. 237 ГК України оперативно-господарські санкції 
можуть застосовувати одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних 
санкцій; відповідно до п. 1 ст. 848 ЦК України, якщо замовник, незважаючи на 
своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить 
недоброякісний або непридатний матеріал, не замінить вказівок про спосіб 
виконання роботи або не усуне інших обставин, що загрожують якості або 
придатності результату роботи, підрядник має право відмовитися від договору 
підряду та право на відшкодування збитків. Враховуючи конституційний принцип 
(ч. 1 ст. 61 Конституції України) про те, що ніхто не може бути двічі притягнений до 
юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, можна 
дійти логічного висновку, що застосування заходів оперативного впливу одночасно з 
відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій є або неконституційним, 
або ж застосування таких заходів не є відповідальністю. 

3) Для настання цивільно-правової відповідальності необхідними є певні умови, 
закріплені в законодавстві. До таких умов належить, поза всяким сумнівом, 
юридична конструкція вини. Зокрема, відповідно до ч. 1 п. 1 ст. 614 ЦК України 
особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу 
або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. 

Така сама норма встановлена в п. 2 ст. 218 ГК України – учасник господарських 
відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського 
зобов’язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не 
доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення 
господарського правопорушення. Тому дивним та незрозумілим видається 
положення п. 3 ст. 235 ГК України – оперативно-господарські санкції застосовуються 
(реалізовується господарсько-правова відповідальність за ГК України) незалежно від 
вини суб’єкта, який порушив зобов’язання. На думку Д.А. Липинського, і він 
абсолютно правий, відповідати можна лише за те, що відобразилося у свідомості 
людини [9, с. 79]. Притягнення до відповідальності без вини, а таку можливість 
бачимо аналізуючи ГК України, суперечить принципу справедливості, і не лише не 
сприяє формуванню шанобливого ставлення до закону, а навпаки, сприяє 
формуванню правового нігілізму. Тому можливість застосування заходів 
оперативного впливу до порушника зобов’язання без його вини є ще однією 
характеристикою, яка відмежовує зазначені заходи від цивільно-правової 
відповідальності. 

4) Заходи оперативного впливу застосовують в односторонньому, позасудовому 
порядку, без дозволу/погодження будь-якого юрисдикційного органа; натомість, 
притягнути винного до цивільно-правової відповідальності, застосувати до нього 
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цивільно-правові санкції можна лише або за рішенням суду, або боржник сам визнає 
свою відповідальність та добровільно сплатить штраф, пеню, відшкодує збитки тощо. 

Зокрема, відповідно до п. 1 ст. 237 ГК України підставою для застосування 
оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов’язання 
другою стороною. Оперативно-господарські санкції застосовує сторона, яка 
потерпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без попереднього 
пред’явлення претензії порушнику зобов’язання. 

Право застосовувати заходи оперативного впливу (відмовитися від договору у 
повному обсязі або частково) в односторонньому порядку, без звернення до суду 
надано, наприклад: 
− замовнику, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її 

настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим (ст. 849 ЦК 
України); 

− покупцю, у разі відмови продавця передати проданий товар або його 
приналежності (ст. ст. 665, 666 ЦК України); 

− наймодавцю, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом 
трьох місяців підряд (ст. 782 ЦК України). 
Як бачимо, і Цивільний, і Господарський кодекси України однаково 

регламентують порядок застосування оперативно-господарських санкцій. Однак, за 
ЦК України заходи оперативного впливу не є відповідальністю, а за ГК України вони 
є правовим заходом відповідальності у сфері господарювання (ст. 217 ГК України). 
Отже, відповідно до положень п. 1 ст. 237 ГК України притягнути винну особу до 
господарсько-правової відповідальності може її контрагент за договором, а таке 
положення не відповідає загальним умовам та підставам притягнення до 
відповідальності. 

5) Особливість заходів оперативного впливу полягає також у специфічному 
характері гарантій їх правильного застосування: по-перше, індивідуальний характер 
заходів оперативного впливу передбачає необхідність точного та імперативного 
визначення в законі специфічних умов та меж застосування; по-друге, з метою 
забезпечення їх правомірного використання управомоченою особою закон надає 
право зобов’язаній особі у випадку необґрунтованого застосування до неї вказаних 
заходів оспорити правильність такого застосування в суді. 

Щодо цієї особливості, виділеної В.П. Грибановим [10, с. 133–137], варто 
підкреслити таке. Порядок оскарження застосування цивільно-правових санкцій 
практично пов’язаний з оскарженням відповідного судового рішення до апеляційної 
чи касаційної інстанції, тоді як під час оскарження неправомірного застосування 
заходів оперативного впливу може йтися про звернення до суду першої інстанції з 
позовом про захист прав потерпілої сторони, порушених неправомірними діями 
контрагента, який застосував щодо неї відповідні заходи [11, с. 29]. Це 
підтверджується п. 2 ст. 237 ГК України: у разі незгоди із застосуванням оперативно-
господарської санкції заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про 
скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням. 

Перелічені невідповідності між заходами оперативного впливу та заходами 
майнової відповідальності не вичерпують усього спектра відмінностей між ними. 

Ще однією відмінністю між порівнюваними поняттями є те, що більшістю 
науковців трактують юридичну відповідальність як негативні наслідки для 
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порушника у вигляді позбавлення суб’єктивних прав, покладення нових чи 
додаткових обов’язків [12, с. 30–57]. Наприклад, в договірних відносинах 
відповідальність виражається не у виконанні порушеного зобов’язання, а у сплаті 
неустойки, відшкодуванні збитків. Застосування ж заходів оперативного впливу, 
зазвичай, не створює для сторін нового, додаткового до порушеного 
правовідношення. Застосування таких заходів передбачає наявність договірного 
зобов’язання між сторонами, тоді як майнова відповідальність може наставати 
незалежно від існування зазначених відносин. 

Зокрема, глава 27 ГК України регламентує порядок та умови застосування 
адміністративно-господарських санкцій, тобто заходів організаційно-правового або 
майнового характеру, спрямованих на припинення правопорушення суб’єкта 
господарювання та ліквідацію його наслідків, які можуть бути застосовані 
уповноваженими органами державної влади чи місцевого самоврядування за 
порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської 
діяльності (ст. 238 ГК України). 

Наприклад, відповідно до ст. 9 Закону України „Про електроенергетику” 
державний нагляд в електроенергетиці здійснює Державна інспекція з енергетичного 
нагляду за режимами споживання. Державні інспектори з енергетичного нагляду за 
режимами споживання електричної і теплової енергії мають право застосовувати у 
встановленому законом порядку санкції до суб’єктів господарської діяльності за 
порушення нормативно-правових актів. За ухилення або несвоєчасне виконання 
приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання 
електричної і теплової енергії суб’єкти господарської діяльності несуть 
відповідальність у вигляді штрафів у розмірі до п’яти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Крім того, потрібно звернути увагу на деякі недоречності положень п. 2 ст. 235 
ГК України: до суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання, можуть бути 
застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено 
договором; а також п. 2 ст. 237 ГК України: порядок застосування сторонами 
конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. Аналізуючи 
наведені норми ГК України, можна зробити висновок, що, наприклад, у разі 
неможливості використання матеріалу або устаткування, наданого замовником, без 
погіршення якості виконуваних робіт підрядник не має права відмовитися від 
договору, якщо таке право в ньому не передбачено, хоч таке право передбачено п. 3 
ст. 879 ЦК України. 

Ще однією проблемою, на яку потрібно звернути увагу, є формулювання та 
застосування юридичних термінів. У статті використовують такі поняття, як 
„оперативно-господарські санкції” (застосовано в ГК України), „заходи оперативного 
впливу” (вироблено теорією цивільного права), деякі автори (наприклад, 
Б.І. Пугінський) вживають поняття „оперативні засоби”. Спираючись на висновок, 
що заходи оперативного впливу (оперативні засоби, оперативно-господарські 
санкції) не можна розглядати як різновид цивільно-правових санкцій та форму 
реалізації цивільно-правової відповідальності, використання терміна „заходи 
оперативного впливу” видається найбільш вдалим, оскільки він дає змогу 
підкреслити позасудовий (оперативний) характер їх застосування, а також 
відмінність у правовій природі санкцій та заходів відповідальності [7, с. 32]. 
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Отож, узагальнюючи зазначене вище, на підставі аналізу норм Цивільного та 
Господарського кодексів України та теоретичних положень науки цивільного права, 
враховуючи те, що заходи оперативного впливу (оперативно-господарські санкції) 
суттєво відрізняються від заходів цивільно/господарсько-правової відповідальності 
за своєю метою, порядком застосування, суб’єктами застосування, порядком 
оскарження, складом правопорушення (вина порушника зобов’язання), що є 
підставою для їх застосування, можна зробити висновок, що застосування заходів 
оперативного впливу не може вважатися юридичною (цивільно/господарсько-
правовою) відповідальністю. Уявлення про заходи оперативного впливу як про 
різновид цивільно-правових чи господарсько-правових санкцій видається таким, що 
не відповідає сучасним реаліям розвитку механізму правового регулювання 
економічних відносин. 

Видається, що регламентацію інституту оперативно-господарських санкцій в 
Розділі IV ГК України – „Відповідальність за правопорушення у сфері 
господарювання” – варто переглянути. Зважаючи на такі висновки, вважаємо за 
доцільне вилучити з Розділу IV ГК України положення про оперативно-господарські 
санкції, або ж привести їх у відповідність із Цивільним кодексом України. 
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В статті розглянено поняття правового захисту трудових прав та законних 
інтересів працівників, а також поняття права на захист як суб’єктивного права 
працівника, яке реалізується в охоронних правовідносинах. 

Ключові слова: трудові права, право на захист, захист трудових прав. 
В умовах переходу до ринкових відносин значно збільшилася кількість порушень 

трудових та інших соціальних прав громадян. Найбільше зафіксовано незаконних 
звільнень з роботи, носить масовий характер несвоєчасна виплата заробітної плати, 
відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати. У багатьох 
суб’єктів господарювання з працівниками не оформлюються належно трудові 
відносини, що дає підставу не надавати працівникам соціальні пільги та гарантії, 
передбачені чинним законодавством. 

Причинами такого стану речей є невідповідність чинного трудового 
законодавства до нових економічних відносин, а також до нових організаційно-
правових форм господарювання. Нові власники не хочуть дотримуватися чинного 
трудового законодавства, оскільки це потребує збільшення затрат, що своєю чергою 
веде до зменшення прибутків, а також через надмірну централізованість чинного 
трудового законодавства, яке значною мірою обмежує права роботодавця по 
встановленню умов трудового договору. Причинами порушень трудових прав 
працівників є також низький рівень правової культури, як з боку роботодавця, який 
не хоче дотримуватися чинного законодавства, так і з боку працівника, який не знає 
як захистити свої порушені права. 

Серед причин також треба назвати і низький рівень активності профспілок, які не 
захищають права працівників. 

Нарешті, до причин також належать і недосконалість та неефективність 
законодавства, яке не встановлює правових гарантій захисту трудових прав 
працівників. 

Тому, в умовах розбудови правової і соціальної держави однією з найважливіших 
гарантій трудових прав та інтересів працівників є їхній правовий захист. Під 
захистом прав та законних інтересів працівників розуміють сукупність матеріально-
правових заходів, організаційних і процесуальних способів припинення і 
попередження порушень трудового законодавства, відновлення порушених трудових 
прав громадян і відшкодування понесеної внаслідок цього шкоди. При цьому варто 
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зазначити, що захист передбачає як діяльність державних і уповноважених державою 
органів, так і діяльність самих суб’єктів трудового правовідношення по усуненню 
перешкод у здійсненні трудових прав. 

У теорії права, а також в галузевих правових науках на питанні захисту прав 
завжди акцентовано, оскільки належний захист є передумовою ефективної реалізації 
суб’єктивних прав. Цю проблематику досліджують представники науки цивільного 
процесуального права, а також цивільного права. У науці трудового права захист 
трудових прав розглядають через призму вирішення трудових спорів. Однак, 
видається, що проблема захисту трудових прав є ширшою і охоплює не лише розгляд 
трудових спорів, але і право на захист, процесуальну правоздатність та дієздатність, а 
також співвідношення права на захист з іншими суб’єктивними правами. 

В Україні захист прав та законних інтересів людини характеризується 
активізацією правозахисної діяльності у національних та міжнародних інституціях й 
імплементацією міжнародних стандартів у національне законодавство та юридичну 
практику [1, с. 68]. 

Дуже часто у науковій літературі трапляються терміни “правова охорона” і 
“правовий захист” як синоніми. Як видається, не є зовсім правильним вживання цих 
термінів як синоніми, оскільки в багатьох випадках вони означають різні правові явища. 

Термін “охорона” вживається в законодавстві частіше для означення юридичної 
конструкції із захисту і збереження того, що охороняється [2, с. 56]. В нього 
включені заходи не тільки правового, але й економічного, організаційного та іншого 
характеру, спрямовані на створення необхідних умов для здійснення суб’єктивних 
прав. Що ж стосується правових засобів охорони, то до них належать усі засоби, за 
допомогою яких забезпечується розвиток трудових правовідносин і відновлення 
порушених або оспорюваних прав та інтересів. 

Що ж стосується поняття “захисту прав”, то, як вважає А.П. Сергєєв, цей термін 
використовується у вузькому значенні охорони прав, що охоплює лише ті 
передбачені законом заходи, які спрямовані на відновлення порушених прав та 
законних інтересів у разі їх порушення чи оспорювання [3, с. 291]. 

Захист трудових прав – одна з найважливіших категорій теорії трудового права, 
без аналізу якої дуже важко розібратися в характері і особливостях санкцій у 
трудовому праві, механізмі їх реалізації і інших проблемах, які виникають через 
порушення трудових прав та законних інтересів працівників. 

Правовий захист трудових прав та законних інтересів працівників охоплює такі 
елементи. 

По-перше, потрібні певні передумови, для здійснення правового захисту; по-друге, 
це відбувається в передбаченому законом порядку, тобто в певній формі; по-третє, за 
допомогою власних засобів і способів, які передбачені нормами трудового права. 

Суть права на захист порушених або оспорюваних трудових прав можна звести 
до двох основних позицій. 

М.Г. Александров вважав, що суб’єктивне право на захист складається з трьох 
правомочностей: 

а) можливості поведінки самого володільця права; 
б) можливості вимагати певної поведінки від зобов’язаних осіб; 
в) можливості застосувати примусову силу держави у випадку невиконання 

вимог зобов’язаними особами [4, с. 108–109; 5, с. 75]. 
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При цьому третя правомочність і є правом на захист. Отже, право на захист є не 
чим іншим, як елементом самого суб’єктивного права. 

З такою думкою не погоджувався В.П. Грибанов. Він вважав, що право на захист 
не зводиться лише до можливості звернення за захистом до державних органів. Воно 
охоплює можливість особи використати всі дозволені законом засоби впливу на 
порушника, захищати належне їй право своїми діями [6, с. 154–155]. Тобто право на 
захист потрібно розглядати як самостійне суб’єктивне право [7]. Це право можна 
реалізувати лише з огляду на порушення або оспорювання суб’єктивного права. 

В сучасній теорії права значного поширення набула теорія регулятивних і 
охоронних відносин. 

Тому можна виділити регулятивні й охоронні суб’єктивні права. У разі 
регулятивних правовідносин здійснюється нормальне безконфліктне позитивне 
правове регулювання. У регулятивних правовідносинах реалізуються регулятивні 
суб’єктивні права. 

Охоронні відносини – це відносини із захисту порушеного або оспорюваного 
права. Тому, охоронне право – це самостійне право на захист суб’єктивного права. 
Його реалізують в рамках охоронного правовідношення. Своєю чергою охоронні 
правовідносини можна поділити на матеріальні і процесуальні. В охоронних 
матеріальних правовідносинах право на захист реалізується самостійно суб’єктом без 
звернення до юрисдикційних органів. 

Наприклад, працівник може реалізувати своє право на захист самостійно, шляхом 
проведення переговорів безпосередньо або за допомогою виборного профспілкового 
органу з роботодавцем. 

В охоронних процесуальних правовідносинах працівник захищає порушене або 
оспорювань право шляхом звернення до відповідного юрисдикційного органу. 

Як і будь-яке суб’єктивне право, право на захист вміщує можливість самостійної 
поведінки суб’єкта цього права, а також можливість вимагати відповідної поведінки 
від зобов’язаної особи. 

Аналіз трудового законодавства свідчить про те, що право на захист охоплює 
матеріально-правовий зміст, зокрема: можливість уповноваженої особи використати 
дозволені законом засоби примусового впливу на правопорушника, захищаючи 
належне їй право власними діями фактичного характеру, а також можливість особи 
звернутися до компетентних органів з вимогою до спонукання зобов’язаної особи до 
правомірної поведінки. Звичайно, такі можливості нерозривно пов’язані з характером 
суб’єктивного права, яке захищають. Зокрема, наймані працівники можуть 
самостійно захищати свої права або законні інтереси, беручи участь у колективних 
переговорах з роботодавцем. 

У понятті права на захист також варто враховувати і процесуальний зміст. 
В процесуальному аспекті право на захист охоплює три можливості: 

− можливість особи звернутися з вимогою про захист порушеного або 
оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу до компетентного 
органу в передбаченій законом формі; 

− можливість користуватись усіма передбаченими законом правами в процесі 
розгляду своєї вимоги, визначеними щодо цієї форми захисту прав; 

− можливість оскарження у визначеному законом порядку рішення органу з певної 
справи. 
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Відповідності до закону України “Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)” працівники вирішують колективний трудовий спір за 
допомогою примирних процедур, передбачених цим законом. 

Право на захист передбачає наявність у особи відповідного суб’єктивного права, 
яке оспорюється, а також юридичною можливістю звернення до відповідного органу 
або можливістю самостійно захищати свої права, тобто наявністю процесуальної 
правоздатності і дієздатності. 

Відповідно до ст. 28 ЦПК України цивільну процесуальну правоздатність, тобто 
здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки мають усі фізичні та 
юридичні особи. Таку саму норму містить ст. 48 КАС України. В літературі з 
цивільного процесу підкреслено, що цивільна процесуальна правоздатність пов’язана 
з наявністю конкретних матеріальних прав та обов’язків у особи [8, с. 90–91; 9, с. 56]. 

За загальним правилом цивільну процесуальну дієздатність мають фізичні особи, 
які досягли повноліття, а також юридичні особи. У ст. 29 Цивільного процесуального 
кодексу виникнення цивільної процесуальної дієздатності пов’язане з досягненням 
особою повноліття. Водночас за неповнолітніми від 14 до 18 років визнається 
неповна цивільно-процесуальна дієздатність. Вона обмежена об’ємом цивільної 
дієздатності. Неповнолітні особи віком від 14 до 18, а також особи, цивільна 
дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні 
права та виконувати свої обов’язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких 
вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом. Аналогічна норма 
міститься у ст. 48 КАС України. 

Якщо ж спір виникає з угоди, для укладення якої неповнолітнім потрібна згода 
батьків або інших законних представників, суд повинен притягти батьків до участі у 
справі для захисту інтересів неповнолітніх. Що ж стосується неповнолітніх до 14 
років, то їхні права повинні захищати законні представники. 

При розгляді питання про правосуб’єктність у правовідносинах із захисту 
трудових прав та законних інтересів варто зважати на те, що у правовідносинах у разі 
звернення до суду права і обов’язки працівника регулюються Цивільним 
процесуальним кодексом і законодавством про працю. Що ж стосується 
правовідносин по зверненню до комісії із трудових спорів, то права і обов’язки 
врегульовані тільки законодавством про працю. У правовідносинах із звернення до 
адміністративних органів за захистом порушеного права вони регулюються 
спеціальним законодавством. 

У цьому випадку процесуальна правоздатність і дієздатність залежать від 
трудоправової правоздатності і дієздатності суб’єкта у матеріальних трудових 
правовідносинах. 

Захищають трудові права та законні інтереси в передбаченому законом порядку, 
тобто застосовуючи відповідну форму, способи і засоби захисту. Під формою захисту 
розуміють комплекс внутрішньо узгоджених і урегульованих законом заходів із 
захисту трудових прав та законних інтересів. 

Аналіз тенденцій розвитку трудового законодавства свідчить про розширення 
форм захисту трудових прав та законних інтересів. 

Право на захист працівник може реалізувати самостійно шляхом безпосередніх 
переговорів з роботодавцем або за допомогою інших форм самозахисту. У 
колективних трудових правовідносинах наймані працівники можуть захистити свої 
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інтереси шляхом колективних переговорів з роботодавцем у порядку, визначеному 
законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)”. 

Однак, працівник має право реалізувати своє право на захист звернувшись до 
відповідного адміністративного органу або до органу, в компетенції якого є 
вирішення трудових спорів. 

Об’єктами захисту є суб’єктивні трудові права, а також охоронювані законом 
інтереси працівника, а також колективу найманих працівників. 

Отже, право на захист порушених суб’єктивних прав та законних інтересів треба 
розглядати як самостійне суб’єктивне право особи, яке реалізується в охоронних 
правовідносинах. Воно охоплює як матеріально-правовий зміст: можливість 
уповноваженої особи використати дозволені законом засоби примусового впливу на 
правопорушника, власними діями захищаючи належне їй право, можливість особи 
звернутися до компетентних органів з вимогою до спонукання зобов’язаної особи до 
правомірної поведінки, а також і процесуальний зміст. 

У процесуальному аспекті право на захист вміщує три можливості: 
− можливість особи звернутися з вимогою про захист порушеного або 

оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу до компетентного 
органу у передбаченій законом формі; 

− можливість користуватись усіма передбаченими законом правами в процесі 
розгляду своєї вимоги, визначеними щодо цієї форми захисту прав; 

− можливість оскарження у визначеному законом порядку рішення органу з цієї 
справи. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті розкрито правову природу міжнародних гарантій права на працю. 
Обґрунтовано доцільність виділення їх в окрему групу юридичних гарантій, подано 
короткий аналіз міжнародних гарантій права на працю, закріплених в актах 
міжнародних організацій з питань регулювання праці. 

Ключові слова: право на працю, юридичні гарантії права на працю, міжнародні 
гарантії права на працю. 

З проголошенням незалежності в 1991 р., Україна прагне стати рівноправним 
членом світової співдружності держав, правовою державою, де основною цінністю 
визнається людина, її права і свободи. Насамперед, важливого значення набуло 
розширення сфери соціально-економічних і особистісних прав, а також створення 
гарантій із забезпечення їх реалізації. 

Право на працю є, мабуть, основним у переліку соціально-економічних прав, 
оскільки від ступеня його реалізації залежить добробут кожного громадянина, а від 
рівня гарантування державою можливості реалізації цього права своїм громадянам 
залежить добробут та стабільність суспільства загалом. Найбільше гарантій 
забезпечення реалізації та захисту права на працю міститься в нормах українського 
та міжнародного законодавства. Такі гарантії є юридичними гарантіями права на 
працю [4, с. 101.]. 

Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного трудового права 
вивчають такі науковці як: О.М. Ярошенко, В.С. Венедиктов, С.А. Іванов, 
Е.М. Аметистов та іншими. 

Актуальність застосування норм міжнародних актів зумовлена тим, що саме 
міжнародні правові стандарти права на працю в деяких випадках можуть слугувати 
основою для реформування українського трудового законодавства, яке в одних 
випадках закріплює такі гарантії права на працю, яких немає в нормах міжнародних 
нормативно-правових актів (заборона звільнення жінок на підставі вагітності), а в 
інших не містить жодних гарантій забезпечення реалізації цього права в сучасних 
ринкових умовах. Тому, в системі юридичних гарантій забезпечення реалізації права 
на працю доцільно було б виділити і так звані міжнародні гарантії права на працю, 
закріплені в міжнародних нормативно-правових актах, ратифікованих більшістю 
держав світової співдружності, у тім числі й Україною. 

Останнім часом активно відбувається міжнародна міграція робочої сили, 
подекуди навіть нелегальної. З огляду на це виникла потреба в уніфікації норм 
національного та міжнародного законодавства, яке сприятиме регулюванню 
міжнародного ринку праці, а також запобіганню порушення трудових прав громадян 
в тій чи іншій країні працевлаштування. Першим кроком у цьому напрямі стало 
закріплення у ст. 43 Конституції України права на працю, саме спираючись на 
положення міжнародних актів з трудового права. 

                                                           
1 © Грицишина Л., 2006 
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Потрібно зазначити, що, згідно із ст. 1 Закону України „Про міжнародні договори 
України” [3, с. 45], міжнародні договори України – це всі міждержавні, міжурядові і 
міжвідомчі договори, регульовані нормами міжнародного права, незалежно від їх 
форми і найменування (договір, конвенція, угода, пакт, протокол, обмін листами або 
нотами, інші форми та найменування міжнародних договорів). 

Право на працю знайшло своє закріплення і в актах міжнародних організацій, 
таких як ООН і Міжнародна Організація Праці (МОП), в рамках яких розроблено 
низку документів, які містять норми, спрямовані на забезпечення реалізації цього 
права однаковою мірою в більшості держав. 

Сучасне розуміння права на працю закріплено в таких документах: Загальна 
декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 
культурні права (1966 р.), а також у низці Конвенцій і рекомендацій Міжнародної 
організації праці. 

Декларація є загальним міжнародним нормативно-правовим актом, який 
закріплює сучасне розуміння права на працю. Відповідно до п. 1 ст. 23 Декларації, 
кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і 
сприятливі умови праці й на захист від безробіття. Подальша конкретизація змісту 
права на працю є в Пакті про економічні, соціальні і культурні права. Пункт 1 ст. 6 
Пакту врегульовує, що держави-учасниці цього пакту визнають право на працю, яке 
охоплює право кожної людини на одержання можливості заробляти собі на життя 
працею, яку вона вільно вибирає чи на яку вільно погоджується і роблять певні кроки 
до забезпечення цього права; а в п. 2 цієї ж статті підкреслюється, що з метою 
повного забезпечення цього права держави-учасниці повинні вжити певних заходів, у 
тім числі розвиток професійно-технічного навчання, досягнення економічного росту і 
забезпечення повної виробничої зайнятості. Людина повинна мати можливість не 
тільки вибирати і одержувати роботу. Для неї мають бути створені умови, які б 
забезпечували виконання цієї роботи. Тому, для держав, які приєдналися до цього 
документа (а їх вже більше ніж 60), право на працю – це також і конкретний 
правовий обов’язок із створення належних умов реалізації громадянами права на 
працю та забезпечення ефективності діяльності механізмів захисту цього права.. 
Причому це обов’язок не тільки перед державами-учасницями цієї угоди, але, 
насамперед, перед своїми громадянами. 

Міжнародно-правовий аспект забезпечення права людини на працю пов’язаний з 
діяльністю такої спеціалізованої установи ООН як Міжнародна Організація Праці 
(МОП). Вона була створена 1919 р. і в більшості саме з її діяльністю пов’язаний 
початок систематичної розробки міжнародних норм, які регулюють питання праці. 
Більше ніж за 60-річну історію свого існування МОП прийняла більше 300 
міжнародних конвенцій і рекомендацій, які стосуються окремих аспектів 
забезпечення реалізації права на працю. До їх кількості потрібно зачислити, 
насамперед, Конвенцію і Рекомендацію про політику в сфері зайнятості № 122, які 
ухвалені на 48-й сесії Генеральної конференції МОП в 1964 р. 

Міжнародні гарантії права на працю, передбачені в актах ООН та МОП можна 
класифікувати на: 
1. гарантії забезпечення реалізації права на працю (забезпечення повної, 

продуктивної і вільної зайнятості населення, рівні можливості на отримання 
роботи, яка була б доступна для всіх, хто готовий її виконувати і шукає її; 
максимальні можливості для кожного працівника одержати підготовку і 
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використати свої навики, незалежно від раси, статі, релігії, політичних поглядів, 
іноземного і соціального походження); максимальні можливості для кожного 
працівника одержати підготовку і використати свої навики, незалежно від раси, 
статі, релігії, політичних поглядів, іноземного і соціального походження 

2. гарантії захисту порушеного права на працю (існування системи державних 
органів та громадських організацій із розгляду та вирішення трудових спорів, 
існування міжнародних організацій із розгляду скарг громадян різних країн щодо 
порушення їх права на працю). 
Ці гарантії закріплені в Конвенціях МОП, керуючись на проголошеним в 

Загальній декларації прав людини право на працю як право на вільний вибір роботи, 
на справедливі і сприятливі умови праці і на захист від безробіття. Зокрема, 
Конвенція № 122 передбачає, що кожна держава – член МОП, проголошує і веде 
головно активну політику, спрямовану на співпрацю для забезпечення повної, 
продуктивної і вільної зайнятості населення. Метою цієї політики є забезпечення 
максимальних можливостей для кожного працівника одержати підготовку і 
використати свої навики незалежно від раси, статі, релігії, політичних поглядів, 
іноземного і соціального походження (ст. 1). 

Забезпечення рівних можливостей у разі реалізації права людини на працю 
регулює також і Конвенція № 111 про дискримінацію у сфері праці і зайнятості, 
прийнята на 42-й сесії Генеральної Конференції МОП в 1958 р. Частина І ст. 1 цієї 
Конвенції, ратифікованої Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 червня 
1961 р., свідчить про те, що термін “дискримінація” охоплює відмінність, виняток 
або перевагу, що ґрунтуються на ознаках раси, кольору шкіри, статі, релігій, 
політичних переконань, національної приналежності чи соціального походження, та 
має своїм наслідком усунення або порушення рівних можливостей чи ставлення в 
галузі праці. 

В умовах переходу України до ринкової економіки та існування суб’єктів 
господарювання різних форм власності, особливо приватної, гостро постало питання 
захисту громадян від дискримінації у сфері праці, насамперед, на початку трудових 
відносин, тобто у випадку працевлаштування, оскільки тут стикаються, з одного 
боку, – право власника на вільний вибір працівників для свого підприємства, а з 
іншого – право найманого працівника на недопустимість дискримінації під час 
прийняття на роботу. У цьому випадку впровадження і застосування в українському 
трудовому законодавстві норм цієї Конвенції є просто необхідним, оскільки його 
закріплення на національному рівні в сучасних умовах є суто декларативним. 

Захист від сваволі і несправедливих звільнень – одна із найважливіших проблем 
під час реалізації права на працю. Певні кроки в напрямі її вирішення зроблено і 
МОП. Зокрема, в 1963 р. була прийнята Рекомендація “Про припинення трудових 
відносин” № 119. В основу запропонованих нею рішень покладено принцип, 
відповідно до якого припинення трудових відносин допускається лише в тому 
випадку, якщо воно обґрунтовано поважною причиною, пов’язаною із здібностями 
чи поведінкою працівника, чи зумовлене виробничими змінами на підприємстві. У 
Рекомендації також подано перелік причин, які не є поважними: для припинення 
трудових відносин, наприклад, членство в профспілці; наміри стати представником 
трудового колективу, виконання в даний час чи в минулому таких функцій; 
добросовісне оскарження в суді чи участь у процесі, порушеному проти роботодавця 
за обвинуваченням його в порушенні законодавства; раса, колір шкіри, стать, 
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сімейний стан, релігія, політичні погляди, іноземне чи соціальне походження. 
Передбачено можливість оскарження безпідставних звільнень у відповідні органи із 
розгляду трудових спорів (суд, арбітраж тощо). 

Також працівник, з яким у майбутньому планується припинити трудові 
відносини, повинен бути попереджений про це у розумний термін або йому повинна 
бути надана грошова компенсація у випадку неможливості попередження про 
звільнення заздалегідь. Причому, протягом цього терміну попередження він повинен, 
наскільки це можливо, мати вільний від роботи час з метою пошуку нової роботи на 
достатній термін без втрат заробітної плати. 

Для пом’якшення неблагополучних наслідків звільнень, позв’язаних із 
скороченням чисельності (штату) робочої сили, передбачаються попередні 
консультації з представниками трудового колективу, а також необхідність завчасного 
повідомлення підприємством компетентного органу з працевлаштування про 
подальше вивільнення робочої сили. Крім цього, встановлювалася першочерговість 
повторного прийняття на роботу працівників, звільнених у разі скорочення штатів. 

Потрібно зазначити, що у низці країн національне законодавство пішло значно 
далі передбачених в Рекомендації № 119 гарантій права на працю під час звільнень, 
зробивши їх лише “точкою відліку” та розширивши коло цих гарантій в 
національному законодавстві, що, безперечно, є позитивним моментом у разі 
усунення негативних наслідків звільнення працівників. Зокрема, українське трудове 
законодавство закріплює необхідність попередження заздалегідь працівника про 
майбутнє вивільнення, передбачає випадки необхідності узгодження питання щодо 
звільнення працівника з профспілковим органом та необхідності письмового 
обґрунтування причин відмови в прийнятті на роботу, встановлює заборону відмови 
в прийнятті на роботу жінок з мотивів вагітності чи їх звільнення з такої причини 
тощо. 

Конвенцію про припинення трудових відносин з ініціативи підприємців № 158, 
доповнену Рекомендацією № 166 прийнято 22 червня 1982 р. 68-ою Генеральною 
конференцією МОП. У Конвенції № 158 не лише відновлені основні положення 
Рекомендації № 119, але й передбачена низка нових положень. Наприклад, що 
стосується працівників, з якими укладають строковий трудовий договір, то в 
Конвенції № 158 зазначено про необхідність забезпечення певних гарантій проти 
використання таких договорів з метою ухилення від обов’язків по захисту, які 
випливають із цієї конвенції. А в Рекомендації № 166 подано конкретний перелік 
схожих гарантій, наприклад, обмежене використання строкових договорів тими 
випадками, коли це зумовлено характером виконуваної роботи, чи умовами її 
виконання, а також в інтересах працівника. Ці договори не можуть бути укладені на 
невизначений термін. Перелік причин, які не повинні слугувати підставою для 
звільнення, в Конвенції № 158 доповнений такими важливими пунктами як 
відсутність на роботі в зв’язку з хворобою чи травмою. Рекомендація № 166 
розширює цей перелік доданням таких причин як вік виходу на пенсію і відсутність 
на роботі з огляду на проходження обов’язкової військової служби чи виконання 
інших громадянських обов’язків. 

Зокрема, суттєво розширено сферу застосування Конвенції, запропоновано 
скоротити випадки укладення строкового трудового договору, зробивши його 
швидше винятком, ніж правилом в трудових правовідносинах, передбачено чітку 
процедуру правового захисту працівників у разі незаконних звільнень. 
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Отож, на підставі цих міжнародних нормативно-правових актів простежуємо, 
значне скорочення випадків укладення строкового трудового договору. Він виглядає, 
швидше, винятком, ніж правилом в трудових правовідносинах, а також передбачає 
чітку процедуру правового захисту працівників від незаконних звільнень. 

Значні зміни були внесені і в процедуру оскарження рішення про незаконне 
звільнення. Зокрема, в ст. 9 Конвенції сказано, що для того, щоб жоден працівник не 
ніс обов’язку доведення безпідставного звільнення, потрібно щоб: 

а) тягар доведення законності підстав звільнення лежав на роботодавцеві; 
б) органи, які розглядають трудовий спір повинні бути наділені повноваженнями 

на підставі доказів, поданих сторонами, оцінювати причини звільнення. 
Суттєво новими є і положення Рекомендації № 166, яка доповнює Конвенцію 

№ 158. Зокрема, звільнення працівника через незадовільне виконання ним трудових 
обов’язків можливе лише після того, як підприємець відповідним чином обґрунтував 
йому це та зробив письмове попередження, і якщо працівник продовжує виконувати 
свої обов’язки незадовільно після встановленого строку. 

Як слушно зазначив С.А. Іванов [4, с. 12], на відміну від внутрішньодержавного 
регулювання праці, норми якого прямо впливають на її умови, міжнародно-правове 
регулювання праці не має такої безпосередньої сили. Воно впливає на такі умови через 
національне законодавство держави та діяльність її органів. Деколи, звичайно, для 
поширення норм міжнародного трудового права на трудові відносини в окремій державі, 
досить ратифікувати цей міжнародний акт, але процедура його застосування все ж таки 
визначається національним законодавством країни. Адже для того, щоб міжнародні 
угоди впливали на умови праці, держава повинна вжити конкретних заходів. 

Нині основний акцент більшість держав роблять на налагодженні механізму 
виконання вже прийнятих міжнародних актів з питань праці, а не ухваленні нових 
документів, і це теж є правильним, хоча, на нашу думку, на сьогодні позитивним кроком 
МОП було б також прийняття Декларації про право на працю, яка спонукала б держави, 
котрі ще не приєдналися до міжнародних документів про працю, зробити це, а держави, в 
яких право на працю не є конституційним, закріпити його в конституціях, і тим самим 
підкреслити його соціальну роль та взяти його під свій захист. На підставі світової 
практики правового регулювання трудових відносин в Декларації могло б бути 
сформульовано, визначено зміст, а також накреслено головні шляхи вирішення проблеми 
забезпечення цього права. Декларація також могла б сприяти здійсненню права на працю 
в країнах-членах МОП, оскільки документів, які вже прийняті, є недостатньо. 

Хоча сьогодні проблема міжнародних гарантій права на працю ще не є ґрунтовно 
досліджена в Україні, на нашу думку, ці гарантії мають право на існування, оскільки 
в умовах інтеграції України в світове співтовариство їхнє значення зростатиме. 
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У статті розглянуто поняття соціального страхового внеску як інституту права 
соціального забезпечення. Автор обґрунтовує ознаки соціального страхового внеску: 
обов’язковий характер, законодавче закріплення, цільовий та поворотний характер, 
тісний зв’язок із трудовою діяльністю особи, взаємозв’язок приватних та публічних 
інтересів. 

Ключові слова: соціальний платіж, єдиний соціальний податок, соціальний 
страховий внесок, обов’язковий платіж. 

Одним зі способів комплексного розв’язання проблем розвитку системи 
загальнообов’язкового державного соціального страхування науковці та практики 
вважають запровадження цілісної системи звітності, фінансового обліку та контролю, 
яка має забезпечити збирання страхових внесків у формі консолідованого платежу. 
Щоправда, по сьогодні незрозумілою залишається природа соціального відрахування, 
яке повинно сплачуватись суб’єктами у соціальні страхові фонди. Зокрема, Указом 
Президента від 12.05.2005 № 779 передбачено запровадження єдиного соціального 
внеску шляхом об’єднання фондів соціального страхування та уніфікації їх процедур 
[1], а на Всесвітньому економічному форумі Президент проголосив, що починаючи з 
2006 р. в Україні буде запроваджений єдиний соціальний податок, розмір якого 
становитиме 20 %. У законопроектах, поданих до Верховної Ради України такий 
платіж також не отримав єдиного загальноприйнятого означення. В одних випадках 
його називають „єдиний соціальний податок”, в інших – „соціальний страховий 
внесок”. 

Чинне сьогодні законодавство у разі врегулювання відносин акумулювання 
коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування також використовує 
поряд взаємовиключні терміни „податок”, „збір”, „страховий внесок”. Наприклад, 
відповідно до Закону України „Про систему оподаткування”, збір на обов’язкове 
пенсійне страхування належить до системи загальнодержавних податків і зборів [2]. 
Натомість Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” страхові пенсійні внески не зараховуються до системи оподаткування, 
що, очевидно, свідчить про колізію двох законодавчих актів, які мають різну 
галузеву приналежність. 

Іншим прикладом є законодавство про спрощену систему оподаткування 
суб’єктів підприємницької діяльності. Зокрема, у складі єдиного податку, який 
сплачує суб’єкт підприємницької діяльності – фізична (чи то юридична) особа є: 
42 % – платежі у Пенсійний фонд; 15 % – на обов’язкове соціальне страхування для 
відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та 
похованням [3]. 

                                                           
1 © Синчук С., 2006 
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У Російській Федерації з 01.01.2001 р. страхові внески на соціальне страхування 
сплачують у складі єдиного соціального податку (за винятком внесків на обов’язкове 
соціальне страхування від професійних ризиків та платежів на обов’язкове медичне 
страхування незайнятого населення) та є елементом її федеральної податкової 
системи [4]. 

Відмінність у термінології – це не проста підміна одного поняття іншим. 
Використання конкретного терміна відображає суттєві, якісні ознаки предмета чи 
явища, який означує; розкриває його зміст, дає змогу виділити його родові 
(притаманні низці споріднених предметів чи явищ) чи видові (характерні тільки для 
певного конкретного поняття) ознаки. Не менш важливим аргументом доцільності 
використання того чи іншого поняття є та обставина, що будь-якому інституту 
властиві основні узагальнюючі риси тієї галузі права, сукупність норм якої він 
узагальнює в собі. 

Важливими критеріями, які дають змогу розмежувати між собою податки та 
соціальні страхові внески, слугують їх призначення та роль у функціонуванні 
інститутів соціального захисту, правовий характер, який вони задають для суб’єктів 
взаємовідносин. 

Правова природа податку чи збору дискусії не викликає; вони є інститутами 
фінансового права. Податок – це фінансовий інститут, метою якого є утворення 
фінансових ресурсів держави, а відносини, які з ним пов’язані виникають після 
виплати заробітної плати та страхових відрахувань. 

Що ж до природи страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у науковій літературі єдності підходів немає, адже самі правовідносини 
загальнообов’язкового державного соціального страхування досліджуються у працях 
вчених, як представників фінансового права [5, 6, 7], так і дослідників проблем права 
соціального забезпечення [8, 9, 10]. 

Усе це зумовлено різноманітністю та складністю відносин загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, а також метою дослідження, яку вчені ставлять 
перед собою. Під час вивчення загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, а отже страхових внесків як одного з його інститутів в рамках предмета 
фінансового права особливий наголос досліджень спрямований на ефективність 
формування та використання страхових фондів з метою фінансового забезпечення 
діяльності держави та його місця в системі публічних фінансів. 

Соціально-страхова діяльність як інститут права соціального забезпечення 
досліджується в аспекті реалізації конституційних прав громадян (права на 
соціальний захист, на охорону здоров’я, на медичну допомогу). Правовим підґрунтям 
методології такого дослідження є положення ст. 46 Конституції України: „Право на 
соціальний захист гарантується загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ 
організацій…”. Страхові внески роботодавців та застрахованих осіб закріплені 
основним джерелом коштів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування Основами законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (ст. 20). 

Запровадження будь-яких змін щодо сплати соціальних страхових внесків 
матиме наслідки не лише для загальнообов’язкового державного соціального 
страхування громадян, а й позначиться на економічних відносинах: через систему 
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соціального страхування відбувається перерозподіл внутрішнього валового продукту. 
Дослідження наслідків запровадження єдиного соціального платежу та його впливу 
на відносини, пов’язані з економікою держави, потребує визначення правової 
природи такого платежу, а також соціальних та організаційно-правових аспектів його 
впровадження. Отож метою цієї статті є аналіз правової природи соціального 
страхового внеску, його місця в системі обов’язкових платежів. 

Почнемо з того, що саме страховий метод утворення фінансових ресурсів 
державних соціальних страхових позабюджетних фондів визначив назву платежів у 
ці фонди як страховий внесок. У матеріальному аспекті страховий внесок – сума, яку 
періодично вносять у соціальні страхові фонди з метою майбутнього матеріального 
забезпечення. Страхові внески у правовому аспекті – вид обов’язкових платежів, які 
стягуються з юридичних та фізичних осіб за ставками в порядку та у терміни, 
закріплені в нормативно-правових актах, з метою фінансового забезпечення 
гарантованих державою прав громадян на соціальне забезпечення. 

Аналіз законодавства та наукової літератури дає підстави виділити ознаки, які 
характеризують поняття „соціальні страхові внески”. 

Відповідно до п. 3 ст. 18 Основ законодавства про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, страхові внески є цільовим загальнообов’язковим платежем, 
який справляється на всій території України. У законодавчо закріпленому визначенні 
страхового внеску в Російській Федерації названі аналогічні змістовні ознаки 
страхових внесків (визначення законом, обов’язковий та цільовий характер), однак не 
відображено їх соціально-правовий зміст. Страхові внески – це обов’язкові платежі 
на державне пенсійне страхування, які платники сплачують у Пенсійний Фонд 
відповідно до законодавства [11]. 

Законодавче визначення страхового внеску в Законі України „Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” є лише спробою пояснити, що 
саме законодавець розуміє під вживаним терміном, і не відображає зміст 
досліджуваного поняття: „Страхові внески – кошти відрахувань на соціальне 
страхування та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із 
законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”. Кращим, на нашу думку, є визначення страхових внесків, 
запропоноване Конституційним Судом Російської Федерації. Страхові внески – це 
встановлені в законі особливі обов’язкові платежі, які є формою відчуження 
грошових засобів страхувальників та застрахованих осіб для забезпечення приватних 
та публічних інтересів із державного соціального страхування [12]. 

На основі законодавства про соціальне забезпечення та узагальнення наукових 
досліджень, спробуємо запропонувати ознаки, які характеризують інститут 
соціального страхового внеску як інституту права соціального забезпечення. 

Передусім, соціальні страхові внески є обов’язковими платежами. Обов’язковий 
характер полягає у тому, що відносини загальнообов’язкового державного 
соціального страхування виникають на підставі закону, тобто незалежно від волі 
учасників. Зміст і характер норм про порядок реєстрації платників страхових внесків, 
про порядок та терміни сплати страхових внесків, про засоби відповідальності за 
своєчасність та повноту сплати страхових внесків достатньо зближують страхові 
внески з податковими платежами. Однак, на відміну від податкових платежів, 
соціальні страхові внески у випадках, прямо зазначених у законі, можуть бути 
добровільними платежами. Наприклад, добровільними страхувальниками в системі 
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загальнообов’язкового державного соціального страхування є громадяни – суб’єкти 
підприємницької діяльності, які виконують роботи згідно з цивільно-правовими 
угодами. Перелік таких платників виключно передбачено в законі. 

Наступною ознакою страхових внесків як обов’язкових платежів, подібних за 
природою податковим є те, що при сплаті страхових внесків відбувається перехід від 
права приватної власності до державної. 

Грошові кошти соціальних страхових фондів є державною власністю, водночас вони 
не включені до бюджету та мають лише цільове призначення, яке зумовлене завданнями 
фондів та змістом розроблених та виконуваних за їх допомогою загальнодержавних 
соціальних програм. Концепція цих програм ґрунтується на положеннях Конституції, які 
закріплюють кожному громадянину гарантії прав на соціальне забезпечення. Саме 
загальнодержавна значимість соціальних позабюджетних фондів дає змогу законодавцю 
зачислити страхові внески до обов’язкових платежів. 

З іншого боку, на відміну від інших видів державних обов’язкових платежів – 
податків, які є універсальними, безвідплатними і стягуються на загальні потреби, 
соціальні страхові внески слугують виключно цільовими соціальними платежами. 
Цільовий характер як ознака соціальних страхових внесків отримав законодавче 
закріплення: принцип цільового використання коштів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування легалізовано в Основах законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Соціальні страхові внески є категорією соціального страхування як 
організаційно-правової форми соціального забезпечення в Україні та пов’язані із 
способом акумуляції грошових засобів, за рахунок яких здійснюється соціальне 
забезпечення. Вони конституційно та законодавчо закріплені матеріальною гарантією 
соціального забезпечення громадян, у випадках, коли ті втрачають можливість 
отримувати заробітну плату за обставин, визнаних соціально значимими. У галузевій 
літературі такі обставини прийнято означати як соціальні ризики чи важкі життєві 
обставини. З іншого боку, сплатою страхових внесків забезпечуються не лише 
приватні інтереси застрахованих осіб, а й публічні, пов’язані із реалізацією принципу 
соціальної солідарності поколінь. 

Соціальні страхові внески є матеріальним забезпеченням застрахованих громадян 
у разі настання страхових випадків та попередження соціально-ризикових випадків. 
За рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування 
фінансуються: страхові пенсії; страхові допомоги з безробіття, тимчасової 
непрацездатності; сім’ям з дітьми; у зв’язку з нещасним випадком на виробництві; 
різного роду страхові соціальні послуги (санаторно-курортне лікування, медична та 
соціальна реабілітація тощо). 

Соціальний страховий ризик можна попередньо обчислити, спрогнозувати, 
тарифи страхових внесків повинні бути диференційованими і визначатись з 
урахуванням ступеня вірогідності настання такого ризику, на підставі актуарних 
розрахунків. 

Соціально-страхові внески позбавлені персонально-цільового спрямування та 
надаються безособово безоплатно Цільове використання коштів не передбачає, що 
розмір чи загальна сума соціальної виплати, на які розраховує отримувач протягом 
усього періоду життя відповідатиме сумі страхових внесків, сплачених конкретним 
працівником та роботодавцем. 
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Соціальним страховим внескам характерні спеціальні суб’єкти: страхувальник, 
страховик, застрахована особа. Страхувальниками є роботодавці та застраховані 
особи, які сплачують внески на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. У певних випадках застраховані працівники не сплачують страхових 
внесків. Зокрема, при страхуванні від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності внески 
сплачують лише роботодавці. 

Факт сплати страхових внесків особи тісно пов’язаний із трудовою діяльністю 
особи: чи то виконання роботи за трудовим договором (обов’язок сплати виникає 
автоматично з боку роботодавця особи, а у випадках, передбачених законодавством, і 
з боку самого працівника), чи виконання роботи за цивільно-правовими договорами. 
Страхові внески в солідарній системи сплачуються із сум фактичних витрат на 
оплату праці (грошового забезпечення), виплат за угодами цивільно-правового 
характеру, а також із сум страхових виплат, які отримують окремі категорії 
застрахованих осіб. Для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, а також 
суб’єктів господарської діяльності без створення юридичної особи страхові внески 
сплачуються із сум доходу, який відповідно до Закону України „Про податок з 
доходів фізичних осіб” (від 22.05.2003) підлягає оподаткуванню. Особи, які беруть 
добровільну участь у солідарній системі, сплачують внески у розмірі, передбаченому 
договором із сум оподаткованого доходу, визначених договором. 

Важливо зазначити, що законодавство обмежує максимальний розмір фактичних 
витрат на оплату праці найманих працівників, оподаткованого доходу, сукупного 
оподаткованого доходу, з яких справляють страхові внески до соціальних фондів. 
Страхові внески нараховуються в межах максимальної величини, що встановлюється 
законом про розмір страхових внесків, яку визначають щороку на рівні величини 
семи середніх заробітних плат, що склалися в попередньому календарному році. 

Страхові внески сплачують з метою набуття особою страхового стажу. Причому 
в законодавстві передбачено, що сума сплачених за місяць страхових внесків не може 
бути меншою від мінімального страхового внеску. Сума коштів, що визначається 
розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового 
внеску, встановлених законом на день отримання заробітної плати. 

За своєю суттю соціальні страхові внески – це форма накопичення коштів, які 
повернуться до індивіда в разі настання страхового випадку [13]. Вони мають 
поворотний характер, оскільки держава, стягуючи соціальні платежі, зобов’язана 
надати застрахованим особам соціально-страхове забезпечення у разі настання 
страхового випадку, а застраховані особи мають право вимагати такого забезпечення. 

Поворотність страхових внесків є дещо умовною та має особливий характер, 
оскільки страхувальник і застрахована особа, яка набуває право на забезпечення із 
соціального страхування, не завжди збігаються. 

Поворотність страхових внесків не означає їх адекватності до сплачених 
соціальних страхових внесків. Співвідносність сплачених та повернутих коштів може 
бути досить різноманітною. Поворотність означає, що страхові внески не є 
індивідуально безповоротними платежами, оскільки вони повертаються 
застрахованим особам у випадку настання соціального ризику у вигляді пенсії, 
допомоги тощо. І навіть у тому випадку, коли внески не повертаються зазначеній 
застрахованій особі, вони залишаються в системі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та слугують для фінансування соціального страхового 
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забезпечення інших застрахованих осіб. Саме в такий спосіб реалізовується принцип 
солідарної відповідальності працездатних громадян щодо тих, у кого виник 
соціальний ризик (від працездатних – до непрацездатних, від здорових – хворим 
тощо). 

І нарешті, значною відмінністю системи соціального страхування від податкової 
системи є те, що інституту соціального страхування властива відповідність 
(еквівалентність) індивідуального внеску застрахованої особи та його страхувальника 
(роботодавця) до розміру соціальної виплати. Звичайно в системі соціального 
страхування наявний і нестраховий перерозподіл (скажімо за програмою 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 
право на соціальні допомоги мають і незастраховані особи), однак це, швидше 
виняток, аніж правило. У податковій ж системі характерною є повна відсутність 
взаємозв’язку в конструкції „внесок – виплата”, а приватні інтереси платників є 
невеликими. Це, своєю чергою, спричинює намагання суб’єктів сплати податків 
уникати такої виплати. 

Підсумовуючи, зазначимо, що соціальні страхові внески – це законодавчо 
встановлені, переважно обов’язкові платежі, які сплачуються страхувальниками на 
користь застрахованих осіб з метою забезпечення індивідуальних та суспільних 
інтересів матеріального забезпечення непрацездатних громадян у випадку настання 
соціального ризику. 

Видається, що запропонований законодавцями „єдиний соціальний податок” 
призведе до змішування цілком різних за природою економічних і правових 
категорій та фінансових механізмів: податок та соціальне страхування. Об’єднання 
страхових внесків в єдиний соціальний податок підірве методологічну основу 
становлення самого інституту соціального страхування. 
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У статті проаналізовано низку особливостей правового режиму земель водно-
болотних угідь, правовий статус водно-болотних угідь за законодавством України, без 
чого неможливе планування та здійснення заходів щодо збереження, охорони та 
відновлення водно-болотних угідь та їх біорізноманіття в Україні. 

Автор зазначає правові заходи, яких потрібно вжити на національному рівні з 
метою усунення прогалин законодавства у правовому регулюванні відносин щодо 
земель водно-болотних угідь, а також забезпечення повною мірою збереження водно-
болотних угідь та їх біорізноманіття в Україні. 

Ключові слова: правовий режим земель, водно-болотні угіддя, правовий статус 
водно-болотних угідь, землі природоохоронного призначення, землі лісового фонду, 
землі водного фонду, землі сільськогосподарського призначення, природно-заповідний 
фонд, біорізноманіття, екологічна мережа, водно-болотні угіддя міжнародного 
значення. 

Сучасний стан проведення земельної реформи в Україні та розвитку земельного 
законодавства характеризується подальшим впровадженням екологічних вимог у 
земельно-правові норми, що сприяє збереженню, охороні та відтворенню не лише 
земельних ресурсів, а й розташованих на них інших природних ресурсів. 

З іншого боку, планування та здійснення заходів щодо збереження, охорони та 
відновлення природних ресурсів, у тім числі водно-болотного біорізноманіття, 
неможливе без чіткого з’ясування правового режиму земель, на яких ці ресурси 
розміщені. 

Визначивши особливий правовий режим для різних категорій земель України 
відповідно до їх основного цільового призначення, законодавець встановив для 
кожної з категорій порядок та умови використання земель, засади державного 
управління та контролю за земельними ресурсами, здійснення їх охорони, межі права 
власності та користування землями, відповідальність за порушення земельного 
законодавства тощо. 

При цьому підкреслимо, що земля розглядається як основоположна ланка 
природного комплексу, невід’ємно пов’язана з іншими природними ресурсами і не 
може розглядатись окремо, незалежно від інших елементів природного комплексу. З 
огляду на це вчені підтримують ідею ландшафтного підходу до правового 
регулювання земельних відносин [1, с. 13]. Зокрема, правовий режим земель повинен 
мати загальні риси правового режиму інших природних ресурсів, а також 
відображати особливості, що зумовлені природними властивостями та якостями 
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землі, а також її роллю та місцем у природному комплексі [1, с. 14]. Цей підхід, на 
нашу думку, особливо актуальний, коли йдеться про землі природно-заповідного 
фонду та іншого природоохоронного призначення. 

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 
відповідно до ст. 19 Земельного кодексу України (ЗКУ) [2] належать до окремої 
категорії земель. Вперше на законодавчому рівні до земель іншого 
природоохоронного призначення віднесені земельні ділянки водно-болотних угідь, 
що не належать до земель лісового і водного фонду (п. “а” ч. 1 ст. 46 ЗКУ). Отож, за 
законодавством України особливий правовий режим мають окремі види земель 
водно-болотних угідь, які не відносяться до земель лісового та водного фонду, а 
також до земель природно-заповідного фонду (хоча й об’єднані з землями природно-
заповідного фонду в одну категорію за єдністю правового режиму та основним 
цільовим призначенням). У літературі цей правовий режим земельних ділянок водно-
болотних угідь, які відносяться до земель природоохоронного призначення, 
розглядають як міжнародно-правовий, що визначається міжнародними конвенціями, 
участь в яких бере Україна [3]. 

Зазначимо, що це нововведення в земельному законодавстві наразі не знайшла 
наукового дослідження і тому потребує глибоких наукових розвідок для 
вдосконалення правового регулювання. 

Частина 3 ст. 46 Земельного кодексу України передбачає, що порядок використання 
земель іншого природоохоронного призначення, у тому числі земельних ділянок водно-
болотних угідь, визначається законом. На сьогодні такого закону, який би здійснював 
єдине законодавче регулювання правового режиму земель водно-болотних угідь, 
визначав порядок використання земельних ділянок, на яких вони розміщені, не прийнято, 
що не сприяє повною мірою діяльності з охорони земель водно-болотних угідь, 
зізбереження водно-болотних угідь та їх біорізноманіття в Україні. 

Водночас, на сьогодні чинне законодавство містить певну правову базу, яка 
визначає особливості правового режиму земель водно-болотних угідь. 

Відповідно до ст. 1 Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне 
значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (Рамсарської 
конвенції) [4, 5] під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів, боліт, 
драговин, торфовищ або водойм природних або штучних, постійних або тимчасових, 
стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, у тім числі морські акваторії, 
глибина яких під час відпливу не перевищує шести метрів. Отож, законодавством 
передбачено широке тлумачення поняття водно-болотних угідь. При цьому, визначаючи 
поняття, беруть до уваги суттєві екологічні функції водно-болотних угідь як регуляторів 
водного режиму і таких, що підтримують існування характерної флори та фауни, а також 
мають велике економічне, культурне, наукове, рекреаційне значення. 

Із положень Земельного кодексу України робимо висновок, що правовий режим 
земельних ділянок, на яких розміщені водно-болотні угіддя, законодавець ставить в 
залежність від того, до якої з категорій земель вони належать у визначеному 
законодавством порядку, а також від наданого їм статусу. 

У такому разі на них поширюватиметься правовий режим відповідної категорії 
земель, передбачений законодавством. 

Зокрема, стаття 55 ЗКУ передбачає, що до земель лісового фонду належать землі, 
вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, 
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які надані та використовуються для потреб лісового господарства. У складі цих 
земель можуть бути земельні ділянки водно-болотних угідь, які хоча не зайняті 
лісовою рослинністю, не призначені для її вирощування, однак використовують їх 
для обслуговування та для різних потреб лісового господарства. У такому разі 
використання цих земельних ділянок відбувається відповідно до положень чинного 
законодавства, які регулюють порядок використання земель лісового фонду. 

Така ж ситуація у правовому регулюванні з земельними ділянками водно-
болотних угідь, які перебувають у складі земель водного фонду. Зазначимо, що 
Водний кодекс України [6], який регулює водні відносини, не містить визначення 
водно-болотних угідь, а містить термін “болото”, під яким розуміють надмірно 
зволожену земельну ділянку із застояним водним режимом і специфічним рослинним 
покривом. Земельні ділянки водно-болотних угідь, які перебувають у складі земель 
водного фонду, використовують відповідно до положень чинного законодавства, що 
регулюють порядок використання цієї категорії земель. 

Заболочені землі можуть перебувати у складі земель сільськогосподарського 
призначення, до яких, відповідно до статті 22 ЗКУ, належать сільськогосподарські та 
несільськогосподарські угіддя, надані для виробництва сільськогосподарської 
продукції, здійснення сільськогосподарської продукції, виконання 
сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення 
відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей. Варто 
зазначити, що за своїми природними характеристиками заболочені землі можуть 
відноситись лише до несільськогосподарських угідь, оскільки їхні особливості не 
дають змоги використовувати ці землі як сільськогосподарські угіддя, а 
використання їх для сільськогосподарських потреб є неефективним. Про це свідчить, 
зокрема, той факт, що заболочені землі обов’язково виключають із площі земельних 
ділянок, що підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), оскільки 
їх недоцільно використовувати для сільськогосподарських потреб (ст. 7 Закону 
України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)” від 5 червня 2003 р. [7]). Однак, навіть у складі 
несільськогосподарських угідь перебування заболочених земель у складі земель 
сільськогосподарського призначення у низці випадків є недоцільним, оскільки 
використання таких земель для сільськогосподарських цілей може унеможливити 
збереження їх природного біорізноманіття. 

У цьому контексті, на нашу думку, для збереження водно-болотних угідь та їх 
біорізноманіття, у кожному конкретному випадку, де це доцільно і можливо, варто 
вивчати можливість зміни цільового призначення земельних ділянок, на яких вони 
розміщені, вилучення їх із сільськогосподарського використання та віднесення у 
визначеному порядку до категорії земель природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення. Це цілком відповідатиме засадам формування 
екологічної мережі, що передбачає зміни в структурі земельного фонду країни 
шляхом віднесення (на підставі обґрунтування екологічної безпеки та економічної 
доцільності) частини земель господарського використання до категорій, що 
підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття 
природних ландшафтів (Розділ І Загальнодержавної програми формування 
національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки, затвердженої Законом 
України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної 
мережі України на 2000–2015 роки” від 21 вересня 2000 року [8]). 
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Земельні ділянки водно-болотних угідь можуть бути у визначеному 
законодавством порядку віднесені до земель природно-заповідного фонду, якщо вони 
мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та 
іншу цінність і їм відповідно до закону надано статус територій та об’єктів природно-
заповідного фонду (ст. 43 ЗКУ, ст. 7 Закону України “Про природно-заповідний фонд 
України” від 16 червня 1992 р. [9]). Відповідно до ст. 3 Закону України “Про 
природно-заповідний фонд України”, до природно-заповідного фонду України 
належать: 
− природні території та об’єкти – природні заповідники, біосферні заповідники, 

національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки 
природи, заповідні урочища; 

− штучно створені об’єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, 
парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. 
Порядок створення та оголошення територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду визначається ст. ст. 51–55 Закону України “Про природно-заповідний фонд 
України”. 

Цей спосіб правової охорони водно-болотних угідь, коли вони віднесені до 
природно-заповідного фонду, вважаємо найефективнішим, оскільки за 
законодавством України природно-заповідний фонд охороняється як національне 
надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і 
використання. Про це свідчить той факт, що природні комплекси є найбільш 
захищеними в межах територій природно-заповідного фонду (ч. 2 Розділу І 
Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України 
на 2000–2015 роки). 

Особливий, посилений режим охорони, відтворення і використання встановлений 
для земельних ділянок природно-заповідного фонду, які відповідно до ст. 150 ЗКУ 
віднесені до особливо цінних земель. Зокрема, ці землі можуть використовуватися: 
− у природоохоронних цілях; 
− у науково-дослідних цілях; 
− в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; 
− в освітньо-виховних цілях; 
− для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. 

Для них визначено особливий порядок їх вилучення, підвищена відповідальність 
за порушення режиму їх охорони та використання тощо. 

Земельні ділянки водно-болотних угідь, які підпадають під дію ст. 46 ЗКУ, хоча і 
мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та 
іншу цінність, однак заповідного режиму не мають, тому відповідні положення щодо 
природно-заповідного фонду на них не поширюються. 

Втім, як уже зазначалося, законодавство України містить ряд положень щодо 
охорони та використання водно-болотних угідь, земельних ділянок водно-болотних 
угідь, що можуть бути основою в разі розробки спеціального закону щодо порядку 
використання цих земельних ділянок та правового статусу водно-болотних угідь. 

Той факт, що водно-болотні угіддя та їх біорізноманіття потребує правової 
охорони, не викликає заперечень. Важливе значення має вдосконалення нормативно-
правової бази щодо збереження, відтворення та охорони водно-болотних угідь, 
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визначення їх особливого правового статусу як таких, що підлягають особливій 
охороні, а це сприятиме зменшенню, запобіганню та ліквідації негативного впливу 
господарської та іншої діяльності людей на ці території, збереженню їх флори та 
фауни, генетичного фонду живої природи. Цим завданням сприяє землеохоронний 
аспект у державній політиці у сфері земельних відносин. Зокрема, відповідно до 
п. „г” ч. 1 ст. 164 ЗКУ, збереження природних водно-болотних угідь поряд з іншими 
заходами становить зміст охорони земель і, відповідно, є об’єктом державного 
контролю у цій сфері. 

Ряд програмних нормативно-правових актів України передбачає та обґрунтовує 
заходи, у тому числі правові, які необхідні для збереження, охорони та відновлення 
водно-болотних угідь. 

Концепція збереження біологічного різноманіття України, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. № 439 [10], передбачає, 
зокрема, необхідність проведення інвентаризації водно-болотних угідь 
національного, регіонального і місцевого значення, розроблення і вжиття заходів 
щодо їх охорони та відновлення; вжиття заходів щодо збереження цінних болотних 
масивів, розроблення і реалізації заходів щодо охорони водно-болотних угідь, що 
мають міжнародне значення. 

Відповідно до п. 4 Концепції Загальнодержавної програми збереження 
біорізноманіття на 2005–2025 рр., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 22 вересня 2004 р. № 675-р [11], програма передбачатиме вжиття заходів 
із збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, їхніх угруповань та 
комплексів, екосистем та складових структурних елементів екомережі, зокрема 
болотних і заплавних екосистем. 

Україна ратифікувала Угоду про збереження афро-євразійських мігруючих 
водно-болотних птахів (Закон України “Про ратифікацію Угоди про збереження 
афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів” від 4 липня 2002 р. [12]), яка у 
ст. ІІІ серед зобов’язань сторін передбачає, зокрема: 
− визначати середовища існування мігруючих водно-болотних птахів, які 

перебувають в межах їх територій, та сприяти охороні, управлінню, реабілітації і 
відновленню цих середовищ; 

− досліджувати проблеми, які пов’язані або можуть бути пов’язані з антропогенним 
впливом, та докладати зусиль до реалізації захисних заходів, у тім числі 
відновлення і реабілітацію середовищ існування та компенсувальні дії у разі 
втрати середовищ існування. 
Водночас, незважаючи на прогресивні положення нормативно-правових актів у 

сфері охорони довкілля, правовий режим земель водно-болотних угідь на сьогодні 
залишається недостатньо визначеним через невизначеність правового статусу водно-
болотних угідь в Україні. Наприклад, законодавством передбачена охорона водно-
болотних угідь національного (загальнодержавного), регіонального, місцевого 
значення, проте не прописано порядку надання їм такого статусу, його правового 
значення для охорони відповідних угідь, що своєю чергою унеможливлює 
визначення порядку використання земельних ділянок, на яких вони розташовані. 

На сьогодні законодавство врегулювало статус водно-болотних угідь 
міжнародного значення, що визначає особливий правовий режим земельних ділянок 
водно-болотних угідь міжнародного значення. Цей міжнародно-правовий режим 
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земель водно-болотних угідь на виконання Рамсарської конвенції визначено 
Постановою Кабінету Міністрів України “Про Порядок надання водно-болотним 
угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення” від 29 серпня 2002 р. 
№ 1287 [13], Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України “Про 
затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя 
міжнародного значення” від 27 грудня 2002 р. № 524 [14], Постановою Кабінету 
Міністрів України “Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають 
міжнародне значення” від 23 листопада 1995 р. № 935. 

Зокрема, статус водно-болотних угідь міжнародного значення може бути надано 
цінним природним комплексам боліт, заплавних лук і лісів, а також водних об’єктів – 
природних або штучно створених, постійних чи тимчасових, стоячих або проточних, 
прісних, солонкуватих чи солоних, у тому числі морським акваторіям, що розміщені 
у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, земель водного та 
лісового фонду України (п. 2 Порядку надання водно-болотним угіддям статусу 
водно-болотних угідь міжнародного значення). При цьому, на надання статусу 
водно-болотного угіддя міжнародного значення впливають такі критерії: 
− типовість, рідкісність або унікальність; 
− наявність видів рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення в 

усьому світі; 
− регулярне перебування водно-болотних птахів; 
− стан іхтіофауни. 

На всі водно-болотні угіддя міжнародного значення складаються паспорти, 
ведення котрих покладено на адміністрації установ природно-заповідного фонду, у 
межах яких розміщені ці угіддя, а в разі їх знаходження за межами територій 
природних, біосферних заповідників і національних природних парків – на 
територіальні органи Мінприроди за погодженням з користувачами (власниками) 
земельних ділянок та інших природних ресурсів. 

Мінприроди та його територіальні органи за погодженням з користувачами 
(власниками) земельних ділянок та інших природних ресурсів забезпечують 
установлення спеціальних знаків на межах водно-болотних угідь міжнародного 
значення. Межі водно-болотних угідь міжнародного значення позначають на планах 
та картах відповідних земельних ділянок. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що на сьогодні в Україні створено нормативно-
правову базу для визначення правового режиму земельних ділянок водно-болотних 
угідь, однак законодавство у цьому напрямі потребує подальшого розвитку для 
усунення прогалин щодо правового регулювання відносин з використання та 
охорони деяких видів водно-болотних угідь. Доцільним на нашу думку є визначення 
в спеціальному законі України правового статусу земель не лише водно-болотних 
угідь міжнародного значення, а й інших водно-болотних угідь – загальнодержавного 
(національного), регіонального, місцевого (локального) значення з подальшою їх 
паспортизацією, закріпленням на місцевості межовими та інформаційними знаками, 
визначенням порядку їх використання, що неодмінно має сприяти охороні земель 
водно-болотних угідь України та відтворенню їхнього біорізноманіття. 
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У статті зроблено спробу класифікації прав громадян на землі 
сільськогосподарського призначення за певними критеріями. Вони дають змогу 
визначити особливості цих прав різних видів та згрупувати їх за певними ознаками. 

Ключові слова: права громадян України на землі сільськогосподарського 
призначення; класифікація. 

Права громадян України на землі сільськогосподарського призначення – явище 
надзвичайно багатогранне. Специфіка цих прав зумовлена їх об’єктом – земельними 
ділянками, які входять до складу цієї категорії земель. Вони мають особливий правовий 
режим охорони та використання. З проведенням в Україні земельної та аграрної реформ 
ці землі набули нових правових ознак. Вони стали не лише об’єктом вкладення праці, а й 
капіталу, їх вперше було включено у сферу підприємництва, тобто діяльності, що 
безпосередньо пов’язана з цілеспрямованим одержанням прибутку [1, с. 6]. Тому питання 
про права громадян на землі сільськогосподарського призначення є особливо 
актуальними. На жаль вони поки що не стали самостійним предметом вивчення. 

Різноманітність цих прав найяскравіше проявляється у їх класифікації, яка „дозволяє 
не тільки визначити найхарактерніші риси явища, що розглядається, а й проаналізувати 
його з різних позицій, під різним кутом зору, пізнати особливості” [2, с. 11]. 

В радянському земельному праві основу правовідносин становили такі основні 
засади, як право виключної власності держави на землю та виключення її з цивільно-
правового обігу. З огляду на це, видова різноманітність прав громадян на землі була 
обмеженою. 

Основою розвитку сучасних прав на землю є різні форми та види власності. Коло 
об’єктів прав громадян на землю доповнено правами нематеріального характеру, у 
тому числі правами на земельну частку (пай). Тому основними критеріями 
класифікації прав громадян на землі сільськогосподарського призначення є суб’єкти 
та об’єкти цих прав. 

Громадяни України можуть мати земельну ділянку як на праві власності, так і на 
праві користування головно на умовах оренди. Залежно від титулу, завдяки якому 
громадяни використовують землі, їхні права можна поділити на права 
безпосереднього та похідного землекористування. 

Обсяг повноважень похідних землекористувачів є меншим від обсягу 
повноважень власника земельної ділянки. Цих суб’єктів між собою відрізняє 
правомочність розпорядження, яка може належати лише власнику земельної ділянки. 
А от аналіз правомочностей землекористувача (ст. 95 ЗК України) щодо володіння та 
користування земельною ділянкою, дає підстави говорити, про те, що за своїм 
змістом вони цілком збігаються з такими ж правомочностями власника земельної 
ділянки (ст. 90 ЗК України). Тобто, незалежно від виду суб’єктивного права 
(власності чи користування), правомочності володіння та користування є 
універсальними [3, с. 114]. 
                                                           
1 © Баран О., 2006 
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Класифікувати права такого виду можна і залежно від правових підстав їх 
виникнення. За цим критерієм права громадян на землі сільськогосподарського 
призначення поділяють на два види – речові та зобов’язальні. 

Речові права на землю виникають на підставі закону і не можуть бути змінені 
договором. Володілець речового права має змогу безпосередньо впливати на 
земельну ділянку шляхом панування над нею [4, с. 183]. Тому речові права є однією 
із правових форм реалізації повноважень власника земельної ділянки щодо 
володіння, користування та розпорядження нею. 

До зобов’язальних належать права на землю, які виникають у результаті укладення 
договорів оренди, строкового користування, застави земель (іпотеки) тощо. 

Зміст кожного права громадян на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення може бути висвітлений за умови розкриття особливостей правового 
режиму об’єкта цих прав. Річ у тім, що залежно від правового режиму об’єкта права 
визначаються певні можливості „поведінки учасників правовідносин стосовно 
відповідних матеріальних та нематеріальних благ” [5, с. 295]. Відповідно до ст. 2 ЗК 
України такими благами можуть бути земельні ділянки цієї категорії земель та права 
на них, у тому числі на земельні частки (паї). 

З розширенням кола об’єктів прав громадян на землі сільськогосподарського 
призначення урізноманітнено критерії, за якими ці права можна класифікувати. За 
безпосереднім об’єктом прав громадян на землі сільськогосподарського призначення, 
насамперед, важливо класифікувати матеріальні права громадян. Це можна пояснити 
тим великим значенням, яке в цій галузі має земля. Наявність в національній системі 
права особливої галузі земельного права зумовлено існуванням землі як об’єкта 
матеріального світу і правового регулювання. Особливості об’єкта визначають 
предметну специфіку галузі земельного права. 

Особливим об’єктом прав громадян є землі сільськогосподарського призначення, 
які слугують основним засобом виробництва у сільському господарстві. Вони 
характеризуються такими рисами, як родючість, просторова обмеженість, постійність 
місцезнаходження та незамінність. 

Сучасні класифікації матеріальних прав громадян України на землі 
сільськогосподарського призначення різноманітні. Вони ґрунтуються на загальних 
особливостях правового режиму цих земель, і, визначаються залежно від цілей 
використання окремих земельних ділянок як основного засобу виробництва у 
сільському господарстві. 

На жаль, ЗК України не розкриває поняття „цільового призначення земельної 
ділянки”, а лише вказує на наявність такої ознаки. Це спричинило появу в юридичній 
літературі нових детальніших класифікацій земельних ділянок сільсько-
господарського призначення. 

Залежно від фактичного використання земельних ділянок сільсько-
ігосподарського призначення у літературі (Г.О. Аксеньонок та Ю.Г. Жаріков) 
введено поняття так званих „земель сільськогосподарського виробництва” [6, с. 241–
242; 7, с. 31–38; 8, с. 7], де запропоновано класифікувати землі не за їх господарським 
призначенням, а за фактичним використанням. 

У сучасний період розвитку земельного законодавства, за характером 
сільськогосподарського виробництва виділяють земельні ділянки, надані громадянам 
у власність для ведення особистого селянського господарства, садівництва, 
товарного сільськогосподарського виробництва тощо. 
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Значного поширення набула практика допоміжного використання земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення. Її здійснюють в межах цільового 
призначення тієї категорії земель, до якої вони належать. 

Наприклад, земля для ведення особистого селянського господарства може 
використовуватися для городництва, садівництва, сінокосіння чи випасу худоби. 
Здійснення відповідних видів діяльності входить у поняття особистого селянського 
господарства. При цьому варто погодитись, що норми, встановлені для розмірів 
індивідуальних городів і садів, сінокосів і пасовищ тут не діють. 

Отже, землі особистого селянського господарства замінили собою і присадибні 
земельні ділянки, і земельні ділянки для городництва, садівництва, сінокосіння та 
випасання худоби. Водночас, між використанням землі для ведення особистого 
селянського господарства і використанням її для потреб городництва, садівництва, 
сінокосіння та випасання худоби є суттєва відмінність. Зокрема – конкретне цільове 
призначення, від якого залежать права і обов’язки кожного землеволодільця. 

Особисте селянське господарство передбачає вирощування продуктів 
харчування, кормів для худоби, а також деяких технічних культур. Саме так доцільно 
визначати цільове призначення розглянених земельних ділянок, зазначивши, що на 
земельних ділянках, наданих спеціально з цією метою, можна вирощувати овочі, 
фрукти, корм для тварин і деякі інші сільськогосподарські культури, 
використовувати ці ділянки для сінокосіння і випасання худоби. 

Незважаючи на те, що ст. 22 ЗК України відносить земельні ділянки для ведення 
особистого селянського господарства до земель сільськогосподарського призначення, 
основною особливістю їх правового режиму є те, що такі земельні ділянки, в межах 
населених пунктів, використовуються для аграрного виробництва тимчасово. Вони 
залишаються резервом для забудови і благоустрою населеного пункту. За 
необхідності здійснення забудови ці землі можуть вилучати у землекористувачів і 
надавати іншим особам для будівництва чи благоустрою населеного пункту 
[9, с. 139]. Це видно із положень статей 12–16 Закону України "Про планування і 
забудову територій”. 

Найпоширенішою формою ведення особистого селянського господарства є 
вирощування городніх культур. Водночас на земельних ділянках, наданих для 
городництва, заборонено закладення багаторічних плодових насаджень, а також 
спорудження капітальних будівель та споруд. На цих земельних ділянках можуть 
бути зведені тимчасові споруди для зберігання інвентаря та захисту від непогоди. 
Після закінчення строку оренди зазначеної земельної ділянки побудовані тимчасові 
споруди підлягають знесенню власниками цих споруд за їхній рахунок (пп. 2, 3 ст. 36 
ЗК України). 

Чинне земельне законодавство не містить визначення поняття городу чи земель 
для городництва. Відсутнє й чітке визначення і їх правового режиму. Очевидно лише 
те, що в цьому випадку земельні ділянки надають для вирощування картоплі, овочів 
та інших продуктів харчування [10, с. 632]. Закон не забороняє вирощування на 
городі, наприклад, зернових культур, що на практиці трапляється досить часто. Тому 
земельні ділянки для городництва розглядають як землю, яка призначена чи 
використовується для сезонного вирощування переважно овочевих чи кормових 
культур, а інколи – і зернових чи технічних. 
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Особливістю правового режиму земель, наданих для городництва, є те, що їх 
надають лише на умовах оренди. Попри це, земельні ділянки для ведення особистого 
селянського господарства можуть використовуватися як на праві тимчасового 
користування (оренди), так і на праві власності (ч. 1 ст. 36 ЗК України). 

Громадяни України мають право на отримання земельних ділянок для 
садівництва. До прийняття ЗК 1991 р. надання землі спеціально для індивідуального 
садівництва не передбачалося, хоча такі сади існували, щоправда лише в складі 
городу [11]. 

Основним цільовим призначенням таких земельних ділянок є закладення 
багаторічних плодових насаджень (ч. 3 ст. 35 ЗК України). Частина наданої 
громадянину земельної ділянки для потреб садівництва може використовуватися для 
будівництва та експлуатації житлового будинку і господарських будівель, 
необхідних для сезонного проживання громадян та членів їх сімей, а також для 
зберігання господарського інвентаря, вирощеної продукції тощо. 

Проте садовий будинок не можуть використовувати з метою реєстрації 
постійного місця проживання його власника, оскільки земельні ділянки для 
садівництва надаються за межами населених пунктів і не мають поштової адреси. 
Крім цього, використання громадянином наданої йому для садівництва земельної 
ділянки лише для зведення житлового будинку та господарських споруд є 
порушенням цільового призначення такої земельної ділянки, оскільки основною 
кваліфікуючою ознакою цільового призначення земельних ділянок, наданих для 
садівництва, є зведення багаторічних плодових насаджень [12, с. 5]. 

На одній і тій самій категорії земель трапляються випадки різного виду 
господарського землекористування. В юридичній літературі їх позначають поняттям 
„змішаного режиму землекористування” [8, с. 7]. Наприклад, для потреб, зв’язаних з 
веденням особистого селянського господарства, можуть використовуватися 
присадибні земельні ділянки. Ці ділянки мають два цільові призначення. Основне з 
них визначається правовим режимом тієї категорії земель, до якої вони належать. 
Воно полягає в обслуговуванні житлового будинку і зв’язаних з ним господарсько-
побутових будов і споруд. Саме для цього і надається земельна ділянка (ст. 40, 121 
ЗК України). Роз’яснення Комісії Верховної Ради України з питань 
агропромислового комплексу і Держкомзему України від 7.05.1993 р. № 481/1 надало 
змогу використовувати цю земельну ділянку для городництва, саду й інших потреб, 
пов’язаних з веденням особистого селянського господарства (у тому числі і 
товарного). А ЗК 1991 р. (ст. 50) включив розміри присадибного наділу фермера до 
загальної максимальної норми земель фермерського господарства. 

Присадибні земельні ділянки, одночасно з належністю до земель житлової та 
громадської забудови, є найціннішими землями сільськогосподарського призначення. 
Такого погляду дотримуються Ю.Г. Вовк [13, с. 27] та М.Ф. Степаненко [14, с. 90]. 
Г.Ф. Ясінська [15, с. 13] окремо ставила питання про існування двох складових частин 
присадибної земельної ділянки: власне присадибної земельної ділянки, призначеної для 
ведення особистого селянського господарства і місця для будівлі, єдиною метою якого 
є обслуговування житлового будинку. Такий поділ має значення у разі виділення 
присадибної земельної ділянки за межами населеного пункту. В цьому випадку вона не 
може використовуватися для обслуговування житлового будинку. 

Власники присадибної земельної ділянки наділені загальними правами власників 
земельних ділянок (ст. 90 ЗК). Важливо підкреслити, що порівняно із власниками 
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земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право розпорядження 
присадибною земельною ділянкою законом не обмежено. Її використовуєть для 
ведення сільського господарства. Однак, це не городництво. На такій земельній 
ділянці можна закладати багаторічні насадження тощо. З огляду на це, Г.Ф. Ясінська 
розглядає ці землі як щось середнє між присадибною ділянкою і городом [15, с. 11]. 

Громадяни України мають право вільно продавати чи іншим способом 
відчужувати присадибну земельну ділянку, що знаходиться у їхній власності, разом 
із житловим будинком та різного роду господарськими спорудами (сади, літні кухні 
та ін.), які за роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України п. 8 Постанови № 7 
від 4 жовтня 1991 р. зі змінами, внесеними постановою Пленуму Верховоного Суду 
України від 25 грудня 1992 р. № 13 „Про практику застосування судами 
законодавства, що регулює право власності громадян на житловий будинок” є 
підсобними спорудами й утворюють з будинком єдине ціле [16, с. 284]. Тому вони 
переходять до нового власника одночасно з будинком, якщо під час укладення 
договору про його відчуження не були обумовлені їх знесення чи переміщення. 

Залежно від цільового призначення окремих ділянок, що надаються із складу 
сільськогосподарських земель, права громадян щодо кожного виду з цих ділянок 
мають спеціальний характер. Крім спеціальних прав на громадян поширюються 
загальні права власників та землекористувачів, передбачені ЗК України. 

Матеріальні права громадян в земельному праві за характером земельно-
правових норм зазвичай відмежовують від процесуальних. До процесуальних прав 
належать, наприклад, права щодо умов і порядку надання земельної ділянки чи її 
частини в користування [17]. 

Матеріальні та процесуальні права є взаємозалежними та тісно пов’язані між 
собою. Цей зв’язок двоякий: земельне матеріальне право – умова, підстава виникнення 
процесуального права, а процесуальне право є засобом встановлення нових 
матеріальних прав. Яскравим прикладом є земельні права у сфері землекористування. 
За своїм характером вони є похідні від права власності на землю. У той же час, перехід 
прав здійснюється шляхом певної процедури набуття прав на землю. 

Земельні права громадян – надзвичайно багатогранне явище. Права щодо 
використання земельних ділянок суттєво відрізняються від тих прав, які виникають у 
процесі надання земельної ділянки. Тому класифікувати права громадян на землі 
сільськогосподарського призначення можна і за етапом їх виникнення. 

Не менш вагомим критерієм класифікації матеріальних земельних прав громадян 
є залежність цих прав від волі суб’єкта. За цим критерієм права громадян можна 
поділити на абсолютні та відносні. 

Оскільки до абсолютних земельних прав в літературі відносять права на землі 
загального користування населених пунктів, землі, що використовуються як шляхи 
сполучення, для задоволення культурно-побутових і комунально-побутових потреб 
[18, с. 369], то права громадян на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення, що надають для певного цільового використання належать до категорії 
відносних земельних прав. За цим же критерієм, до відносних земельних прав 
належать всі зобов’язальні права. 

З огляду на проведення земельної реформи більшість з цих прав набула рис 
майнового характеру. З метою їх урегулювання прийнято чимало нормативно-
правових актів. Тому наступним критерієм класифікації земельних прав громадян 
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може бути їх юридична природа. За цим критерієм земельні права можна поділити на 
дві основні групи. Перша група регулюється тими нормативно-правовими актами всі, 
або переважна більшість норм яких спрямована на регулювання земельних відносин. 
Друга група регулюється нормами інших галузей законодавства, які мають певну 
кількість земельно-правових норм. 

Запропоновані критерії класифікації матеріальних прав громадян України на 
землі сільськогосподарського призначення дають підстави узагальнити деякі 
закономірності їх подальшого розвитку. До них належать: 

1. Характер прав та особливості сільськогосподарського землевикористання 
різних видів залежить від правового режиму категорії земель сільськогосподарського 
призначення та цільового призначення тих земельних ділянок, які входять до її 
складу. 

2. Зміст права залежить від титулу, на якому громадяни використовують землі та 
підстав його виникнення. 

3. Характер земельних прав є різним залежно від етапів їх виникнення, змісту 
правових норм (матеріальних чи процесуальних) тощо. 

4. Спеціалізоване регулювання прав нормами земельного законодавства. 
Врахування всіх ознак матеріальних прав на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення свідчить, що матеріальні права громадян на 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення потрібно розглядати як певні 
можливості, що якісно та кількісно відрізняються залежно від виду 
сільськогосподарських угідь та характеру прав на них. 

На підставі викладеного права громадян на землі сільськогосподарського 
призначення варто віднести до одного з провідних інститутів земельного права. Як 
інститут земельного права, вони характеризуються значною видовою 
різноманітністю, одночасно, вони мають певні спільні та характерні риси, які 
визначаються особливостями їх об’єкта. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті охарактеризовано основні ознаки земель як загального об’єкта земельних 
відносин і земельної ділянки як безпосереднього об’єкта земельних відносин. 

Ключові слова: об’єкт відносин, земля, землі, земельна ділянка. 
Проведення земельної реформи в Україні привело до суттєвих змін змісту 

суспільних відносин з приводу землі. З огляду на це постала проблема 
переосмислення основних категорій та понять земельного права, його місця в системі 
права України. Найкардинальніші зміни стосуються предмета правового 
регулювання земельного права. 

Земельні відносини, що регулюються нормами права, мають свою специфіку. 
Але якщо колись в умовах виключної власності держави на землі і повного 
вилучення їх із сфери цивільного-правового обігу, ця специфіка визначалася 
переважно суб’єктним складом права власності на землю, то сьогодні вона головно 
зумовлена особливостями об’єкта земельних відносин – землі. 

Характеристиці земель як об’єкта правового регулювання, з огляду на актуальність 
цього питання сьогодні, присвятили своїй праці чимало відомих вчених-правознавців: 
Н.І. Титова [1; 2, с. 10–25], М.В. Шульга [3, с. 9–25], В.І. Андрейцев [4, с. 194–206], 
І.А. Іконицька [5, с. 20–33] та ін. Незважаючи на різноманітність підходів у зазначених 
наукових дослідженнях до визначення основних ознак землі як об’єкта земельних 
відносин, усіх їх переважно об’єднує спільний висновок про те, що земля є 
специфічним об’єктом правового регулювання, і відносини з її використання та 
охорони повинні регулюватися нормами окремої галузі – земельним правом. 

Проте сьогодні, коли земельне законодавство розглядає землі не як об’єкт 
адміністрування, а як господарську цінність [6, с. 13], змінюється предмет і завдання 
земельного права, відчувається деяка недостатність наукових досліджень у цій сфері. 
Динамічність земельного законодавства України надає проблемі об’єкта правового 
регулювання земельного права особливої актуальності. 

Широке коло суспільних відносин з приводу використання і охорони земель і 
пов’язаних з нею об’єктів, які мають природне (надра, ліси, води) і штучне 
походження (будівлі, споруди), розглядають переважно як сфера земельних відносин. 
В умовах ринкової економіки, як слушно зазначає О.І. Крассов, значення земельних 
відносин постійно зростає, оскільки земля є нерухомим майном, товаром і перебуває 
в цивільно-правовому обігу [7, с. 5]. 

Проте відсутність в українському законодавстві понять „земля”, „землі” значно 
ускладнює визначення предмета земельного права, і, відповідно, основних напрямів 
розвитку земельного законодавства. Даючи у ст. 2 перелік об’єктів земельних 
відносин, до яких віднесено землі в межах території України, земельні ділянки та 
права на них, в тому числі на земельні частки (паї), Земельний кодекс України (далі – 
ЗК) [8], водночас, на відміну від інших поресурсових законів (Лісовий та Водний 
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кодекси України, Кодекс України про надра, Закон України „Про рослинний світ”, 
„Про тваринний світ”), не містить визначення основного загального об’єкту – землі. 
Поняття „земля” як поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими 
природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею, 
наведене у Законі України „Про охорону земель” [9], характеризує землю тільки з 
боку її природних властивостей, як об’єкта одного з видів земельних відносин – у 
сфері охорони земель. 

Термін „земля” – багатозначний. Різні форми зв’язку людини із землею 
зумовлюють і різноманітність функцій, які виконує земля: екологічну (як природний 
об’єкт), соціальну (як місце і умова життя й діяльності людини), політичну (як 
просторові межі поширення державної влади), економічну (як об’єкт 
господарювання), просторову (як базис для розташування будівель, споруд, об’єктів 
транспорту) тощо. Тому відносини з приводу використання земель можуть 
регулюватися нормами різних галузей права: екологічними, конституційними, 
цивільними, земельними. 

Особливе значення земля для держави та суспільства отримало своє закріплення 
передусім в Конституції України [10] (ст. 14), в якій сказано, що земля є основним 
національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Це 
положення відтворено у ст. 1 Земельного кодексу України. Визначення для землі 
правового режиму національного багатства полягає у її багатозначності для людей і 
суспільства загалом. 

Відомо, що у Цивільному кодексі України [11] земля належить до нерухомих 
речей. Водночас, поширюючи сферу цивільно-правового регулювання і на земельні 
відносини, Цивільний кодекс абсолютно не враховує їх суттєвої специфіки як 
природного об’єкта не створеною працею людини. 

Проф. Н.І. Титова детально проаналізувала особливості земель як об’єкта 
правового регулювання [1; 2], вона зазначає, що „землі існують об’єктивно, вони не 
створюються працею людини. Тобто, це природний об’єкт, який існує без впливу 
людини на його виникнення та існування, на відміну від майна в широкому 
цивілістичному розумінні. З цієї ж причини їх не можна „відтворити”, створити 
штучно, вони не можуть бути „новоствореною” річчю” [1, с. 11]. 

Людина використовує землі головно з двоякою метою: як просторову базу для 
розміщення різних об’єктів та як засіб виробництва, особливо у сфері сільського та 
лісового господарства. Проте треба мати на увазі, що на відміну від інших засобів 
виробництва, корисні властивості яких в процесі їх експлуатації зменшуються, якість 
землі у разі правильного поводження з нею може значно поліпшуватися. 

До найхарактерніших особливостей землі порівняно з іншими засобами 
виробництва, належать її просторова обмеженість, постійність місцезнаходження і 
незамінність [12, с. 5]. При цьому просторова обмеженість земель означає не 
обмеженість її продуктивних можливостей, а обмеження її кількості (площ) в 
природі. 

У земельному законодавстві, особливо у Земельному кодексі інколи не зовсім 
правильно використовується поняття „земля”, суть якого в деяких випадках має 
самостійне значення, а в інших зведене до поняття земельної ділянки. І хоч ч. 3 ст. 2 
ЗК України називає серед об’єктів земельних відносин землю, треба мати на увазі, 
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що не земля загалом як об’єкт природи чи господарський ресурс є об’єктом відносин, 
а земельна ділянка – певна індивідуалізована у встановлену порядку частина 
поверхні землі. 

Стаття 79 ЗК України визначає земельну ділянку як частину земної поверхні з 
визначеними межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї 
правами. Отож, індивідуалізацію земельної ділянки здійснюють за трьома основними 
ознаками: 
1. визначення меж; 
2. певне місце розташування; 
3. надання прав щодо земельної ділянки. 

Межі земельної ділянки визначають територіальну і просторову сферу 
здійснення прав і виконання обов’язків їх власниками чи іншими особами, які 
використовують земельні ділянки на законних підставах (наприклад на умовах 
договору оренди). Встановлення меж земельної ділянки є одним із правових засобів її 
індивідуалізації як об’єкта права власності чи інших прав. 

Відповідно до ст. 55 Закону України "Про землеустрій" [14], встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до топографо-
геодезичних і картографічних матеріалів. Межі земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) закріплюються межовими знаками встановленого зразка. 

У разі, якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з 
природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, 
каналами, лісосмугами, шляхами, шляховими спорудами, парками, огорожами, 
фасадами будівель та іншими лінійними спорудами та рубежами тощо), межові знаки 
можуть не встановлюватися. 

Інколи об’єктом земельних відносин може бути частина земельної ділянки, хоч 
ЗК України і не згадує її у переліку об’єктів земельних відносин. 

Відповідно до ст. 377 Цивільного кодексу України, якщо договором про 
відчуження житлового будинку, будівлі або споруди розмір земельної ділянки не 
визначений, до набувача переходить право власності на ту частину земельної 
ділянки, яка зайнята житловим будинком, будівлею, або спорудою, та на частину 
земельної ділянки, яка є необхідною для їх обслуговування. 

Законодавство допускає поділ земельної ділянки, оскільки потреба в цьому 
нерідко виникає на практиці, особливо у відносинах спільної власності на земельну 
ділянку. Зокрема у п. 4 ст. 88 ЗК України зазначено, що учасник спільної часткової 
власності на земельну ділянку має право на отримання в його володіння, 
користування частини спільної власності земельної ділянки, що відповідає розміру 
належної йому частки. 

Отже, законодавство визначає, що земельна ділянка може бути подільною і 
неподільною. Подільною є земельна ділянка, яка може бути поділена на частини, 
кожна з яких після поділу утворить самостійну земельну ділянку, використання якої 
може здійснюватися без переводу її до складу земель іншої категорії. Тому, зазвичай, 
результатом виділення частини земельної ділянки є формування самостійної, окремої 
ділянки землі. 

Поряд з поняттями „земельна ділянка” у законодавстві використовують поняття 
„угіддя”. Наприклад, п. 2 с. 22 ЗК України поділяє землі сільськогосподарського 
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призначення на сільськогосподарські та несільськогосподарські угіддя. Термін 
„угіддя” є і в іншому земельному законодавстві. Проаналізувавши його можна дійти 
висновку, що віднесення земель до певних видів угідь характеризує передусім спосіб 
господарського використання земель. Це поняття відображає певний вид 
функціонального використання земельної ділянки, зумовленого її природними 
властивостями і наявністю на ній певних природних ресурсів. За допомогою цього 
терміна уточнюється правовий режим окремих земельних ділянок. 

Головна відмінність поняття „угіддя” від поняття „земельна ділянка” полягає в 
тому, що угіддя не індивідуалізується шляхом визначення його місцезнаходження і 
меж в тому ж порядку, як земельна ділянка. Більше того, зазвичай, угіддя є частиною 
самостійної земельної ділянки. Тому індивідуалізація угіддя відбувається через 
індивідуалізацію всієї земельної ділянки [13, с. 14–15]. 

Характеристика поняття „земельна ділянка” буде неповною без визначення 
понять „сусідня земельна ділянка” і „суміжна земельна ділянка”, які часто 
кореспондують одне одному. Це зумовлено тим, що з допомогою цих понять 
земельна ділянка індивідуалізується. Поняття „сусідня земельна ділянка” і „суміжна 
земельна ділянка” треба розрізняти, хоч у ЗК України вони майже тотожні. 
Наприклад, у ст. ст. 91, 96 ЗК закріплено обов’язок власників земельних ділянок та 
землекористувачів не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та 
землекористувачів. Стаття100 ЗК встановлює, що земельний сервітут встановлюється 
між власниками сусідніх земельних ділянок на підставі договору або за рішенням 
суду. Терміни "сусідня земельна ділянка" та "суміжна земельна ділянка" широко 
застосовують у разі закріплення правил добросусідства (Гл. 17 ЗК). 

Розмежування зазначених понять має не тільки теоретичне, а й практичне 
значення. У земельно-правовій літературі поняття „сусідня земельна ділянка” 
трактується як не лише прилегла (суміжна) земельна ділянка, а й інші земельні 
ділянки, власникам або користувачам яких можуть бути заподіяні незручності 
власником або користувачем даної земельної ділянки [15, с. 350]. Водночас у 
законодавстві такі терміни інколи використовуються без врахування цієї відмінності. 
Прикладом цього може бути ст. 108 ЗК України, відповідно до якої у випадках, коли 
сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, 
каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають 
право на їх спільне використання. Замість терміна „сусідня земельна ділянка” тут 
варто було б використати термін „суміжна земельна ділянка”. 

У земельному законодавстві широко вживають термін "землі". Нерідко 
однозначне визначення земельних відносин лише як земельна ділянка буває 
недостатньо точним. Часто йдеться про землі окремих категорій, які займають значні 
площі, про землі, що зайняті лінійними спорудами великої протяжності. 

Прикладом можуть бути землі лісового фонду, які займають великі площі і 
перебувають у власності держави (за незначними винятками). Поняття „земельна 
ділянка” до цих земель не зовсім точне, хоч вони теж мають певні межі. 

Професор Н.І. Титова підкреслює, що ЗК України не є послідовним стосовно 
юридичної чистоти застосування термінів "земля" і "землі". На їхню думку, термін 
"земля" через багатозначність не зовсім правильно відображає суть об’єкта 
земельних відносин як предмета земельного права, оскільки має переважно 
майновий, цивільно-правовий характер [див. 2, с. 11–12]. 
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„Зовсім інше юридичне смислове навантаження несе термін „землі” – зазначає 
проф. Н.І. Титова. – Під ним необхідно розуміти саме природний компонент, не 
вилучений з довкілля, а органічно в нього вплетений, взаємодіючий з водами, лісами 
та іншими природними ресурсами. Земельні відносини мають на увазі саме такий 
об’єкт правової регламентації” [1, с. 10–11]. З цим важко не погодитися. 

Тому, основними поняттями, які найбільш повно і змістовно відображають суть 
об’єкта земельних відносин є „землі” та „земельна ділянка”. Цим об’єктам характерні 
як загальні риси правового режиму всіх земель, так і ознаки диференційованого 
правового режиму. Крім того, диференціація правового режиму найбільш характерна 
для земель різних категорій. 

З огляду на це слушно зазначає проф. В.І. Андрейцев, що „земля може 
розглядатися як інтегрований та диференційований об’єкт, що обумовлює 
необхідність її правової регламентації” [4, с. 205; 16, с. 8]. Він виокремлює окремі 
узагальнені ознаки поняття землі, які характеризують землю і як частину довкілля, 
базу для формування, розвитку і поширення рослинності, водних об’єктів та інших 
природних компонентів і як матеріальну основу територіальної цілісності, 
суверенітету і національної безпеки держави, місцевого самоврядування, засіб 
виробництва тощо. 

На основі цього В.І. Андрейцев наводить її визначення, в якому враховані 
практично всі вказані та інші ознаки земель як об’єкта земельного права 
[див. 4, с. 206]. Втім, можна погодитися із М.В. Шульгою який зазначає, що 
законодавче закріплення такого розгорнутого і детального визначення поняття землі 
не є необхідним, і підкреслює, що в законі достатньо вказати, що землею як об’єктом 
земельних відносин є найважливіша домінуюча складова частина навколишнього 
природного середовища, частина поверхні земної кори, що виступає просторовою 
основою ландшафту, розташована над надрами і використовується як засіб 
виробництва у сільському та лісовому господарстві, або є місцем розселення і 
розташування різноманітних об’єктів [3, с. 16–17]. 

Стаття 168 ЗК України об’єктом особливої охорони визнає ґрунти, визначення 
яких подано у Законі України „Про охорону земель” як „природно-історичне органо-
мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої 
концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства завдяки 
найціннішій своїй властивості – родючості” [9]. Ґрунти визнані самостійним 
об’єктом правовідносин, зокрема охоронних [2, ст. 14–15]. 

Усе вищезазначене дає змогу зробити такі висновки: 
1. Земельне право має свою специфіку, зумовлену тим, що об’єктом земельних 

відносин є земля. 
2. Земля є особливим об’єктом земельних відносин через своє природне 

походження та її значення в житті людини і суспільства. 
3. Земля є інтегрованим та диференційованим об’єктом земельних відносин. 
4. Найпоширенішими видами об’єктів земельних відносин потрібно визнати землі 

як загальний та земельну ділянку як безпосередній об’єкт земельних відносин. 
5. У законодавстві варто визначити поняття „земля” з урахуванням усіх її суттєвих 

ознак як специфічного об’єкта правового регулювання. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

ПРОБЛЕМА КРИТЕРІЇВ ВІДМЕЖУВАННЯ 
СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ ВІД СКЛАДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ 

Л. Брич1 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 

Проаналізовано підходи до критеріїв відмежування складів злочинів від складів 
адміністративних правопорушень, висловлені у кримінально-правовій літературі. 
Вказано на причини, що породжують труднощі в практиці застосування права в частині 
встановлення співвідношення між злочинами і іншими правопорушеннями. 

Ключові слова: критерії відмежування, відмежувальні ознаки. 
Проблема відмежування злочинів від адміністративних правопорушень виникає у 

десятках випадків, причому з найбільш поширених категорій справ, які стосуються 
посягань на власність, довкілля, господарську і службову діяльність тощо. Її 
вирішення ускладнюється недостатньо чіткими формулюваннями статей Особливої 
частини Кримінального кодексу України (далі – КК) та Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі – КпАП). Ця проблема вирішується порівняно 
просто, коли в диспозиціях відповідних статей прямо вказані ознаки, в яких виражена 
відмінність між складами злочинів і складами адміністративних правопорушень, 
якщо вони сформульовані за допомогою формально-визначених понять, або й 
оціночних понять, зміст яких конкретизований у самому кримінальному законі або в 
актах інших галузей права. Зокрема, маються на увазі випадки, коли адміністративна 
і кримінальна відповідальність передбачена за різні діяння, коли кримінальна 
відповідальність настає у разі заподіяння певних наслідків, наявності вказаної в 
законі мети чи мотиву. Наприклад, не становить теоретичних труднощів 
відмежування дрібного викрадення чужого майна (ст. 51 КпАП) від крадіжки (ст. 185 
КК), шахрайства (ст. 190 КК), так як ознака, за якою проводиться відмежування, – 
розмір суспільно-небезпечних наслідків, а саме: вартість викраденого майна, у 
порівнюваних складах визначений чітко. 

Проблеми у відмежуванні складів злочинів від складів адміністративних 
правопорушень виникають, головним чином тоді, коли відмінні ознаки, за якими 
склад злочину відрізняється від складу адміністративного правопорушення, 
сформульовані в законі за допомогою оціночних понять, зміст яких в нормативному 
порядку не уточнений. Наприклад, на перший погляд, відмежування складів злочинів 
проти довкілля і відповідних їм складів адміністративних правопорушень за КК 
2001 р. порівняно з КК 1960 р. істотно спростилось. Наявність суспільно небезпечних 
наслідків – істотної шкоди є найбільш поширеною ознакою, за якою можна 
відрізнити ці склади злочинів від відповідних складів адміністративних 
правопорушень. Але ні у КК, ні у нормативних актах інших галузей законодавства, 
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зокрема у постанові Кабінету Міністрів України від 5 грудня 1996 р. „Про такси для 
обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству”, ні у постанові 
Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. „Про судову практику у 
справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля” не вказані ті кількісні і 
вартісні критерії, за якими можна було б визначити, що заподіяна відповідним 
посяганням майнова шкода є істотною. 

Найбільш гостро проблема відмежування постає у тих випадках, коли одне і те ж 
діяння передбачене в КК як злочин і у КпАП, або іншому законі, що встановлює 
адміністративну відповідальність, як адміністративне правопорушення. Це має місце 
тоді, коли диспозиції відповідних статей КК і КпАП збігаються текстуально, або 
тотожні за змістом. Щодо останнього маються на увазі ті випадки, коли в 
диспозиціях відповідних статей КК та КпАП використані різні терміни, які, однак, 
позначають одне й те ж поняття. Наприклад, склади правопорушень, передбачені 
ст. 213 КК „Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом” та ст. 16410 

КпАП „Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з 
металобрухтом”. Також, М.І. Хавронюк навів приклади збігу усіх ознак складу 
злочину і складу адміністративного правопорушення, передбачених у інших законах, 
крім КпАП, що передбачають адміністративну відповідальність, у 21 парі чи групі 
правопорушень [44, с. 22–24]. 

Прикладом же текстуального збігу є склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 310 
КК України „Посів або вирощування снотворного маку чи конопель” і склад 
адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1062 КпАП „Незаконні посів і 
вирощування снотворного маку чи конопель”. Полягає вона в тому, що диспозиції 
ч. 1 ст. 310 КК і ст. 1062 КпАП сформульовані абсолютно однаково. Виникла 
ситуація функціональної колізії в праві, коли сукупність одних і тих самих ознак 
утворює склад адміністративного правопорушення, і той самий набір ознак формує 
склад злочину. 

У таких випадках просте порівняння диспозицій, тлумачення змісту ознак не 
дозволяє встановити, яка норма: кримінально-правова чи адміністративно-правова 
повинна застосовуватися. 

Законодавчі приписи в цій частині суперечливі. Так відповідно до ч. 2 ст. 9 
КпАП, „адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим 
Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою 
відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності”. А в ч. 2. ст. 11 
КК сказано: „Не є злочином дія чи бездіяльність, яка хоча формально і містить 
ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не 
становить суспільної небезпеки...”. Одним з критеріїв малозначності у кримінально-
правовій літературі називають ту обставину, що відповідне діяння передбачено в 
КпАП. Також не зрозумілим залишається й те, що ж таке характер діяння, про який 
іде мова у ч. 2 ст. 9 КпАП, і як він визначається. 

Ще одним прикладом створених законодавцем передумов для проблем у 
відмежуванні складів злочинів від складів адміністративних правопорушень є 
ситуація, коли існує розрив між максимальним розміром наслідків, передбачених у 
статті КпАП як ознака складу правопорушення і мінімальним розміром суспільно-
небезпечних наслідків, передбачених у статті КК як ознака відповідного цьому 
правопорушенню складу злочину. Наприклад, адміністративна відповідальність за 
ст. 1602 КпАП „Незаконна торговельна діяльність” настає, якщо розмір 
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неконтрольованого державою прибутку не перевищує семи неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, а кримінальна відповідальність за ст. 202 КК 
„Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю” – у разі 
отримання доходу у великих розмірах, який має місце, коли його сума у тисячу і 
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Наведений приклад – не єдина і не нова проблема для правозастосування. 
Подібні неузгодженості між КК та КпАП мали місце й у період дії КК 1960 р., до 
чого намагались привернути увагу законодавця науковці і практичні працівники 
[27, с. 309]. Наприклад, згідно з приміткою до ст. 80 КК України 1960 р. „Порушення 
правил про валютні операції” в редакції закону України від 28 січня 1994 р. значний 
розмір незаконної операції з валютними цінностями, в якому були виражені 
суспільно небезпечні наслідки у основному складі злочину, мав місце, якщо вартість 
предмета цієї операції перевищувала двадцять мінімальних розмірів заробітної плати. 
А згідно із ст. 162 КпАП „Порушення правил про валютні операції” в редакції закону 
України від 07.02.1997 р., що діяла в період чинності відповідної статті КК, верхня 
межа розміру наслідків у складі цього адміністративного правопорушення становила 
вісімнадцять неоподатковуваних мінімумів. 

Сказане ілюструє, що проблема відмежування складів злочинів від складів 
адміністративних правопорушень обумовлена, насамперед, недоліками закону. 
Існуючі колізії потрібно вирішувати в ході вдосконалення законодавства. 

На те, що проблема відмежування складів злочинів від складів адміністративних 
правопорушень має бути вирішена передусім в законодавчому порядку звертає увагу 
й М.І. Мельник: „... проблема криміналізації діяння, за допомогою якої здійснюється 
відмежування злочинного від незлочинного, полягає у правильному відображенні в 
законі сутності такого діяння. Якщо сутність діяння визначена законодавцем 
правильно, можна говорити про те, що діяння криміналізовано (чи, навпаки, 
некриміналізовано) обґрунтовано і відмежування злочинного від незлочинного 
здійснено правильно. Якщо така сутність визначена неправильно, то має місце 
помилкове відмежування на законодавчому рівні злочинного від незлочинного з 
усіма соціальними, правовими та іншими наслідками, які з цього випливають” 
[23, с. 84]. В.О. Навроцький сформулював положення, на яких повинно базуватись 
законодавство, для того, щоб забезпечити чітке співвідношення злочину і проступку, 
кримінальної і адміністративної відповідальності, покарання і стягнення [26, с. 417]. 

Однак, певні ситуації в теорії і на практиці потрібно вирішувати з точки зору 
існуючого законодавства. При цьому потрібно зважати на те, що становище особи, 
діяння якої оцінюється, не повинно погіршитися через нечіткість, суперечливість 
нормативно-правових актів різних галузей законодавства. 

Аналіз наукової літератури дає підстави констатувати, що автори не надають 
достатньої уваги питанням відмежування складів злочинів від складів адміністративних 
правопорушень. В ході вивчення україномовної та російськомовної кримінально-
правової літератури і відповідних бібліографічних довідників [14, 37, 38, 39, 41] мною 
виявлено всього близько 70 праць1, опублікованих в період з 1917 по 2003 р., з назв яких 
видно, що вони присвячені різним аспектам співвідношення злочинів та незлочинних 
діянь. Лише частина з них стосується співвідношення складів злочинів та складів 
                                                           
1Звісно, існують ще й праці, де вказані питання розглядаються в межах інших 
фундаментальних проблем кримінального права [6, 7, 11, 17, 30]. 
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адміністративних правопорушень. У більшості з виявлених праць ця проблема 
досліджується стосовно конкретних діянь. При цьому, багато проблем відмежування 
конкретних складів злочинів від складів адміністративних правопорушень, що мають з 
ними спільні ознаки, залишається поза увагою вчених. Лише в 6 авторефератах 
дисертацій з кримінального права, захищених після вступу в силу чинного КК, 
відображена наявність у дисертаціях, які вони представляють, положень, присвячених 
відмежуванню досліджуваних у них складів злочинів від складів відповідних 
правопорушень [1, 3, 4, 5, 13, 35]. Ця проблема обійдена увагою і у підручниках з 
Особливої частини кримінального права, і у науково-практичних коментарях. Лише у 
Науково-практичному коментарі до Кримінального кодексу України за загальною 
редакцією В.Г. Гончаренка та П.П. Андрушка [28, 29] та у Довіднику з Особливої 
частини Кримінального кодексу України М.І. Хавронюка стосовно складів злочинів, що 
мають спільні ознаки із складами інших правопорушень, авторами проаналізоване 
відповідне співвідношення [44]. 

Актуальність й недостатня дослідженість проблеми співвідношення злочинів і 
інших правопорушень зумовила те, що ця проблема стала темою науково-практичної 
конференції, що була проведена МДУ ім. М.В. Ломоносова [40]. У виступах 
більшості учасників цієї конференції йшлося про співвідношення конкретних складів 
злочинів та складів інших правопорушень. 

В цілому можна констатувати, що у кримінально-правовій літературі 
аналізувалися критерії співвідношення конкретних складів злочинів та еквівалентних 
їм складів адміністративних правопорушень, досліджувалися питання малозначності 
діянь. Виділено значення для відмежування злочинів від проступків об’єкта 
правопорушення [31, с. 7–8], об’єктивної сторони [32, с. 23–24; 42, с. 50–56], 
суб’єкта, суб’єктивної сторони [43, с. 77–83]. Названо принципи, з яких потрібно 
виходити, з’ясовуючи співвідношення положень кримінального і адміністративного 
права, запропоновано певні критерії для встановлення такого співвідношення 
[26, с. 416–420]. 

Але увагу авторів привертали переважно конкретні випадки текстуальної 
збіжності та збіжності за змістом кримінально-правових та адміністративно-правових 
норм. Про встановлення співвідношення у випадку, коли діяння одночасно містить 
ознаки готування чи замаху на злочин і закінченого адміністративного 
правопорушення взагалі не писалося у кримінально-правовій літературі. Те саме 
стосується діяння, яке має ознаки співучасті у злочині, й водночас адміністративного 
правопорушення. Опрацювання кримінально-правової літератури дає підстави 
стверджувати, що висвітленими є лише часткові питання, котрі стосуються 
досліджуваної проблеми, існують концептуальні розбіжності у позиціях, які 
обґрунтовуються вченими, зокрема в тому, що відрізняє злочини від проступків: 
наявність у перших і відсутність у других суспільної небезпеки, чи різний ступінь, а 
на думку деяких авторів, характер, суспільної небезпеки. Серед авторів немає єдності 
й у використанні термінів. 

У науковій літературі пропонуються різні критерії відмежування злочинів від 
адміністративних проступків. Всі автори у своїх роботах звертають увагу на суспільну 
небезпеку, яку, більшість вчених, чи саму по собі, чи її ступінь, або характер і ступінь 
[42, с. 50–56; 43, с. 77–83], або ще іменуючи ступенем соціальної небезпеки [36, с. 32–
35], називають головною розмежувальною ознакою [8, с. 160-168], головним критерієм 
відмежування [12, с. 1–12] злочинів від адміністративних правопорушень. 
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Так, наприклад, А.Н. Делієв, розглядаючи проблему відмежування кримінально 
караних і таких, за які настає адміністративна відповідальність, випадків обману 
покупців, аналізуючи раніше діюче законодавство РРФСР, вказує, що головною 
ознакою, за якою проводиться відмежування (за термінологією автора – 
розмежувальною ознакою), виступає ступінь суспільної небезпеки, який у 
адміністративних правопорушень значно нижчий від ступеня суспільної небезпеки 
злочинів [8, с. 160–168]. Не підтримуючи позиції автора в тому, що суспільна 
небезпека – це і ознака будь-якого правопорушення, в тому числі, і 
адміністративного, вважаючи, що суспільна небезпека – це ознака лише злочинів, 
раціональне зерно у викладеній автором позиції вбачаю в тому, що суспільна 
небезпека є головною відмінністю між злочинами і адміністративними проступками. 
Але не її ступінь, а факт наявності чи відсутності цієї ознаки відрізняє злочини від 
адміністративних правопорушень. Як відомо суспільна небезпека не є самостійною 
ознакою складу злочину. Це ознака загального поняття злочину, яка стосовно 
кожного конкретного складу злочину визначається сукупністю його об’єктивних і 
суб’єктивних ознак [9, с. 74; 25, с. 92]. Тому вона не може виконувати функцію 
критерію відмежування. Правда, В.О.Навроцький на відміну від Е.Н. Жевлакова 
стверджує, що «далеко не всі ознаки складу злочину «формують» його суспільну 
небезпеку. Зокрема, не є ознаками, які визначають суспільну небезпеку посягання, 
такі, як причиновий зв’язок, загальні ознаки суб’єкта». Крім того, цей автор виділяє 
такі ознаки складу злочину, які «головним чином і визначають його суспільну 
небезпеку». До таких ознак він відносить: важливість об’єкта злочинного посягання, 
характер і розмір злочинних наслідків, спосіб, місце, час, обстановку, знаряддя 
вчинення злочину, форму вини, мотив та мету дій особи, ознаки спеціального 
суб’єкта [25, с. 92]. Дивно, що у цьому переліку В.О. Навроцький не назвав 
суспільно-небезпечне діяння. Адже воно, перш за все, і визначає наявність суспільної 
небезпеки злочину в цілому. 

За відсутності у законодавстві РРФСР на той час будь-яких ознак, які б 
дозволяли відмежувати злочинний обман покупців від обману покупців – 
адміністративного проступку А.Н. Делієв пропонує вирішувати це питання на 
підставі положень Загальної частини КК, зокрема норми про малозначність діяння. 
Справедливо стверджуючи, що обман покупців за умов, передбачених у нормі про 
малозначність не є злочином, автор пропонує критерії для встановлення 
малозначності обману покупців. Вивчення слідчої і судової практики цим автором, 
показало, що малозначним, і відповідно таким, що не тягне кримінальної 
відповідальності, на практиці визнається такий обман, який, по-перше, вчиняється за 
відсутності кваліфікуючих ознак складу злочину про обман покупців; по-друге, 
вчиняється за наявності обставин, які пом’якшують покарання; по-третє, вчиняється 
за наявності позитивної характеристики особи правопорушника. А.Н. Делієв не 
виразив свого ставлення до позиції правозастосовної практики в цій частині. 

Сам же автор, наголошуючи на необхідності передбачити у адміністративно-
правовій нормі ті ознаки, які б дали можливість відмежувати обман покупців, як 
адміністративне правопорушення, від кримінально-караного обману покупців, 
пропонує встановити такі критерії: по-перше, одиничний характер факту обману; по-
друге, незначний розмір заподіяної шкоди; по-третє, ті дані, які характеризують 
особу, що вчинила злочин. 
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Аналізуючи запропоновані критерії відмежування обману покупців як злочину і 
як адміністративного правопорушення, можна стверджувати, що неприйнятними є 
усі названі А.Н. Делієвим підходи слідчої та судової практики. Кваліфікуючі ознаки 
складу злочину не можуть служити цілі відмежування між злочинами і 
адміністративними правопорушеннями через те, що вони призначені розмежовувати 
основні і кваліфіковані склади злочинів. Відповідно відсутність кваліфікуючих ознак 
може означати (означає) лише те, що відсутній кваліфікований, тобто більш 
суспільно-небезпечний, ніж основний, склад злочину. Але це не може однозначно 
вказувати на відсутність складу злочину взагалі. Думаю, що у відмежуванні злочинів 
і адміністративних правопорушень принциповим є те положення, що стосовно 
злочинів відмежувальними можуть бути лише ознаки основного складу злочину. 

Наявність обставин, що пом’якшують покарання, також не може виступати 
відмежувальною ознакою. Відмежування злочинів від адміністративних 
правопорушень – один з етапів кримінально-правової кваліфікації. Як відомо, 
кримінально-правова кваліфікація здійснюється лише на підставі ознак, які мають 
значення для кваліфікації, тобто ознак складу злочину. В.О. Навроцький вказує, що це 
ознаки, вказані у диспозиціях правових норм [24, с. 87]. Обставини, що пом’якшують 
покарання відповідно до п. 3 ст. 65 КК враховуються у призначенні кримінального 
покарання. Загальновизнаним є той факт, що вони не можуть враховуватися у 
кримінально-правовій кваліфікації, і навпаки, якщо „будь-яка з обставин, що 
пом’якшує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як 
ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її 
при призначенні покарання як таку, що його пом’якшує”, вказано у ч. 3 ст. 66 КК . 
Відповідне положення щодо обставин, що обтяжують покарання, передбачене у ч. 4 
ст. 67 КК: „Якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті 
Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, 
суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його 
обтяжує”. Наведений підхід для теорії кримінального права є не новим. «Якщо ту чи 
іншу обставину, передбачену в ст. 40 чи ст. 41 КК (мається на увазі КК 1960р.), вказано 
в диспозиції статті Особливої частини кримінального закону як ознаку злочину, вона 
не повинна додатково враховуватись як пом’якшуюча чи обтяжуюча обставина при 
призначенні покарання за такий злочин», сказано у п. 2 уже не чинної постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995р. «Про практику призначення 
судами кримінального покарання» [33, с. 201]1. Слід зауважити, що у ч.3 ст.66 КК та у 
ч.4 ст.67 КК йдеться про обставини, які є ознаками складу злочину, вони передбачені у 
диспозиції кримінально-правової норми, і не вважаються обставинами, що 
пом’якшують чи обтяжують покарання. 

Позитивна характеристика особи правопорушника також є обставиною, яка 
відповідно до загальних засад призначення покарання (п. 3 ст. 65 КК) враховується у 
призначенні покарання. Вона не впливає на кваліфікацію дій особи. А тому не може 
виступати ознакою, за якою відбувається відмежування складів злочинів від складів 
адміністративних правопорушень. Н.Ф. Кузнєцова у свій час писала, що для 
відмежування злочинів і незлочинних правопорушень істотними є лише ознаки самого 
діяння, а дані, що характеризують особистість правопорушника, враховуватись не 
повинні [17, с. 124]. Такої ж думки дотримуються й інші автори [43, с. 79–80]. 

                                                           
1Наведене положення не відтворене у чинній постанові Пленуму Верховного Суду України [34]. 
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Інші ознаки, запропоновані А.Н. Делієвим, як відмежувальні між кримінально-
караним обманом покупців та обманом покупців, який тягне адміністративну 
відповідальність, такі як одиничний характер обману (А.Н. Делієв мав на увазі, що він 
вчинений вперше і стосовно одного потерпілого), незначний розмір заподіяної шкоди, 
заслуговують на увагу. А найважливішим із сказаного А.Н. Делієвим є те, що ці ознаки 
мають бути закріплені в законі. Також вважаю за потрібне уточнити, що зміст їх має 
бути чітким, тобто ознаки повинні бути формально визначені, або ж їх зміст має бути 
роз’яснений у примітках до відповідних статей, бо використана для відмежування, 
наприклад, така ознака як незначний розмір заподіяної шкоди, яку пропонує 
А.Н. Делієв, замість полегшити, утруднила б застосування права в частині 
відмежування злочинів від адміністративних правопорушень. Ex ambiquo controversia 
nascitur [неясність породжує суперечність] [20, с. 11], – вважали давньоримські юристи. 

А.І. Коробєєв, звертаючи увагу на те, що існування норм про адміністративну 
відповідальність за автотранспортні правопорушення викликає необхідність 
вироблення чітких критеріїв, які б дозволяли правильно кваліфікувати 
автотранспортні правопорушення або як адміністративні проступки, або як злочини, 
основним таким критерієм називає ступінь суспільної небезпеки діяння [12, с. 10–12]. 
Автор прямо не говорить, що, на його думку, суспільна небезпека – ознака, яка 
властива і злочинам, і проступкам. Але так як, головним критерієм, який служить для 
відмежування складів злочинів і складів адміністративних правопорушень цей автор 
називає не суспільну небезпеку діяння саму по собі, а її ступінь, то це дає підстави 
припустити, що він, як і А.Н. Делієв, є прихильником позиції, згідно з якою 
суспільна небезпека є ознакою і злочинів, і адміністративних правопорушень. 
Ступінь суспільної небезпеки діяння, на думку А.І. Коробєєва, знаходить свій вияв у 
характері порушених правил, розмірі заподіяної шкоди, місці, часі, способі вчинення 
правопорушення, особливостях суб’єкта і суб’єктивної сторони. 

В результаті проведеного аналізу А.І. Коробєєв робить висновок, що кримінальна 
відповідальність за автотранспортні злочини настає, на відміну від адміністративної, 
як правило, не за сам факт порушення діючих правил, а за таке порушення, яке 
потягло за собою заподіяння реальної, і частіше за все, істотної, значної шкоди (у 
авторському тексті російською мовою написано: „ущерба”) охоронюваним 
суспільним інтересам. Недоліки, зробленого А.І. Коробєєвим, дослідження проблеми, 
задекларованої у назві його статті полягають у наступному: 

1) не можна погодитись, що головним критерієм відмежування злочинів від 
адміністративних правопорушень є ступінь суспільної небезпеки діяння. Більш 
обґрунтованою є позиція тих вчених, які вважають суспільну небезпеку властивістю 
лише злочинів; 

2) потребу відмежовувати злочини від адміністративниз правопорушень викликає 
не саме по собі одночасне існування норм про адміністративну і кримінальну 
відповідальність за певні правопорушення, а наявність спільних ознак у 
передбачених цими нормами складів злочинів і складів адміністративних 
правопорушень; автор таких спільних ознак не називає; 

3) говорячи про відмінності між злочинами і відповідними адміністративними 
правопорушеннями А.І. Коробєєв не систематизує ознаки, які відрізняють злочини 
від правопорушень, не вказує до яких ознак складу злочину відносяться ці 
відмінності. Тому дослідження набуває сумбурного характеру, не можливо 
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прослідкувати будь-які закономірності, які характерні для відмежування 
автотранспортних злочинів від автотранспортних правопорушень; 

4) проводить відмежування зразу між відповідними злочинами і 
правопорушеннями, не провівши спочатку відмежування між самими 
адміністративними правопорушеннями. В результаті досліджує проблему 
відмежування злочину і правопорушення, там, де проблеми, по-суті, не існує. Так, 
говорить про відмежування ст. 211 КК РРФСР та ст. 114 Кодексу РРФСР про 
адміністративні правопорушення, вказує на необхідність врахування при 
відмежуванні додаткових факторів, зокрема того, що «коло суб’єктів кримінальної і 
адміністративної відповідальності тут повністю не співпадає». В результаті такого 
викладу проблема відмежування названих складів правопорушень виглядає дуже 
складною. Насправді ж ці склади правопорушень мають лише одну спільну ознаку – 
суспільно-небезпечне діяння, яке полягає в порушенні правил дорожнього руху. 
Відрізняються вони за такими ознаками, як предмет злочину і ознаками спеціального 
суб’єкта. А це ознаки, які чи не найбільш чітко дозволяють розмежовувати склади 
злочинів та відмежовувати їх від складів адміністративних правопорушень. 

5) не критикує такий критерій відмежування як істотна матеріальна шкода за те, 
що зміст його не визначений у законі, а стосовно всіх автотранспортних злочинів, які 
розглядає А.І. Коробєєв, і у яких істотна матеріальна шкода названа як ознака складу 
злочину, визначається на підставі аналізу судової практики. 

6) для обґрунтування своїх висновків наводить санкцію статті. Але санкція для 
тих випадків відмежування, про які веде мову цей автор, не відіграє ніякої ролі. Тому 
посилатись на санкцію абсолютно не доречно. Порівнювати санкції було б доцільно 
для того, щоб проілюструвати значення правильного відмежування складу злочину 
від складу адміністративного правопорушення для особи, дії якої кваліфікуються. 

У кримінально-правовій літературі називають випадки, коли санкція 
кримінально-правової норми має значення для кваліфікації. До таких випадків 
відносяться ситуації: коли в санкції вказані ознаки злочину; коли вид покарання 
дозволяє визначити зміст ознак, названих у диспозиції статті; коли порівняння 
розмірів покарання дає можливість визначити чи потрібна кваліфікація скоєного за 
сукупністю; коли санкція використовується у розмежуванні злочинів [2, с. 116–
125; 15, с. 36–39; 24, с. 363]. Відмежування складів злочинів від складів 
адміністративних правопорушень не відноситься до жодної з наведених ситуацій. 

Ф.Г. Мамедов у статті, присвяченій дослідженню критеріїв відмежування 
злочинних посягань від адміністративних правопорушень у галузі охорони 
повітряного басейну і водойм робить кілька висновків, які неможливо заперечувати. 
А саме: 1) у проаналізованому цим вченим кримінальному і адміністративному 
законодавстві немає достатньо чітких ознак, які б дозволили відмежувати злочинні 
посягання від адміністративних правопорушень у галузі охорони повітряного 
басейну і водойм; 2) існує необхідність відобразити ознаки, за якими проводиться 
відмежування у відповідних правових нормах. 

Разом з тим не можна погодитися з іншими висновками цього автора. Так 
Ф.Г. Мамедов погоджуючись з Ю. Ляпуновим та іншими авторами в тому, що 
критерієм „розмежування правопорушень у галузі охорони природних багатств” є 
ступінь суспільної небезпеки, уточнює, що цей критерій є спільним для 
„розмежування” правопорушень у галузі охорони природи, незалежно від їхньої 
спрямованості і характеру [21, с. 115–123]. Але з цього приводу слід уточнити, що 
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суспільна небезпека відрізняє не лише кожен із злочинів цієї групи від відповідних 
адміністративних правопорушень, вона в цілому, абстрактно визначає відмінність 
між злочинами і адміністративними проступками. 

Далі цей автор пише, що такі природоохоронювані об’єкти як вода і атмосферне 
повітря мають певні особливості, які визначають необхідність, відмежовуючи 
відповідні правопорушення, не лише констатувати різний ступінь їхньої суспільної 
небезпеки, а й встановити конкретні показники, що впливають на оцінку цієї 
властивості. Тут Ф.Г. Мамедов також припустився неточності. Адже кожен із складів 
злочинів, передбачених у Законі, має свої особливості, які виражені в ознаках, 
закріплених у диспозиціях статей Особливої частини КК. Відмежовуючи будь-який 
склад злочину від відповідного складу адміністративного правопорушення потрібно 
враховувати саме їх. Адже від них залежить наявність чи відсутність суспільної 
небезпеки (Ф.Г. Мамедов вважає, що злочини і проступки відрізняє ступінь 
суспільної небезпеки), що як уже говорилося вище є показником залежним від 
сукупності ознак складу того чи іншого злочину. 

Аналізуючи дискусії, які ведуться у кримінально-правовій літературі, автор 
робить висновок, що настання адміністративної чи кримінальної відповідальності 
залежить від ступеня забруднення природних об’єктів. Але, на мою думку, тут 
напрошується інший висновок, а саме: якщо в самому законі не сформульовано 
чітких критеріїв відмежування, то будь-які дискусії з приводу відмежування складів 
злочинів і адміністративних правопорушень безплідні. Тоді мова може йти не про 
відмежування, а про колізію правових норм, яку законодавець повинен усувати, а 
правозастосувач – долати виходячи із принципів дії закону в часі, принципів 
кримінально-правової кваліфікації. Ф.Г. Мамедов вказує на повторність, 
систематичність, місце, час, спосіб вчинення діяння, форму вини, мотив і ціль 
правопорушення, розмір і характер заподіяної шкоди як на обставини, що впливають 
на ступінь суспільної небезпеки, зазначаючи, що не всі вони відіграють вирішальну 
роль у відмежуванні злочинів у галузі охорони повітряного і водного басейнів. 

Не погоджуючись з цим автором, думаю, що коли мова йде про відмежування 
конкретних складів злочинів, ознаки, за якими проводиться відмежування, не можуть 
бути такими, що відіграють чи не відіграють вирішальну роль у цьому процесі. Інша 
справа, що для відмежування достатньо хоча б однієї ознаки, яка б чітко виражала 
відмінність складу злочину від складу адміністративного правопорушення. 

Аналізуючи ж запропонований підхід з позицій чинного вітчизняного 
законодавства, можна дійти таких висновків. По-перше, більшість із наведених 
категорій не названі як ознаки основних складів злочинів про забруднення 
атмосферного повітря, порушення правил охорони вод, тому вони не можуть 
розглядатися як відмежувальні. По-друге, навіть не всі ознаки складу злочину 
можуть виконувати функцію відмежування. Це залежить від того, наскільки чітко 
вони сформульовані у законі. 

Не можна також обійти увагою твердження Ф.Г. Мамедова про те, що такі 
фактори як мотив і ціль, місце, час, форма вини конкретного правопорушення, які 
враховуються при призначенні покарання, відіграють значну роль у відмежуванні 
правопорушень у вказаній галузі. Вище уже обґрунтовувалося, що обставини, які не 
названі як ознаки складу злочину не можуть виконувати функцію таких, за якими 
проводиться відмежування. А також те, що одні й ті самі ознаки одночасно не 
можуть бути такими, які враховуються у кваліфікації та у призначенні покарання. 
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М.І. Хавронюк, розглядаючи питання про „відмежування злочинів від інших 
правопорушень” виділяє специфічні ознаки злочину, за якими він відрізняється від 
інших правопорушень. Ці ж „специфічні ознаки” цей автор вважає тими критеріями, 
на підставі яких слід здійснювати відмежування злочинів від інших правопорушень 
[44, с. 18]. 

Але названі автором специфічні ознаки відносяться до тих, за якими взагалі всі 
злочини абстрактно відрізняються від будь-якого правопорушення. Застосування 
наведених М.І. Хавронюком „критеріїв” не дасть практичного результату, коли 
потрібно буде відмежувати конкретний склад злочину від складу конкретного 
правопорушення. 

Критеріями ж відмежування, або їх ще можна назвати відмежувальними 
ознаками, можуть бути конкретні однойменні названі в законі (наявні) ознаки з 
одного боку злочину, з другого – названі або неназвані в законі (наявні або відсутні) 
ознаки формалізованого в законі правопорушення. Такими на сьогоднішній день, є 
адміністративні правопорушення. 

М.І. Хавронюк стверджує, що, коли одним і тим самим діянням вчиняються 
правопорушення, відповідальність за які передбачена КК та іншим (не 
кримінальним) законом, треба говорити не про відмежування злочинів чи інших 
правопорушень, а про сукупність злочинів та інших правопорушень. З цим 
твердженням погодитись не можна. Особливо актуальною є ця проблема щодо 
співвідношення злочинів і правопорушень, якщо ознаки останніх не формалізовані в 
законі (дисциплінарні, цивільні, деякі адміністративні). Якраз спочатку потрібно 
розв’язати проблему відмежування: з’ясувати мають місце ознаки злочину, чи 
проступку. Якщо буде встановлено, що мають місце ознаки саме проступку, а не 
злочину, то питання сукупності відпадає саме по собі. 

Лише в тому випадку, коли ми констатуємо наявність злочину може постати 
питання про застосування до особи двох або більше видів відповідальності. Але це не 
означає однозначну наявність сукупності. Адже сукупність має місце тоді, коли 
вчинено два окремих діяння (реальна), або коли вчинено одне діяння, яким заподіяно 
шкоду двом або більше об’єктам злочину – різним суспільним відносинам (ідеальна). 
Коли ж одним діянням заподіяно шкоду одному об’єкту – одним і тим самим 
реальним суспільним відносинам (а від того, що однакові суспільні відносини 
охороняються нормами різних галузей права вони не стають різними суспільними 
відносинами, адже не міняється жоден із їхніх структурних елементів), то ми не 
можемо одночасно назвати його і злочином, і проступком. У теорії права вироблено 
чіткі відмінності одного правового явища від іншого. На них вказує і М.І. Хавронюк. 
Відповідно, одне й те саме явище реальної дійсності не може бути одночасно і 
злочином і проступком. Інше твердження суперечило б здоровому глузду і 
формальній логіці. М.І. Мельник писав, що „якщо діяння визнано злочином, то воно 
вже ніяк не може бути визнане іншим правопорушенням... Те, що у чинному 
законодавстві мають місце випадки, коли одне і те ж саме діяння одночасно 
визнається і злочином, і адміністративним правопорушенням, свідчить не про 
помилковість викладеного вище правила, а про його грубе ігнорування при 
криміналізації діяння чи визнанні його іншим правопорушенням. Відмежування 
злочинного від незлочинного передбачає якісну відмінність одного від іншого” 
[23, с. 83–84]. Тезу про те, що одні й ті самі діяння не можуть одночасно бути і 
злочином і адміністративним проступком, В.О. Навроцький назвав одним із 
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принципів, які лежать в основі встановлення співвідношення положень 
кримінального і адміністративного права [26, с. 416–420]. 

Так, вчинення за місцем роботи розкрадання, залежно від його виду може бути 
злочином або адміністративним правопорушенням. Незалежно від того, чи це злочин 
чи адміністративне правопорушення, воно є підставою для розірвання трудового 
договору з працівником з ініціативи власника, тобто для застосування до працівника 
дисциплінарного стягнення. Але через це розкрадання не стає дисциплінарним 
проступком. 

Серед ознак кримінального покарання називають те, що воно може бути 
застосоване лише за вчинення злочину. Очевидно, що інші види відповідальності 
можуть бути застосовані за вчинення будь-яких правопорушень, в тому числі 
злочину. У ст. 61 Конституції України сказано: „Ніхто не може бути двічі 
притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 
правопорушення”. Виходить, що до різних видів відповідальності за одне й те саме 
правопорушення особа може бути притягнена. 

Прикладом може також слугувати Закон України „Про охорону навколишнього 
природного середовища” від 25 червня 1991 р., у ст. 68 якого сказано: „Порушення 
законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за 
собою встановлену цим Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, 
адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність”. 

Із сказаного вище випливає, що в законодавстві говориться про різні види 
відповідальності за правопорушення одного виду. Але це не означає, що одне й те 
саме правопорушення може виступати у кількох іпостасях. 

Вирішувати „проблему, пов’язану з конкуренцією норм Особливої частини 
КпАП і КК”1 М.І. Хавронюк пропонує керуючись конституційним правилом: „усі 
сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь”. З таким підходом 
можна загалом погодитись. Але слід звернути увагу, що з цього правила можуть бути 
винятки. Сказане стосується випадків відмежування складів злочинів від складів 
адміністративних правопорушень, що відрізняються між собою за наявністю 
суспільно небезпечних наслідків у складі злочину та відсутністю їх у складі 
правопорушення, або за розміром наслідків, які є обов’язковою ознакою і складу 
злочину, і складу правопорушення. В цих ситуаціях до уваги потрібно брати те, яким 
видом вини характеризувалось ставлення винного до наслідків, та з яких причин – 
що залежали, чи не залежали від волі винного, не настали суспільно небезпечні 
наслідки у видах та розмірах, передбачених відповідною статтею КК. 

Кваліфікувати вчинене, керуючись підтримуваним М.І. Хавронюком принципом, 
тобто як проступок, а не як злочин, можна в тих випадках, коли діяння вчиняється не 
з прямим умислом. Якщо ж суб’єктивне ставлення винного, зокрема до наслідків, що 
передбачені як ознака складу злочину, характеризується прямим умислом, але ці 
наслідки не настали з причин, що не залежали від волі винного, то, виходячи з 
принципу суб’єктивного ставлення у вину, вчинене має бути кваліфіковане як замах 
                                                           

1Вважаю, що терміни „колізія” і „конкуренція” не можна вживати як синоніми, як це 
робить М.І. Хавронюк. Обґрунтованою, на мою думку, є позиція тих вчених, які вважають 
колізію правових норм та їх конкуренцію самостійними, хоча й подібними, однопорядковими 
явищами [16, с. 214–215; 18, с. 20–28; 22, с. 63]. Ситуація ж, коли повністю збігаються ознаки 
складу злочину та складу іншого, формалізованого в законі правопорушення, є колізією, 
оскільки в такому регулюванні закладена суперечність. 
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на злочин, або як готування до злочину, за винятком тих випадків, коли відповідно до 
ч. 2 ст. 14 КК України це готування до злочину невеликої тяжкості не тягне 
кримінальної відповідальності. 

Тому не можна однозначно погодитись із підтримуваним М.І. Хавронюком 
проектом Закону „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення і Кримінального кодексу України”, в якому запропоновано нову 
редакцію ч. 2 ст. 9 КпАП та ч. 2 ст. 11 КК. Окремо хотілося б зупинитися на 
прийнятому Верховною Радою України 19 січня 2006 р. законі, про проект якого уже 
згадувалося вище. Навряд чи розумно заперечувати в принципі проти закріплення у 
законі норми, якою встановлене правило подолання колізії в законі, очевидно 
неминучого супутника законодавчої діяльності, як діяльності суб’єктивної. Але цей 
проект в такому вигляді, який був прийнятий Верховною Радою, проте відхилений 
Президентом України, викликає зауваження з таких міркувань: 

1) пропоновані редакції ч. 2 ст. 9 КпАП та ч. 3 ст. 11 КК сформульовані так, що 
дають підстави для висновку про схвальне ставлення законодавця до ситуації, коли 
одне й те саме діяння передбачене законами, які встановлюють за нього принципово 
різні види відповідальності. Це спосіб усувати наслідки негативу, існуючого в законі. 
Думаю, що йти треба іншим шляхом – не допускати колізії в праві, а виявлені 
випадки – усувати. Зокрема, виключити із КК статті, що передбачають 
відповідальність за діяння, які явно не є суспільно небезпечними; 

2) дає підстави вносити зміни у КК шляхом доповнення КпАП новими статтями, 
що текстуально або змістовно відтворюють статті КК. Наукова громадськість уже 
звернула увагу на таку небезпеку, що може призвести до порушення стабільності 
кримінального закону [10, с. 5]. Постулатом у кримінальному праві було положення 
про те, що зміни у кримінальний закон вносяться лише кримінальним законом. 

3) дослівно із тексту запропонованих змін і доповнень випливає, що у випадку 
збігу ознак кримінально-правової норми про готування чи замах на злочин і 
адміністративно-правової норми про певне правопорушення, у всіх випадках, 
незалежно від суб’єктивного ставлення винного до свого діяння та його наслідків, 
настає не кримінальна, а адміністративна або іншого виду відповідальність. А це 
суперечить принципу суб’єктивного ставлення у вину; 

4) терміни „дія” і „бездіяльність” у кримінальному праві позначають форми лише 
однієї ознаки складу злочину – суспільно небезпечного діяння. Формально виходить, 
для того, щоб діяло зазначене у запропонованих редакціях нормативних приписів 
правило, збіг інших ознак складу злочину і складу іншого правопорушення не є 
обов’язковим. 

Таким чином в одному проекті порушено кілька принципів кримінального права. 
У мене не викликає сумніву необхідність існування у законі правила подолання 
колізії в праві, яке базується на конституційному принципі: „Усі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її користь”. Але прийняття нового закону 
повинно усувати проблеми, а не додавати їх. Тому у формулюванні такого правила 
повинні бути дотримані певні вимоги, спрямовані на покращення, а не ускладнення 
правового регулювання колізійних ситуацій. 

По-перше, у самому тексті закону має бути вказівка на те, що мова йде про 
колізію – зло треба називати тим, чим воно є. Відповідні формулювання могли б 
починатись, наприклад, так: „У випадку колізії, тобто ...”. 
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По-друге, також у тексті закону, зокрема КпАП, має бути встановлена заборона 
включати до нього статті, що текстуально або за змістом збігаються із статтями КК, 
тобто передбачають всі ознаки одного й того самого діяння. 

По-третє, таке правило не повинно порушувати принципу суб’єктивного 
ставлення у вину. Якщо ж суб’єктивне ставлення винного, зокрема до наслідків, що 
передбачені як ознака складу злочину, характеризується прямим умислом, але ці 
наслідки не настали з причин, що не залежали від волі винного, то, виходячи з 
принципу суб’єктивного ставлення у вину, вчинене має бути кваліфіковане як замах 
на злочин, або як готування до злочину, за винятком тих випадків, коли відповідно до 
ч. 2 ст. 14 КК України це готування до злочину невеликої тяжкості не тягне 
кримінальної відповідальності. 

По-четверте, мова повинна йти про збіг усіх ознак складу злочину і складу 
адміністративного правопорушення, а не лише дії чи бездіяльності. 

Для того, щоб уникати помилок в практиці застосування закону та в 
законотворчій практиці потрібно виявити ті закономірності, які властиві чи повинні 
бути властиві такому відмежуванню. На основі цих закономірностей можна буде 
виробити правила законодавчої техніки, застосування яких у формулюваннях 
законодавчих приписів про відповідні злочини та правопорушення не допустить чи 
усуне проблеми для відмежування складів правопорушень на практиці. Крім правил 
правотворчості на основі цих закономірностей можна сформулювати правила – 
закласти теоретичні основи відмежування складів злочинів від складів 
адміністративних правопорушень в ході кримінально-правової кваліфікації. 

М.І. Мельник досліджуючи критерії, які мали б стати основою для формулювання 
складів злочинів та складів інших правопорушень в ході законодавчого „відмежування 
злочинних діянь від незлочинних” пише, що критерієм якісного відмежування 
злочинного від незлочинного у науці кримінального права прийнято вважати суспільну 
небезпеку діяння. При цьому, він цілком доречно ставить такі запитання: „виходячи з 
чого, власне, визначається суспільна небезпека діяння?”; „чим визначається „якість” ... 
шкоди, яка є достатньою (мінімальною) для визнання діяння злочином? Адже сама по 
собі вказівка на об’єкти, яким заподіюється шкода, мало що дає, хоча б з тієї простої 
причини, що такі об’єкти страждають і від діянь незлочинного характеру”. Сам же й 
дає відповідь на поставлені питання, що в узагальненому вигляді необхідна для 
криміналізації діяння шкода визначається передусім цінністю блага, на яке воно 
посягає, і наслідками, до якого воно призводить чи може призвести. Крім того, шкода 
від такого діяння може полягати в його характері (зокрема, способі вчинення, 
застосовуваних засобах), певному ставленні суб’єкта до вчинюваного діяння та його 
наслідків, спеціальних ознаках суб’єкта злочину” [23, с. 84]. Іншими словами 
М.І. Мельник стоїть на позиції, що суспільна небезпека визначається сукупністю усіх 
ознак складу того чи іншого злочину. 

Конкретні ознаки складу злочину й виступають критеріями відмежування 
певного складу злочину від відповідного складу адміністративного правопорушення. 
Способів вказати у законі на відмежувальні ознаки є багато. Найчастіше це вказівка 
на суспільно небезпечні наслідки, настання яких визначає наявність складу злочину, 
а повна відсутність, або настання в розмірі, меншому, ніж той, який передбачений в 
диспозиції кримінально-правової норми – складу правопорушення. Наприклад, ч. 1 
ст. 286 КК і ч. 1, 2, 3, 4, ст. 122 КпАП. Разом з тим, не можна ігнорувати роль 
закріплених у законі ознак складу адміністративного правопорушення. Для того, щоб 
встановити, що вчинене є саме адміністративним правопорушенням, а не злочином, 



 
Л. Брич 

 

268 

не достатньо констатувати відсутність повного комплекту ознак основного складу 
злочину. Потрібно ще виявити наявність усіх ознак складу адміністративного 
правопорушення. Без цього не можна стверджувати, що мало місце адміністративне 
правопорушення. Виходячи із сказаного не можна погодитися із позицією 
В.Ф. Фефілової. Ця авторка справедливо стверджуючи, що суб’єктом 
недобросовісного ставлення до охорони державного чи громадського майна (в 
чинному КК України цьому злочину відповідає злочин, передбачений ст. 197) може 
бути тільки особа, якій доручена охорона такого майна, зробила висновок, що у разі 
відсутності такого доручення подібне діяння буде проступком. З таким висновком 
погодитися не можна. Адже не може притягатися до юридичної відповідальності 
особа за невиконання не покладеного на неї обов’язку. Таке діяння не може 
визнаватись ні адміністративним правопорушенням, ні проступком іншого виду. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити такі висновки щодо 
закономірностей відмежування складів злочинів від складів адміністративних 
правопорушень, частиною з яких є, застосовні до всіх ситуацій співвідношення 
складів злочинів із складами адміністративних правопорушень, критерії 
відмежування: 

1. Необхідність відмежування складів злочинів від адміністративних 
правопорушень обумовлена наявністю у них спільних ознак – ознак, які мають 
однаковий зміст, хоч можуть не збігатися термінологічно. 

2. Суспільна небезпека є ознакою, яка в цілому (абстрактно) визначає відмінність 
між злочинами і адміністративними проступками. Але не її ступінь, а факт наявності 
чи відсутності цієї ознаки злочину вказує на те, має місце злочин чи інше 
правопорушення. Як відомо, суспільна небезпека не є самостійною ознакою складу 
злочину. Це ознака загального поняття злочину, яка стосовно кожного конкретного 
складу злочину визначається сукупністю його об’єктивних і суб’єктивних ознак. 
Тому вона не може слугувати критерієм відмежування. 

3. Можливість відмежування складів злочинів від складів адміністративних 
правопорушень обумовлена наявністю відмінних ознак, або, як їх ще в літературі 
називають, критеріїв відмежування. Оскільки, мова йде про ознаки складу злочину, 
точніше їх було б називати не критеріями, а відмежувальними ознаками. 
Використання терміну „ознака” принаймні позбавляє хибного уявлення про те, що 
відмежування можливе з використанням якихось обставин, факторів, які знаходяться 
поза межами складу правопорушення. 

Відмежувальними ознаками пропонується вважати однойменні ознаки 
конкретних складів, які виступають обов’язковими в складі злочину і одночасно 
обов’язковою є їхня відсутність у складі адміністративного правопорушення; або, 
якщо це стосується наслідків злочину, то в складі злочину порівняно із складом 
адміністративного правопорушення їх розмір визначений значно вищим. 

4. У відмежуванні складів злочинів і адміністративних правопорушень 
принциповим є те, що стосовно злочинів відмежувальними можуть бути тільки 
ознаки основного складу злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину не можуть 
слугувати для відмежування між складами злочинів і адміністративних 
правопорушень через те, що їхнє призначення – розмежовувати основні і 
кваліфіковані склади злочинів. Отже відсутність кваліфікуючих ознак вказує лише на 
те, що відсутній кваліфікований, тобто більш суспільно небезпечний, ніж основний, 
склад злочину. Але це не може однозначно свідчити про відсутність складу злочину 
взагалі. 
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Обставини, які пом’якшують, та обставини, які обтяжують покарання, які не 
названі як ознаки складу злочину, як було обґрунтовано вище в цій роботі, також не 
придатні до виконання функції відмежування між складами злочинів та складами 
адміністративних правопорушень. Тому вони не можуть визнаватись критеріями 
відмежування. 

5. Відмежувальні ознаки повинні бути вказані в законі як ознаки складу злочину 
з використанням формально визначених понять. 

6. У випадку повної збіжності ознак складу злочину і ознак складу адміністративного 
правопорушення відмежування не можливе. В такій ситуації – ситуації колізії – потрібно 
змінювати закон. Наприклад, Законом України від 18 травня 2004 р. та Законом України 
від 3 квітня 2003 р. були виключені із КК відповідно: ст. 331 «Незаконне перетинання 
державного кордону» та ст. 230 „Порушення антимонопольного законодавства”. 
Подолання міжгалузевої колізії можливе не лише шляхом декриміналізації відповідних 
діянь, як у наведених вище прикладах, а й декриміналізації. Так, Законом України від 23 
лютого 2006 р. із КпАП були виключені ст.ст. 1862 і 1864, що означає остаточну, на цей 
раз дійсну, криміналізацію діянь, передбачених на сьогодні у ч. 8 ст. 158 КК (в редакції 
Закону України від 23 лютого 2006 р.). Формально відповідне діяння було криміналі 
зоване, коли видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до 
списку виборців, або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість 
інших виборців, була передбачена як склад злочину у ч. 1 ст. 158 КК в її первісній 
редакції. Але фактичної криміналізації не відбулося, адже відповідне діяння не могло 
бути кваліфіковане як злочин, бо таке саме діяння було передбачене у ч. 2 чинної на той 
час ст. 1862 КпАП. Виключення ст.ст. 1862 і 1864 КпАП означає, що відповідні діяння уже 
не вважаються адміністративними правопорушеннями, а тому, за умови, що вони 
передбачені у КК, немає формальних перешкод кваліфікувати їх як злочинні. Це й стало 
остаточною – дійсною кримінально-правовою забороною відповідних діянь. Не 
вдаючись у оцінку доцільності криміналізації цих діянь, можна констатувати, що 
проблема колізії в цьому випадку вирішена. 

У правозастосуванні ж, кваліфікуючи вчинене, за наявності такої колізійної 
ситуації потрібно керуватися принципом: всі сумніви тлумачаться на користь особи, 
діяння якої кваліфікується1. Тому кваліфікувати вчинене як адміністративне 
правопорушення.  

7. Вивчення цієї проблеми розширює наші уявлення про коло тих злочинів, щодо 
яких готування, замах і співучасть не можливі. Маються на увазі ті випадки, коли 
повністю збігаються ознаки готування чи замаху на злочин з формальним складом та 
складу адміністративного правопорушення, у яких кримінально-правова норма не 
підлягає застосуванню. 

Якщо ж об’єктивна сторона вчиненого діяння одночасно передбачена 
адміністративно-правовою нормою і кримінально-правовою нормою про готування 
чи замах на злочин з матеріальним складом, то кваліфікувати вчинене як проступок, 
а не як злочин можна в тих випадках, коли діяння вчиняється не з прямим умислом. 
Якщо ж суб’єктивне ставлення винного, зокрема до наслідків, що передбачені як 
ознака складу злочину, характеризується прямим умислом, але ці наслідки не настали 
з причин, що не залежали від волі винного, то вчинене має бути кваліфіковане як 
замах на злочин, або як готування до злочину, за винятком тих випадків, коли 

                                                           
1Принцип кримінально-правової кваліфікації: „Вирішення спірних питань на користь особи, дії 
якої кваліфікуються” був сформульований і обґрунтований В.О. Навроцьким [24, с. 429]. 
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відповідно до ч. 2 ст. 14 КК це готування до злочину невеликої тяжкості не тягне 
кримінальної відповідальності. 

Так само застосовується адміністративно-правова, а не кримінально-правова 
норма у ситуаціях, коли повністю збігаються ознаки співучасті у певному злочині і 
складу адміністративного правопорушення. 

Принцип „усі сумніви тлумачаться на користь особи, діяння якої кваліфікується” 
визначає кваліфікацію діяння й у тих випадках, коли існує розрив між максимальним 
розміром наслідків, передбачених у статті КпАП як ознака складу правопорушення і 
мінімальним розміром суспільно-небезпечних наслідків, передбачених у статті КК як 
ознака відповідного цьому правопорушенню складу злочину. Реально вчинене 
діяння, наслідки якого, хоч і перевищують максимальний розмір, передбачений як 
ознака складу адміністративного правопорушення, але не досягають злочинного 
розміру, повинно кваліфікуватись як адміністративне правопорушення. 

Вироблення універсальних критеріїв для всіх випадків відмежування складів 
злочинів від складів адміністративних правопорушень є передумовою формулювання 
правил вирішення колізійної ситуації. Ці критерії дозволять уніфікувати підходи у 
визначенні співвідношення конкретних складів злочинів з відповідними складами 
адміністративних правопорушень. Вони мають враховуватися у розробці 
законопроектів і рекомендацій з удосконалення законодавства. 
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Розглянуто співвідношення понять “стан сильного душевного хвилювання” та 
“обмежена осудність”. Зроблено спробу довести, що стан сильного душевного 
хвилювання – це один із проявів стану обмеженої осудності. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, обмежена осудність, стан сильного 
душевного хвилювання. 

Неоднозначно вирішується в літературі питання про співвідношення понять “стан 
сильного душевного хвилювання” та “обмежена осудність”, адже відповідно до ст. 20 
КК України обмежена осудність за своїм психологічним змістом характеризується тим, 
що особа під час вчинення злочину не могла повною мірою усвідомлювати свої діяння 
та (або) керувати ними. За своїм змістом поняття “стан сильного душевного 
хвилювання” охоплює емоційні стани, які також так само впливають на психічну 
діяльність людини. Як роз’яснює Пленум Верховного Суду України в п. 23 постанови 
від 7 лютого 2003 р. № 2 “Про судову практику в справах про злочини проти життя та 
здоров’я особи” під таким станом потрібно розуміти такий емоційний стан винного, 
який значною мірою знижував його здатність усвідомлювати власні дії або керувати 
ними. Тож цілком правомірно виникає питання про співвідношення понять “стан 
сильного душевного хвилювання” та “обмежена осудність”. 

Окремі науковці з цього приводу зазначають, що стан сильного душевного 
хвилювання не можна розглядати як прояв стану обмеженої осудності з урахуванням 
того, що стан сильного душевного хвилювання – це стан психічно здорової людини, 
який супроводжується зміною вольової та інтелектуальної сфер, внаслідок чого 
значною мірою знижується її здатність усвідомлювати свої діяння та (або) керувати 
ними. Обмежена ж осудність – це такий стан людини, який характеризується наявністю 
у неї психічного розладу. Тобто за такого підходу, якщо причиною виникнення стану 
сильного душевного хвилювання є провокаційна поведінка потерпілого, то причиною 
обмеженої осудності є наявність у особи психічних аномалій [1, с. 8; 2, с. 13; 3, с. 142]. 
Суперечливою в цьому відношенні видається позиція Г.В. Назаренко, який 
підтримуючи зазначену точку зору вважає, що особливість такого психічного стану 
людини, як стан сильного душевного хвилювання, що раптово виникнув, полягає в 
тому, що він не виключає і не обмежує осудності особи, проте суттєво впливає на 
здатність до усвідомлено-вольової поведінки [4, с. 166]. 

На наш погляд, така позиція щодо розмежування вказаних понять є 
непереконливою. Передусім незрозуміло як можна визнавати, що певний психічний 
стан особи позбавляє її здатності повною мірою усвідомлювати свої діяння та (або) 
керувати ними, і водночас стверджувати, що він жодним чином не впливає на 
осудність особи. Видається, що суперечливість такого твердження більш ніж 
очевидна. Крім того, зазначений підхід не враховує того, що для вирішення питання 
                                                           
1 © Бурдін В., 2006 



 
В. Бурдін 

 

274 

про хворобливість певного психічного стану особи не має значення чим він 
зумовлений. В цьому відношенні, як видається, правильніше вирішують це питання 
ті науковці, які вважають, що стан сильного душевного хвилювання – це прояв стану 
обмеженої осудності [5, с. 259; 6, с. 56]. 

Зокрема, Т. Приходько вважає, що фізіологічний афект, який розглядають як 
прояв стану сильного душевного хвилювання, можна впевнено віднести до 
обмеженої осудності, оскільки в такому стані в особи суттєво порушується здатність 
усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними і, крім того, фізіологічний афект 
має хворобливу природу [7, с. 54–55]. На думку О.Д. Сітковської, до дій, які вчинені 
“на вершині” афекту, не завжди можна застосувати критерій свідомо-вольової 
поведінки. Звичайно, до початку самого афекту суб’єкт в більшості випадків зберігає 
здатність до усвідомлення та керування своєю поведінкою в тому розумінні, що може 
утриматися від вчинення певного діяння чи переключити афективну розрядку на 
незначний з погляду кримінального права об’єкт. Проте в фазі найінтенсивнішого 
протікання афекту свідомість суб’єкта звужується, що призводить до непослідовної 
поведінки, порушується її цілеспрямованість та впорядкованість, виключається 
можливість повністю керувати нею [8, с. 52]. 

Одним із проявів стану сильного душевного хвилювання є стан фізіологічного 
афекту. Характерними ознаками фізіологічного афекту є: надзвичайність реакції 
особи; фазність перебігу близька до патологічного афекту; раптовість виникнення 
(несподіваність для суб’єкта), яка має об’єктивні ознаки і відчувається суб’єктивно; 
звуження свідомості з розладом цілісності сприймання, обмеженням здатності 
керувати своїми діями, їх агресивність; невідповідність характеру і результату цих 
дій до причини, що їх викликала, тобто їх неадекватність; зв’язок дій і афективних 
переживань з психотравмуючим чинником; раптовість виходу внаслідок психічного 
виснаження; часткова амнезія вчиненого [7, с. 54–55]. Порушення свідомості в 
такому стані можуть досягати настільки глибокого ступеня, що суб’єкт практично 
може втратити здатність до адекватного відображення та цілісного осмислення 
ситуації, може повністю порушитися вольовий та опосередкований характер 
поведінки, блокуватися здатність до інтелектуально-вольового самоконтролю та 
саморегуляції [9, с. 95]. Враховуючи таку характеристику афекту, О.Д. Сітковська 
вважає, що в тих випадках, коли по справі буде констатовано, що суб’єкт не міг 
усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними через наявність у нього стану 
афекту, то такі особи повинні визнаватися неосудними, навіть незалежно від того, чи 
був афект паталогічний, чи ні [8, с. 53–54]. 

Вирішуючи питання про співвідношення цих понять, не треба забувати і про те, 
що на сьогодні відповідно до ст. 1 Закону України “Про психіатричну допомогу” 
зазначено, що під психічним розладом треба розуміти розлад психічної діяльності, 
визнаний таким згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб, травм і 
причин смерті [10]. Відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та 
споріднених проблем охорони здоров’я 10-го перегляду будь-які афективні розлади 
виділені в окремі у групу розладів психіки і віднесені до хворобливих станів. 
Наприклад, до афективних розладів (F 30 – F 39) віднесено: маніакальний епізод; 
біполярний афективний розлад; депресивний епізод; рекурентні депресивні розлади; 
стійкі (афективні) розлади настрою; інші (афективні) розлади настрою; нез’ясовані 
розлади настрою (афективні) [11, с. 25]. 
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Навряд чи можна вирішувати питання про хворобливість психічного стану 
людини керуючись тим, чим зумовлений такий стан – чи зовнішніми чинниками, чи 
індивідуальними психологічними особливостями. Видається, що такі обставини не 
мають для цього жодного значення. Вирішення цього питання повинно відбуватися 
лише з урахуванням певних стандартів здорового стану психіки. Відхилення від 
стандартів повинні розглядатися як хворобливі прояви незалежно від того, чим би 
вони не були зумовлені. Розуміння стану сильного душевного хвилювання, коли 
особа втрачає повною мірою можливість усвідомлювати свої діяння та (або) керувати 
ними, як прояву стану обмеженої осудності буде правильним також з інших 
міркувань. 

В ч. 2 ст. 20 КК України зазначено, що визнання особи обмежено осудною 
враховується судом при призначенні покарання. Проте як саме суд повинен 
враховувати такий стан в ч. 2 ст. 20 КК України не зазначено. Очевидно, що стан 
обмеженої осудності мав би враховуватися у разі призначення покарання як 
обставина, що його пом’якшує. Проте перелік обставин, що пом’якшують покарання, 
передбачених в ст. 66 КК України, не містить вказівку на стан обмеженої осудності. 
Про схожий недолік КК Російської Федерації вже було зазначено в літературі 
[9, с. 58]. Звичайно, перелік цих обставин не є закритим і суд відповідно до ч. 2 ст. 66 
КК України може визнати такими, що пом’якшують покарання, та інші обставини, не 
передбачені в частині першій цієї статті, в тому числі й стан обмеженої осудності. 
Суд при призначенні покарання може також врахувати стан обмеженої осудності як 
обставину, що характеризує особу винного. Адже відповідно до п. 3 ст. 65 КК 
України серед загальних засад призначення покарання вказується на необхідність 
врахування при призначенні покарання особи винного. 

Водночас серед обставин, що пом’якшують покарання, в п. 7 ст. 66 КК України 
йдеться про вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, 
спричиненого неправомірними або аморальними діями потерпілого. Проте стан 
сильного душевного хвилювання, внаслідок якого особа втрачає здатність повною 
мірою усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними, є лише одним із проявів 
стану обмеженої осудності. Крім того, на наш погляд, причини, які зумовлюють 
виникнення такого стану, не мають суттєвого значення для визнання за таким станом 
значення обставини, що пом’якшують покарання. З урахуванням викладеного 
пропонуємо внести зміни до ст. 66 КК України і передбачити серед обставин, що 
пом’якшують покарання, таку обставину як вчинення особою злочину в стані, коли 
вона не могла повною мірою усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними. 
Доповнення ст. 66 КК України таким новим пунктом дасть змогу чітко враховувати 
стан обмеженої осудності як обставину, що пом’якшує покарання. Вчинення злочину 
під впливом протиправної чи аморальної поведінки потерпілого може бути 
самостійною обставиною, що пом’якшує покарання. 

Розуміння стану сильного душевного хвилювання як прояву обмеженої осудності 
буде правильним і з інших причин. В тих випадках, коли особа вчинила суспільно 
небезпечне діяння в стані сильного душевного хвилювання, і не буде притягуватися 
до кримінальної відповідальності у зв’язку із відсутністю вини щодо вчиненого нею 
діяння, до такої особи, якщо не визнавати такий стан проявом обмеженої осудності, 
неможливим буде застосування примусових заходів медичного характеру, навіть у 
тих випадках, коли ця особа за своїм психічним станом вимагатиме примусового 
медичного втручання з метою психологічної корекції її майбутньої поведінки. 
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Враховуючи те, що стан сильного душевного хвилювання – це за своєю суттю 
ніщо інше як прояв стану обмеженої осудності, виникає питання: чи можна 
застосовувати до особи, яка вчинила злочин в стані сильного душевного хвилювання, 
правові наслідки обмеженої осудності? Йдеться про те, що в ст. 20 КК України 
передбачено, що визнання особи обмежено осудною враховується судом при 
призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів 
медичного характеру. Якраз можливість застосування до обмежено осудних 
примусових заходів медичного характеру і викликає у нас певні застереження. 

У ч. 2 ст. 19 КК України передбачено можливість застосування примусових 
заходів медичного характеру до осіб, визнаних неосудними. В ч. 3 ст. 19 КК України 
передбачено можливість застосування таких заходів до осіб, які вчинили злочин в 
стані осудності, але до постановлення вироку внаслідок психічної хвороби втратили 
здатність усвідомлювати свої діяння або керувати ними. Отож, і в першому, і в 
другому випадку такі примусові заходи застосовують до осіб, які, відповідно, не 
мали під час вчинення суспільно небезпечного діяння або не мають вже після 
вчинення злочину можливості усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними. 
Незрозуміло тільки чому тоді передбачено застосування примусових заходів 
медичного характеру до тих осіб, які визнані обмежено осудними, тобто, які і мали, і 
мають як під час вчинення злочину, так і після цього можливість усвідомлювати свої 
діяння та керувати ними, щоправда, не повною мірою? 

Видається, що не узгоджуються між собою положення ч. 1 та ч. 2 ст. 20 КК 
України. Адже в ч. 1 ст. 20 КК України зазначено, що підлягає кримінальній 
відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною. Втім, оскільки в ч. 2 ст. 20 
КК України передбачено можливість застосування до цієї категорії осіб примусових 
заходів медичного характеру, можна зробити висновок про те, що в окремих 
випадках визнання особи обмежено осудною є підставою, коли вона все ж таки не 
буде підлягати кримінальній відповідальності. Адже зазначені заходи хоч і є певною 
мірою заходами кримінально-правового впливу, проте за чинним КК України не 
належать до системи заходів кримінальної відповідальності. Мабуть законодавець 
мав би передбачити можливість застосування в таких випадках примусових заходів 
медичного характеру разом із покаранням. Саме на такому застосуванні примусових 
заходів медичного характеру наголошують окремі науковці. При цьому вони 
зазначають, що відповідно до чинного КК України до обмежено осудних можливим є 
призначення лише такого примусового заходу медичного характеру, як надання 
амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку [12, с. 302]. 

Проте в чинному КК України, на відміну від кодексів окремих зарубіжних 
держав, не передбачено можливості застосування примусових заходів медичного 
характеру разом з покаранням. Неможливість застосування примусових заходів 
медичного характеру разом з покаранням обгрунтовується і тим, що на сьогодні 
серед передбачених видів таких заходів лише деякі з них за своїм змістом можуть 
бути призначені і застосовані разом з окремими покараннями. Наприклад, у випадку 
призначення покарань, які пов’язані з ізоляцією особи, неможливо застосувати 
жодного з примусових заходів медичного характеру адже виконуються вони в різних 
установах та закладах. У випадку призначення виправних робіт, громадських робіт, 
службових обмежень для військовослужбовців можливо призначити лише надання 
амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. І лише у випадку 
призначення м’якших покарань можливо застосувати до особи будь-який 
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примусовий захід медичного характеру. Проте таке тлумачення кримінального 
закону та така практика його застосування, на наш погляд, була би явно 
несправедливою та такою, що порушує принцип рівності громадян перед законом. 
Адже особи, до яких було застосовано м’якше покарання, а отже які становлять 
собою меншу суспільну небезпеку, опинялися би в гіршому становищі порівняно з 
тими, до яких були застосовані суворіші покарання. 

Окремі науковці вважають, що застосування до осіб, які визнані обмежено 
осудними, примусових заходів медичного характеру треба розглядати як особливу 
форму реалізації щодо них кримінальної відповідальності. Обґрунтовується цей 
погляд тим, що вказані особи відповідно до ч. 1 ст. 20 КК України підлягають 
кримінальній відповідальності, а отже і вживання до таких осіб примусових заходів 
медичного характеру потрібно розглядати як специфічну форму реалізації 
кримінальної відповідальності [6, с. 231]. На наш погляд, такий погляд не може бути 
визнаний правильним з таких міркувань: 

– по-перше, навряд чи можна пояснити, чому ті самі примусові заходи медичного 
характеру в одних випадках є формою реалізації кримінальної відповідальності, а в 
інших – не визнаються такими. Правова природа цих заходів у всіх випадках 
однакова. Це видно хоча б з того, що законодавець не робить жодних застережень 
щодо цілей застосування цих заходів в різних випадках; 

– по-друге, очевидно, що заходи кримінальної відповідальності застосовують, 
насамперед, з метою виправлення особи, яка вчинила злочин. Проте в ст. 92 КК 
України серед цілей застосування зазначених заходів такої мети не передбачено. Тим 
більше, якщо визнавати вживання примусових заходів медичного характеру до 
обмежено осудних формою реалізації кримінальної відповідальності, то дуже дивно 
виглядає положення, коли серед цілей кримінальної відповідальності зазначається 
мета обов’язкового лікування особи; 

– по-третє, будь-яка форма реалізації кримінальної відповідальності має чітко 
визначений свій початок та кінець. Застосування примусових заходів медичного 
характеру не обмежується строками і триває до часу одужання особи або такого 
покращення її психічного стану, що дозволяє передати її на піклування родичам або 
опікунам з обов’язковим лікарським наглядом. 

З урахуванням викладеного видається, що застосування примусових заходів 
медичного характеру до обмежено осудних осіб не можна вважати формою реалізації 
щодо них кримінальної відповідальності. Отже, не зважаючи на те, що в ч. 1 ст. 20 
КК України зазначено, що такі особи підлягають кримінальній відповідальності, 
застосування до цих осіб примусових заходів медичного характеру треба вважати 
тим випадком, коли вони все ж таки не будуть підлягати кримінальній 
відповідальності за вчинений злочин. 

У кримінальному законодавстві окремих зарубіжних держав розглянену 
проблему вирішують більш правильно. Зокрема в ч. 2 ст. 26 КК Республіки Вірменії, 
ч. 2 ст. 100, ст. 106 КК Республіки Білорусь, ч. 2 ст. 102 КК Грузії, ст. 95 КК 
Республіки Казахстан, ст. 95 КК Киргизької Республіки, ст. 70 КК Латвійської 
Республіки, ч. 2 ст. 99 КК Російської Федерації, передбачено можливість 
застосування до обмежено осудних примусових заходів медичного характеру разом з 
покаранням і при цьому детально регламентується процедура застосування таких 
заходів. Щоправда, треба наголосити, що оскільки кримінальна відповідальність 
реалізується не тільки у формі покарання, доцільно було б передбачити можливість 
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застосування таких заходів не тільки разом з покаранням, але і з іншими її формами. 
Проте, як ми вже зазначили, в КК України такої можливості не передбачено. Тож 
постає питання, в яких випадках можливим є застосування до осіб, визнаних 
обмежено осудними примусових заходів медичного характеру, щоб застосування 
таких заходів не суперечило положенню про те, що обмежено осудна особа підлягає 
кримінальній відповідальності? 

На наш погляд, єдиним можливим випадком застосування таких заходів 
відповідно до чинного КК України є той, коли особа, яка вчинила суспільно 
небезпечне діяння в стані обмеженої осудності, не підлягатиме кримінальній 
відповідальності з огляду на відсутність в її діянні вини. Оскільки стан сильного 
душевного хвилювання за своїм психологічним змістом є нічим іншим як проявом 
стану обмеженої осудності, примусові заходи медичного характеру мають 
застосовуватися і до таких осіб, якщо вони в такому стані вчинили суспільно 
небезпечні діяння без вини. Враховуючи психологічну характеристику стану 
обмеженої осудності, такі випадки цілком можливі. Більше того, у випадках визнання 
особи обмежено осудною особливу увагу потрібно приділяти встановленню вини. 
Застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, визнаних обмежено 
осудними лише в тих випадках, коли буде встановлено, що вони вчинили суспільно 
небезпечні діяння без вини, повністю узгоджуватиметься з підставами для 
застосування цих заходів в інших випадках. Проте в порядку de lege ferenda можна 
запропонувати внести зміни до чинного КК України, якими передбачити можливість 
застосування до осіб, визнаних обмежено осудними, примусових заходів медичного 
характеру разом з заходами кримінальної відповідальності, зокрема покаранням. 

З урахуванням викладеного пропонуємо внести такі зміни до КК України: 
1. Доповнити ч. 2 ст. 20 КК України новим положенням: 
Примусові заходи медичного характеру до особи, яка визнана обмежено 

осудною, застосовуються разом із заходами кримінальної відповідальності. 
2. Виключити п. 7 ст. 66 КК України. 
3. Доповнити ст. 66 КК України новим пунктом такого змісту: 
п. № … 
Вчинення злочину в стані, коли особа не могла повною мірою усвідомлювати свої 

діяння та (або) керувати ними. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті проаналізовано правову базу діяльності установ виконання покарань. 
Автор зробив висновок про те, що нині в Україні відсутній спеціальний закон з питань 
профілактики злочинів, а регулювання їх підзаконними актами суперечить Конституції 
України. 

Констатовані проблеми не дозволяють повною мірою використати потужний 
внутрішній потенціал установ виконання покарань у досягненні мети і завдань 
кримінального та кримінально-виконавчого законодавства. Автор навів низку 
пропозицій з метою усунення виявлених недоліків правового забезпечення 
кримінально-виконавчої діяльності. 

Ключові слова: виконання покарання, засуджений, профілактика злочинів. 
Як відомо, правове забезпечення (регулювання) – це форма юридичного впливу 

на суспільні відносини, що здійснюється державою за допомогою всіх правових 
засобів з метою їх упорядкування, закріплення і забезпечення [1, с. 254]. Керуючись 
аналізом правової бази діяльності установ виконання покарань (далі – УВП), варто 
констатувати, що на сьогодні належних умов для ефективного їх функціонування в 
Україні ще не створено. Зміст цієї проблеми полягає в тому, що якщо для реалізації 
таких закріплених в ст. 50 Кримінального кодексу України (КК) та в ст. 1 
Кримінально-виконавчого кодексу України (КВК) елементів мети покарання як кара 
та виправлення засуджених, законодавець зконструював відповідні правові терміни, 
категорії та інститути, то відносно іншої функції – запобігання вчиненню злочинів як 
засудженими, так й іншими особами – подібних кроків не зробив. Ускладнює 
зазначену проблему й те, що нині в Україні немає спеціального закону з питань 
профілактики злочинів, а регулювання їх підзаконними актами суперечить вимогам 
ст. ст. 19 та 63 Конституції України, відповідно до яких правообмеження щодо 
засуджених мають встановлюватись лише законом. Водночас, ні в КПК Україні, ні в 
Законі України від 23.06.2005 р. “Про Державну кримінально-виконавчу службу” 
(ДКВС) [2], ні в інших нормативно-правових актах не зазначені конкретні норми, які 
б забезпечували діяльність персоналу УВП у цій галузі. За таких умов чи не єдиним 
гласним правовим підґрунтям для здійснення превентивної функції кримінально-
виконавчого законодавства є Правила внутрішнього розпорядку установ виконання 
покарань (ПВР УВП), у п. 57 яких зазначеного положення про те, що з метою 
підтримання належного правопорядку в УВП, попередження злочинів та 
правопорушень до засуджених застосовують комплекс спеціальних профілактичних 
засобів щодо виявлення, постановки на облік та організації нагляду за особами, 
схильними до правопорушень [3, с. 38–39]. 

На підставі досліджень робимо висновок, що змістовно така діяльність персоналу 
ДКВС полягає у тому, що відносно певної категорії засуджених вводять додаткові 
обмеження особистого характеру, які не витікають з обвинувального вироку суду, 
тобто спотворюється таким чином природа кримінальної відповідальності [4, с. 27]. З 
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іншого боку, порушується принцип рівності засуджених перед законом (ст. 5 КВК) та 
ч. 2 ст. 7 цього ж правового джерела, що визначає основи правового статусу 
засуджених. За офіційними даними об’єктами профілактичного впливу в УВП щорічно 
стають більш ніж 15 % осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі 
[5, с. 68]. У буквальному розумінні та тлумаченні змісту вимог закону про 
правообмеження засуджених цю категорію осіб можна з упевненістю зачислити до так 
званих у кримінології потенційних жертв злочину [6, с. 130–133]. А враховуючи те, що 
одним із завдань кримінально-виконавчого законодавства України є запобігання 
тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із 
засудженими, та відсутність у національному правовому полі визначення терміна 
“катування”, проблема профілактики злочинів в УВП стає глобальною – переростає в 
площину захисту прав людини в умовах ізоляції від суспільства для того, щоб 
покарання не перетворювалось у свій антипод – спричинювало новий злочин [7, с. 322]. 
Нинішня практика, з урахуванням означених прогалин у термінологічному апараті та 
механізмах правового регулювання питань профілактики злочинів в УВП, призводить 
до того, що щорічно міжнародні експерти визнають жертвами катувань у місцях 
позбавлення волі України більше 30 % ув’язнених під варту і засуджених [8, с. 27]. 

На наш погляд, головними обставинами, що детермінують вказаний стан речей у 
ДКВС України, є: 

– відсутність норм, що забезпечують діяльність персоналу УВП у галузі 
запобігання вчиненню злочинів. 

Зміст цієї проблеми полягає в тому, що донині в нашій країні суб’єкти 
правотворчості вперто ігнорують вимоги ст. 8 Конституції України, у якій закріплено 
принцип верховенства права. З огляду на це, відсутність спеціального закону та 
відповідних норм у КВК і регулювання питань профілактики злочинів відомчими 
нормативними актами Державного департаменту України з питань виконання 
покарань (ДДУПВП) є матеріальним доказом існуючої в Україні “девальвації” норм і 
принципів Основного закону. 

– деяка нелогічність і неструктурованість побудови інститутів права в чинному 
КВК України. 

Зокрема, для реалізації такого завдання, як кара, у цьому Законі є спеціальна глава 
16 “Режим у колоніях та засоби його забезпечення”; для досягнення мети застосування 
основних засобів виправлення і ресоціалізації (ст. 6 КВК) – глави 17–19 тощо. 

Водночас, у КВК жодним словом не обмовлено про реальні механізми реалізації 
завдання по запобіганню вчиненню злочинів засудженими, не визначені об’єкти 
профілактики, засоби і методи впливу на них, межі правообмежень, правовий статус 
суб’єктів цих правовідносин тощо. 

– формальна визначеність окремих норм КВК, що лише означають правові явища 
і стани, але не регулюють конкретно існуючі правові відносини. 

Зокрема, ні до чого не зобов’язують громадські організації і трудові колективи 
вимоги ст. ст. 160–161 КВК України, що слугують для відрегулювання питання 
громадського контролю за особами, звільненими від відбування покарання, з огляду 
на те, що державний примус (а означений контроль є однією із форм примусу), як 
видно з вимог ст. 50 КК України, – це виключне право держави. 

– так звані “старі” технології, що їх використовує законодавець у сучасних 
умовах під час створення нових правових актів, які сліпо копіюють набутий досвід у 
галузі правотворчості (колишніх шкіл радянської епохи, де пріоритетними були 
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інтереси держави, а не особи) та через поспішність і безсистемність відтворюють 
лише формальні аспекти міжнародно-правової практики у законодавчій діяльності. 

Наприклад, у ст. 57 Конституції України зазначено положення про те, що 
кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. Проте як у цьому контексті 
зрозуміти положення ст. 155 КВК України “Правовий статус осіб, які відбули 
покарання”, в якій не зазначено жодного слова про правообмеження, що 
встановлюються для такої категорії громадян, їх об’єм, часові межі та ін. 

Донині в чинному законодавстві не визначені такі поняття і терміни як 
“порушник встановленого порядку відбування покарання”, “сумлінна поведінка і 
ставлення до праці” та інші, що мають виключне значення для зміни правового 
статусу засудженого під час відбування покарання. 

Встановивши у гл. 2 КВК України “правовий статус засуджених”, законодавець 
зовсім нічого не сказав про обмеження загальногромадянських прав і свобод 
засуджених, їх меж параметрів тощо. 

Усі зазначені та інші недоречності в правовому забезпеченні діяльності 
персоналу УВП не лише знижують рівень профілактики злочинів, але й не дають 
повною мірою використати потужний внутрішній потенціал ДКВС України у 
досягненні мети і завдань кримінального та кримінально-виконавчого законодавства. 

Не менш очевидним є й інший висновок: боротись з антисуспільними явищами, 
до яких належить злочинність, варто тільки законними методами і засобами, оскільки 
в іншому випадку суспільство не лише не знищуватиме їхнє джерело, а буде 
відтворюватись у нових, небезпечніших формах [9, с. 56]. 

З метою профілактики злочинів відповідно до вимог законності варто, на наше 
переконання, вжити таких заходів: 

Доповнити розділ III КВК України “Виконання у вигляді позбавлення волі” 
главою 22–1 “Запобігання вчиненню злочинів як засудженими, так і іншими особами 
нормами” такого змісту: 

– ст. 149–1 “Запобігання вчиненню злочинів”, у якій дати визначення зазначеної 
діяльності в УВП, взявши за основу поняття, що зазначене в ст. 1 проекту Закону 
України від 12.05.98 р. “Про профілактику злочинів” [10, с. 182]; 

– ст. 149–2 “Мета профілактичної діяльності в УВП”, виклавши її в редакції, що 
зазначена в п. 57 ПВР УВП; 

– ст. 149–3 “Об’єкти профілактичного впливу”, до яких зачислити: так званих 
“пригноблених” [11, с. 146]; злісних порушників установленого порядку відбування 
покарання (ст. 133 КВК); осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини (умисні вбивства, 
бандитизм, створення злочинних організацій, тощо); засуджених за злочини, що 
передбачені розділом ХIII Особливої частини КК “Злочини у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші 
злочини проти здоров’я населення” та ін.; 

– ст. 149–4 “Соціально-правові наслідки застосування заходів по запобіганню 
злочинів”, до яких віднести ті правообмеження, що витікають з факту незастосування 
до засудженого інституту звільнення від покарання та його відбування (ст. ст. 74–
87 КК); встановлення адміністративного нагляду (ст. ст. 158–159 КВК); застосування 
примусових заходів медичного характеру та примусового лікування (ст. ст. 92–96 КК); 
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– на законодавчому рівні визначитись у таких термінах як “порушення 
встановленого порядку відбування покарання”, “довів своє виправлення тощо; тобто 
дати автентичне тлумачення змісту цих правових категорій [12, с. 28]; 

– прийняти спеціальний Закон України “Про запобігання вчиненню злочинів”. 
Необхідність внесення доповнень у чинний КВК України є очевидною: як 

зазначено в ч. 3 ст. 63 Конституції України, засуджений користується всіма правами 
людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені 
вироком суду. Тому застосування у сьогоднішніх умовах традиційних засобів 
регулювання питань, що пов’язані з правообмеженням для конкретної особи (на рівні 
підзаконних нормативних актів), варто визнати незаконним. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті досліджено питання кримінальної відповідальності за порушення 
законодавства у сфері свободи віросповідання. Поле дослідження обмежене 
державами Європейського Союзу. Проаналізовано чинні кримінальні кодекси держав 
регіону з погляду закріплення у них норм, що стосуються сфери свободи 
віросповідання. 

Ключові слова: свобода віросповідання, законодавство, кримінальна 
відповідальність. 

Захист основних прав та свобод людини і громадянина є первинним завданням 
кожної демократичної та соціальної держави. Саме на це наголошує й ст. 3 
Конституції України: “Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави… Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави”. І чи не найважливішим при цьому є 
дослідження кримінально-правового захисту прав людини, в тому числі й права на 
свободу віросповідання. 

Питання кримінально-правової відповідальності за порушення законодавства у 
сфері свободи віросповідання досліджували такі вчені як Р. Ташакбаров, 
А. Алєксєєвський, М. Палій та інші, однак вони зосереджували свою увагу або на 
дуже вузьких проблемах (див., наприклад, Ташакбаров Р. Уголовная ответственность 
за посягательства на личность и права граждан под видом исполнения религиозных 
обрядов. Омск, 1981; Палій М. Кримінологічна оцінка законодавства України про 
свободу совісті // Право України. – 1999. – № 12), або ж загалом охоплювали питання 
свободи віросповідання, окремо не досліджуючи положення кримінально-правової 
сфери (див., наприклад, Алексеевский А. Религиозная безопасность России: термины 
и определения. Москва; Белгород, 1997). Детальне дослідження нормативно-правової 
бази у цій сфері, в тому числі й щодо держав Європейського Союзу, взагалі відсутнє. 
Саме на заповнення прогалин у наукових дослідженнях цього регіону й спрямована 
запропонована стаття. Розуміючи складність проблеми, автор зосереджує свою увагу 
на питаннях кримінально-правової відповідальності за порушення законодавства у 
сфері свободи віросповідання лише найхарактерніших держав регіону. 

За обсягом правового регулювання кримінальної відповідальності за порушення 
законодавства у сфері свободи віросповідання КК держав Європейського Союзу 
умовно можна поділити на дві групи. Саме за цим принципом буде зроблено спробу 
дослідити їх зміст. 

Першу групу становлять ті КК держав ЄС, які не криміналізують діяння у сфері 
свободи віросповідання. До них належать, наприклад, КК Франції 1993 р., КК Іспанії 
1995 р., КК Швеції 1962 р. та ін. При цьому не можна вести мову про те, що 
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законодавці зазначених держав взагалі не визнають за потрібне криміналізувати 
діяння у цій сфері, а, швидше за все, всього лише не приділяють цим питанням 
достатньої уваги. Підтвердженням цієї тези слугує й те, що КК усіх держав ЄС (у 
тому числі й названих вище) закріплюють як ознаку суб’єктивної сторони окремих 
складів злочинів вчинення останніх з релігійних мотивів. Такими, наприклад, можна 
вважати ст. R. 625–7 КК Франції, яка визнає кримінально-караним “непублічне 
підбурювання до дискримінації, ненависті чи насилля щодо якоїсь особи чи групи 
осіб у зв’язку з їх походженням чи приналежністю або неприналежністю, реальною 
чи допустимою до певної етнічної групи, нації, раси чи релігії”, а також ст. 8 гл. 16 
КК Швеції, яка визнає злочинцем “особу, яка в поширеній заяві чи повідомленні 
погрожує чи виражає неповагу до національної, етнічної чи іншої подібної групи 
людей з посиланням на…чи релігійні переконання”. До таких норм можна віднести й 
ч. 5 ст. 197 КК Іспанії, яка визнає злочинним діяння особи, яка “з метою розкриття 
таємних відомостей чи порушення недоторканості приватного життя іншої особи без 
її відома заволодіє її паперами, листами, повідомленнями по електронній пошті чи 
іншими документами або перехоплює її телефонні розмови, чи використовує різні 
технічні засоби для прослуховування передачі, запису чи відтворення звуку чи 
зображення або інші засоби зв’язку, якщо при цьому були розкриті відомості 
особистого характеру, проявляючі ідеології, релігію, вірування…”. Закріплюють цей 
мотив і деякі інші склади злочинів. 

До другої групи належать КК, які безпосередньо криміналізують діяння, 
пов’язані із порушенням законодавства у сфері свободи віросповідання. 

Найпоширенішою нормою у цій сфері є образа віросповідання чи релігії. Такого 
типу норми містяться у КК Данії 1997 р. (§ 140), КК ФРН 1871 р. (§ 166), КК Австрії 
1974 р. (§ 188), КК Голландії 1886 р. (ст. ст. 147, 147 а), КК Сан-Марино 1974 р. 
(ст. 260), КК Польщі 1997 р. (ст. 196) та ін. Варто зазначити, що, незважаючи на 
фактичну синонімічність назв, зазначені вище норми спрямовані на охорону далеко 
не тотожних суспільних відносин. Наприклад, § 140 КК Данії вважає злочинцем 
“будь-яку особу, що публічно висміює чи ображає догми чи богослужіння будь-якого 
законно існуючого релігійного товариства в даній державі”. Параграф 188 КК Австрії 
криміналізує діяння особи, яка “публічно дискредитує особу чи річ, яка є предметом 
пошановування церкви чи релігійного об’єднання, розташованих на території 
Австрії, допустимі на підставі закону звичай чи релігійне діяння такої церкви чи 
релігійного об’єднання або висміює їх за таких обставин, за яких її поведінка може 
викликати обґрунтоване суспільне обурення”. 

Дещо виходить за межі згаданих вище положень КК Польщі, ст. 196 якого визнає 
злочинцем того, “хто ображає релігійні почуття інших осіб, публічно зневажаючи 
об’єкт релігійного вірування чи місце, призначене для публічного відправлення 
релігійних обрядів”. 

Іншим шляхом пішов КК ФРН, ст. 166 якого складається не з однієї частини (що 
притаманно зазначеним вище нормам цієї групи), а з двох. ч. 1 ст. 166 КК ФРН 
визнає злочинцем того, “хто публічно чи шляхом поширення письмових матеріалів 
ображає у будь-який спосіб зміст релігійних віровчень чи світоглядів іншої особи, 
якщо такі дії викликають порушення громадського порядку”. У ч. 2 цієї ж статті 
німецький законодавець криміналізує дії тієї особи, яка “публічно або шляхом 
поширення письмових матеріалів ображає церкву, діючу на території держави, чи 
інше релігійне товариство чи світоглядне об’єднання, їх організації чи звичаї, якщо її 
дії викликають порушення громадського порядку”. 
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Двома статтями врегульовує окреслені суспільні відносини КК Голландії, який 
визнає злочинцем “1) особу, яка публічно, усно, у письмовій формі, чи з допомогою 
зображення, ображає релігійні почуття злісним богохульством; 2) особу, яка висміює 
священика під час законного виконання ним своїх обов’язків; 3) особу, яка робить 
зневажливі заяви щодо предметів, що використовуються для релігійних святкувань в 
той час і у тому місці, де такі святкування проводяться” (ст. 147). Однак, цього 
голландському законодавцю видалось замало, і він окремо (ст. 147 а) криміналізував 
діяння особи, “яка поширює, публічно виставляє напоказ чи вивішує на плакатах 
письмовий матеріал чи зображення, що містить заяви, які ображають релігійні 
почуття своїм злісним чи богохульним характером, чи у якої є такий у наявності, щоб 
поширювати, публічно виставляти напоказ чи вивішувати на плакатах, підлягає 
покаранню…” 

Однак, видається, найширше коло суспільних відносин охороняється ст. 260 КК 
Республіки Сан-Марино, яка, маючи названу “Глум над релігією”, встановлює 
відповідальність не лише щодо “будь-якої особи, яка паплюжить символи якоїсь 
релігії, яка не суперечить моральним підвалинам, паплюжить предмети культу чи 
поклоніння або публічно висміює культові дії” (ч. 1 ст. 260), а й криміналізує дії 
“особи, яка ображає честь і престиж священика при виконанні ним своїх функцій” 
(ч. 2 ст. 260), а також “особи, яка паплюжить Святі мощі Сан-Марино” (ч. 3 ст. 260). 

Іншою нормою, традиційно притаманною значній кількості КК держав ЄС у 
досліджуваній сфері є перешкоджання відправленню релігійних обрядів, культів. Це 
діяння визначають злочинним, наприклад, згідно з § 167 КК ФРН, § 189 КК Австрії, 
ст. 405 КК Італії, ст. 145 та 146 КК Голландії, ст. 262 КК Республіки Сан-Марино, 
ст. 195 КК Польщі, ст. 151 КК Латвії, ст. 138 КК Естонії та ін. Варто зазначити, що й 
відносно кола закріплюваних у зазначених статтях суспільних відносин, законодавці 
держав ЄС є далеко не одностайними. Наприклад, § 167 КК ФРН “Перешкоджання 
відправленню релігійних обрядів, культів” визнає злочинцем особу, “яка 1) умисно і 
в грубій формі порушує богослужіння чи богослужбову діяльність церкви, що діє на 
території держави, чи іншого релігійного товариства, або 2) вчиняє образливе 
безчинство у місці, призначеному для проведення богослужіння такого релігійного 
товариства”. 

Дещо по-іншому трактує зазначену сферу § 189 КК Австрії, вважаючи злочинцем 
особу, яка “застосовуючи насильство чи погрозу його застосування, перешкоджає 
відправленню такого релігійного акту розташованих на території Австрії церкви чи 
релігійного об’єднання або порушує його”. Однак, на цьому австрійський 
законодавець не спиняється, криміналізуючи у ч. 2 цього ж параграфа дії того, хто 
“1. У місці, призначеному для допустимого на підставі закону відправлення 
релігійних обрядів розташованих на території Австрії церкви чи релігійного 
об’єднання; 2. При проведенні допустимого на підставі закону публічного 
богослужіння чи окремого релігійного акту розташованих на території Австрії 
церкви чи релігійного об’єднання; 3. Глумиться над предметом, безпосередньо 
призначеним для допустимого на підставі закону богослужіння чи окремого 
релігійного акту, розташованих на території Австрії церкви чи релігійного 
об’єднання так, що це може викликати обґрунтоване суспільне обурення”. 

Проте чи не найбільше уваги цьому питанню приділяє голландський 
законодавець, який написав про досліджувані правовідносини аж дві статті. Оскільки 
такого роду положення не є традиційними для держав ЄС, та й інших регіонів світу, 



 
К. Марисюк 

 

288 

процитуємо ці статті повністю: “ст. 145. Особа, яка актом насильства заважає 
проведенню законного громадського зібрання, що має за мету сповідувати релігію чи 
вірування, чи законної церемонії сповідання релігії чи вірування,…, підлягає 
покаранню… ст. 146. Особа, яка шляхом створення безпорядку чи шуму умисно 
зриває законне громадське зібрання, що має за мету сповідувати релігію чи 
вірування, чи законну церемонію сповідання релігії чи вірування,…, підлягає 
покаранню…”. 

У той час, коли зазначені вище КК прагнуть у диспозиціях відповідних норм 
закріпити якомога більше коло ознак діяння, деякі КК, як-от КК Сан-Марино, КК 
Польщі, КК Латвії та КК Естонії, звужують їх об’єм фактично до мінімуму. 
Наприклад, ст. 262 КК Республіки Сан-Марино “Порушення богослужіння”, визнає 
злочинцем “будь-яку особу, яка перешкоджає проведенню чи виконанню функцій, 
церемоній чи релігійних процесій, які проводяться з участю священика”. ст. 151 КК 
Латвійської республіки 1998 р. встановлює кримінальну відповідальність за “умисне 
перешкоджання здійсненню релігійних обрядів, якщо воно не порушує закон і не 
пов’язане з посяганням на права особи”. Також лише за наявності певних обставин 
криміналізує такого роду діяння КК Естонської республіки, який у ст. 138 визнає 
злочином “перешкоджання здійсненню релігійних обрядів, якщо вони не порушують 
громадського порядку і не завдають шкоди здоров’ю і моральності”. ст. 195 КК 
Польщі взагалі визнає злочинцем лише ту особу, “яка злісно перешкоджає 
публічному виконання релігійного акту церкви чи іншого визнаннєвого союзу”. 

Ще однією нормою, притаманною, щоправда, лише деяким державам ЄС, є 
порушення рівності громадян залежно від їхнього віросповідання чи ставлення до 
релігії. Такого роду статті містяться у КК Польщі та КК Латвійської республіки. 
Наприклад, ст. 194 КК Польщі визнає злочинцем особу, “яка обмежує людину в 
належних їй правах у зв’язку з її приналежністю чи неприналежністю до релігії”. 
Дещо ширше тлумачить досліджувану сферу КК Латвії, ст. 150 якого криміналізує 
“пряме чи непряме обмеження прав осіб, створення будь-яких переваг для осіб у 
зв’язку з їх ставленням до релігії, за винятком діяльності в установах релігійних 
конфесій, а також образа релігійних почуттів осіб чи розпалення ворожнечі у зв’язку 
з їх ставленням до релігії чи атеїзму”. 

Найпоширенішим видом покарання, передбаченим за порушення законодавства у 
сфері свободи віросповідання, є позбавлення волі на певний строк. При цьому, строк 
позбавлення волі у різних державах може досить суттєво відрізнятися. Зокрема, КК 
держав ЄС передбачають зазначене покарання строком до двох місяців (ст. ст. 146, 
147 а КК Голландії), до трьох місяців (ст. 147 КК Голландії), до шести місяців 
(наприклад, § § 188, ч. 2 189 КК Австрії), до одного року (ст. 145 КК Голландії), до 
двох років (ч. 1 § 189 КК Австрії, ст. ст. 194–196 КК Польщі, ст. 150 КК Латвійської 
республіки), до трьох років (§ § 166, 167 КК ФРН) тощо. 

Наступним за поширеністю видом покарання є штраф. Його застосування 
передбачено за вчинення діянь, передбачених § 140 КК Данії, § § 188 та 189 КК 
Австрії, § § 166 та 167 КК ФРН, ст. 145–147 а КК Голландії, ст. ст. 194–196 КК Польщі, 
ст. 150 та 151 КК Латвійської республіки, ст. 138 КК Естонської республіки та ін. 

Окрім зазначених видів покарань, КК держав ЄС згадують і про обмеження волі 
(наприклад, ст. ст. 194–196 КК Польщі), поміщення під варту (§ 140 КК Данії), арешт 
(ст. 138 КК Естонської республіки), примусові роботи (ст. ст. 150 та 151 КК 
Латвійської республіки) тощо. 
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Підсумовуючи, варто зазначити, що це дослідження є лише спробою привернути 
увагу до питань кримінально-правової відповідальності за порушення законодавства 
у сфері свободи віросповідання у державах Європейського Союзу, що б дало 
можливість хоча б частково заповнити прогалини в дослідженнях цього питання як 
зарубіжних держав різних регіонів, так і України, а також створити більш повну 
картину кримінально-правового врегулювання питань свободи віросповідання як 
європейського континенту, так і світу загалом. 
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У статті досліджено характер і напрями використання спеціальних знань у процесі 
розкриття і розслідування злочинів. У науковій статті зазначено нові принципи 
використання спеціальних знань під час проведення слідчих та судових дій. 

Ключові слова: спеціальні знання, криміналістичні засоби і методи, злочин. 
Запровадження досягнень науки і техніки для жодної іншої юридичної науки не є 

настільки характерні як для криміналістики. Синтетична за своїми рисами, вона тісно 
пов’язана з багатьма суспільними і технічними галузями знань, постійно 
використовує їхні дані для ефективності вирішення завдань, поставлених перед нею. 
Потреба суспільства в науковому обґрунтуванні системи заходів у боротьбі зі 
злочинністю, їх напрацювання і реалізація завжди була і є залежною від досягнень 
науки і техніки. Найчіткіше таку зумовленість простежують у сфері криміналістичної 
техніки, де у найскладніших формах і способах поєднані проблеми науки, техніки, 
суспільства і людини. Власне ці проблеми, а точніше, закономірності, що 
виявляються у їхньому виникненні і вирішенні й зумовлюють потребу їх подальшого 
дослідження. Саме в цьому і полягає постановка проблеми та її зв’язок із науковими 
та практичними завданнями. 

Як слушно зазначає О.Ф. Волинський: “Сучасний рівень людських знань, 
можливості гуманітарних і технічних наук, досягнених у галузі інформатики і 
обчислювальної техніки, зумовлює необхідність пошуку інших рішень щодо 
запровадження досягнень науково-технічного прогресу через призму правового 
регулювання. Тим більше, що практика вбачає в цьому нагальні потреби” [1, с. 106]. 

Питання, що є предметом висвітлення у даній науковій статті, досліджені у 
працях багатьох науковців-криміналістів, зокрема: В.Г. Гончаренко „Використання 
положень природничих і технічних наук в кримінальному судочинстві”, 
Г.І. Грамович „Тактика використання спеціальних знань у розкритті і розслідуванні 
злочинів”, Б.В. Романюк „Сучасні теоретичні та правові проблеми використання 
спеціальних знань у досудовому слідстві”. 

Мета запропонованої статті полягає у з’ясуванні характеру і напрямів 
використання спеціальних знань у процесі розкриття і розслідування злочинів. 

Що і в яких випадках застосовувати – проблема насамперед криміналістичної 
науки і практики. А ось умови, процедура (порядок) застосування – це сфера 
правового регулювання, що забезпечує гарантії законності, дотримання прав і свобод 
громадян. Закон регламентує лише те, що апробовано практикою, а практика не може 
                                                           
1 © Єзерський Р., 2006 
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використовувати те, що не передбачено законом. Тут маємо суперечності, які 
практично невирішені за існуючої системи правового регулювання. Потрібно або 
свідомо йти на порушення закону, або ж погодитись з його роллю, яка стримує 
розвиток криміналістичних методів і засобів. 

Проблеми, що потребують неординарних підходів до їхнього вирішення, 
виникають і в судовій практиці. З огляду на розширення обсягів експертних 
досліджень і ускладненням використання для цього техніко-криміналістичних 
засобів і методів помітно загострилась проблема оцінки висновків експертів судом. 
Дискусії з цього приводу свідчать лише про реальність існування і практичну 
складність вирішення цієї проблеми в рамках існуючої системи судочинства. Інакше 
як можна оцінити ситуацію, коли суд приймає рішення, спираючись здебільшого на 
висновки експертів. До речі, в процесі дослідження і ознайомлення з матеріалами 
кримінальних справ не було випадків, коли докази по справі, що зібрані за 
допомогою техніко-криміналістичних методів і засобів, ігнорували. Але, важливо 
зазначити, що надалі при постановленні вироків у кримінальних справах лише у 
8,4 % від загальної кількості кримінальних справ, що були вивчені, було окреслено за 
яких умов отримано ці докази, – в результаті проведення судових експертиз – 7,9 %, 
обшуків із застосуванням техніко-криміналістичних засобів – 0,5 %. 

Сучасний рівень розвитку наукового знання, можливостей гуманітарних і 
технічних наук, досягнення в галузі обчислювальної та інформативної техніки 
зумовлюють необхідність шукати інші рішення щодо вищенаведених питань. Тим 
більше, що практика відчуває в цьому очевидні потреби. Доцільно у зв’язку з цим 
навести деякі історичні факти. 

Ще в кінці минулого століття науковці була визначили необхідність розрізняти 
процесуальне, інакше кажучи, правове і функціональне положення експерта і 
спеціаліста в кримінальному процесі [2, с. 216; 3, с. 304; 4, с. 199]. 

Але лише у 1960 р. їхні функції і завдання були розподілені законодавцем. Цей 
факт свідчить про вимушеність законодавця враховувати потреби практики. На 
сьогодні уже визріла необхідність зробити наступний крок. Враховуючи все більш 
розширену сферу діяльності спеціаліста (чому значною мірою сприяють досягнення 
науково-технічного прогресу) і дедалі більш наглядно визначену вузьку 
спеціалізацію експертів, правомірним є питання не лише щодо роз’єднання їх 
функцій, але й щодо зміни підходів до правової оцінки результатів роботи 
спеціалістів. 

Актуальність цієї проблеми достатньо наочно виявилась у законодавчому 
обмеженні права спеціаліста-криміналіста, що брав участь в огляді місця події, 
проводити за тією ж справою експертизу. Автори цієї правової новели не врахували 
характерних для того часу, вкрай обмежених організаційних можливостей експертно-
криміналістичних установ, їхню штатну малочисленність, слабку технічну 
оснащеність. У кінцевому підсумку, у боротьбі за законність в експертизі 
ускладнились проблеми боротьби зі злочинністю [5, с. 76]. 

Очевидно, що суть цієї проблеми полягає не у факті порушення законності 
спеціалістами (які згодом виконують функції експертів), а в недосконалості 
правового і організаційного забезпечення діяльності одних та інших. Основоположні 
засади судово-експертної діяльності, зокрема її організація, правовий статус судового 
експерта, забезпечення роботи державних спеціалізованих установ та відомчих 
експертних служб, визначаються Законом України „Про судову експертизу” від 25 
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лютого 1994 р. № 4038-XII. Особливості організації та проведення окремих видів 
експертиз детально регламентовані галузевим процесуальним законодавством 
України, іншими законодавчими актами, відомчими нормативно-правовими 
документами. Експерти-почеркознавці, хіміки, будучи лише спеціалістами 
відповідної галузі знань, виявляються професійно неготовими до роботи щодо 
оглядів місця події, де вони мають справу з різноманітними матеріальними слідами 
злочину, причому не лише з окремими, але й з їхньою сукупністю. А якщо до цього 
додати завдання, пов’язані із застосуванням криміналістичної техніки в оперативно-
розшуковій діяльності, то суперечності у вимогах до підготовки експертів і 
універсальної підготовки спеціалістів стають більш ніж наочним. 

Ця проблема могла б знайти своє вирішення з уведенням до штату органів 
прокуратури посади “техніка-криміналіста”. До його функціональних обо’вязків 
варто зачислити і такі, котрі пов’язані з проведенням попередніх (на місці події) і 
спеціальних досліджень з метою отримання розшукової і доказової інформації. Не 
можна погодитись з пропозиціями про здійснення ним, в цій частині, лише 
“контролю за своєчасним направленням речових доказів на експертизу” [6, с. 15]. 
Заслуговує на увагу вже згадувана практика, коли результати досліджень спеціаліста 
можуть набути процесуального значення лише будучи представленими у вигляді 
висновку експерта. 

У пошуках можливого вирішення цієї проблеми важливо, по-перше, звернутись 
до досвіду зарубіжних країн. У кримінально-процесуальному законодавстві деяких з 
них, поряд з висновком експерта, засобом доказування вважають “спеціальні 
дослідження” (ст.12 КПК Румунії), (ст. 60 КПК Франції). Потрібно зазначити, що 
висновок спеціаліста розглядають як джерело доказів, поряд з судовою експертизою 
також і у Російській Федерації, оскільки, Федеральним законом від 4 липня 2003 р. 
до КПК РФ були внесені відповідні зміни. Такі дослідження можуть бути призначені 
у чітко визначених законом випадках, у тому числі до порушення кримінальнї 
справи. Іншим шляхом процесуального “визначення” спеціальних досліджень може 
бути доповнення КПК України вказівкою на право слідчого органу дізнання залучати 
спеціаліста у процесі перевірки заяв і повідомлень про злочини. Однак, щодо цього 
варто було б визначити порядок документального оформлення і правовий статус 
результатів роботи спеціаліста. 

Розмежування спеціальних досліджень та експертиз за особливостями 
застосування засобів і методів досить умовне. Порівняльне вивчення висновків 
(довідок) спеціалістів і експертів щодо одних і тих же матеріалів, зроблене 
М.І. Лисовим, “свідчить, що в більшості випадків їх дослідницькі і результативні 
частини одна від одної не відрізняються”. У такій ситуації висновок експерта є за 
своєю суттю “копією” довідки спеціаліста, а оригінал, більш бажаний [7, с. 53]. До 
того ж, варто доповнити, що експерти вимушені формально переписувати висновки 
спеціаліста без додаткових чи повторних досліджень. Наприклад, якщо об’єктами 
такого дослідження є продукти, що швидко псуються, напої. За кордоном 
криміналісти активно обстоюють ідею, що відображене у законодавстві, – постійне 
техніко-криміналістичне супроводження процесу розкриття і розслідування злочинів, 
також з їхньою участю. 

Тому, виникає потреба посилення доказового значення результатів застосування 
криміналістичної техніки, зміни порядку їхньої правової оцінки як джерел доказів. 
При цьому в кримінально-процесуальному законодавстві доцільно визначити 
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нескладний порядок залучення до кримінального судочинства результатів 
застосування криміналістичної техніки. Однак вирішення зазначених завдань у 
кримінально-процесуальному законодавстві поєднано з глибокими структурними 
змінами в системі правового регулювання криміналістичної техніки в процесі 
розкриття та розслідування злочинів. Норми, що регламентують застосування 
криміналістичної техніки в процесі розкриття та розслідування злочинів, є тематично 
конкретизованими утвореннями у кримінально-процесуальному законодавстві, 
оскільки регулюють якісно однорідні відносини. При цьому така група 
процесуальних норм є складовою частиною підсистеми використання техніко-
криміналістичних досягнень в структурі кримінально-процесуального права, котра, 
своєю чергою, традиційно охоплює правові інститути застосування техніко-
криміналістичних засобів і спеціальних знань у кримінальному судочинстві . 

Принципи формування системи правового регулювання криміналістичної техніки 
фактично визначають головні напрями розвитку системи правової регламентації 
застосування криміналістичної техніки в процесі розкриття та розслідування 
злочинів. Така система повинна: 
− відповідати загальним положенням чинного кримінально-процесуального 

законодавства; 
− відповідати потребам повноти, тобто давати змогу вичерпного вирішення 

основних практичних завдань, що виникають з огляду на застосування 
криміналістичної техніки; 

− забезпечувати стабільність у досліджуваній сфері діяльності, і водночас бути 
відкритішою, розрахованою на перспективний розвиток науки і техніки 
(впровадження досягнень науки і техніки без порушення відповідної системи; 
реформування системи правового регулювання). 
Позитивною може бути і трансформація змісту окремих правових норм, 

вилучення з кримінально-процесуального законодавства штучних (інколи 
термінологічних) обмежень. Незначні уточнення в законодавстві можуть відкрити 
якісно нові можливості для використання досягнень науки і техніки у процесі 
розкриття і розслідування злочинів. 

Зокрема, ст. 174 КПК України регламентує впізнання особи за фотознімками, що 
унеможливлює застосування інших засобів фіксації зображення. Однак 
використання, наприклад, відеоматеріалів суттєво розширило б можливості цієї 
слідчої дії. Зокрема, доречним виявиться пред’явлення для впізнання підозрюваних 
свідкам і потерпілим відеоматеріалів із дотриманням всіх необхідних вимог закону 
(особливо, коли потрібно бачити впізнавуваного у різних ракурсах і в русі). 

Тому можна запропонувати ст. 174 КПК України доповнити положенням, що 
впізнання особи може бути проводять не лише за фотознімками, але й за іншими 
матеріально-фіксованими зображеннями, які допускають можливість науково-
обґрунтованої ідентифікації особи, що дасть змогу вирішити питання використання 
сучасних засобів фіксації зображення в процесі проведення даної слідчої дії. 

Є різні підходи до регламентації використання криміналістичної техніки в 
кримінальному судочинстві. Серед науковців панує думка, що застосування того чи 
іншого засобу чи методу має відповідати не лише прямій вказівці закону, а й 
загальним принципам правосуддя [8, с. 8]. 
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Цю позицію, з огляду на невизначеність, було окритиковано. Р.С. Бєлкін 
підкреслює, що вказані положення ніколи не зможуть охопити всього арсеналу 
засобів і методів боротьби зі злочинністю, що стрімко розвивається [9, с. 100]. 
В.Г. Гончаренко висловлює слушне занепокоєння, що при цьому відпаде взагалі 
будь-яка потреба в конкретній законодавчій регламентації застосування 
криміналістичної техніки, і вирішення питання про їх допустимість належатиме до 
компетенції органів досудового розслідування [10, с. 88]. 

З таким поглядом важко не погодитись, оскільки в кримінально-процесуальному 
законодавстві неможливо помістити вичерпний перелік науково-технічних засобів, 
що пояснюються їх багаточисленністю, неоднозначністю і постійним, з огляду на 
перманентність, розвитку науково-технічного прогресу, вдосконаленням. Як слушно 
зазначив Р.С. Бєлкін, „застосування в судочинстві лише передбачених законом 
засобів потягне за собою визнання незаконним будь-якого нового засобу лише через 
відсутність згадки про нього в законі. Це створює передумови для суб’єктивізму в 
оцінці правомірності використання тих чи інших новинок в судочинстві і не може не 
гальмувати застосування результатів науково-технічного прогресу. Закріплення в 
законі вичерпного переліку техніко-криміналістичних засобів неможливе і з погляду 
законодавчої техніки, враховуючи той обсяг, який мав би цей перелік” [9, с. 104]. 

Варто зазначити, що серед науковців існує проміжний погляд. Зокрема, 
зазначено, що оптимальне вирішення полягає у поєднанні норм, що регламентують 
як загальні правила, так і часткові випадки застосування науково-технічних засобів і 
методів у кримінальному судочинстві. Вирішення питання детальної регламентації 
можливе лише за наявності визначеної сукупності ознак, серед котрих такі: 
а) можливість отримання в результаті застосування технічного засобу матеріально 
зафіксованого джерела доказів; б) ступінь розповсюдженості використання 
технічного засобу на практиці і його важливість для вирішення завдань 
кримінального судочинства; в) особлива складність процесуально-правових 
оформлень застосування технічного засобу. Поділяючи такий погляд загалом, треба 
зазначити, що з розвитком норм, котрі регулюють застосування криміналістичної 
техніки в процесі розкриття злочинів, з кримінально-процесуального законодавства 
варто було б вилучити зайву деталізацію порядку і умов застосування конкретних 
засобів і методів у конкретних випадках. 

Важливим є формування загальних (що визначають їхню тематику і структуру) 
норм права, що встановлюють основні положення і правила застосування 
криміналістичної техніки в кримінальному процесі. У структурі норм, що 
регламентують використання криміналістичної техніки у процесі розкриття та 
розслідування злочинів, також необхідні інтегративні елементи, що пов’язують його 
компоненти у цілісну органічну систему. 

З погляду системного підходу потреба уведення в кримінально-процесуальне 
законодавство загальних норм, що визначають основні начала застосування 
криміналістичної техніки, не викликає сумнівів. Згідно із запропонованою схемою, 
вдосконалення кримінально-процесуальної регламентації застосування 
криміналістичної техніки повинно проводитись завдяки нормам переважно 
загального характеру, а наявність у КПК України норм, що регулюють використання 
конкретних засобів і методів криміналістичної техніки може мати місце лише у 
виняткових випадках, що підкреслюватиме їх особливе процесуальне значення. 
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Все це дає змогу зробити висновок про необхідність створення в КПК України 
структури норм загального характеру, що регламентують основи застосування 
криміналістичної техніки. 

Щодо поглядів законодавця, то вони вирізняються консервативним підходом до 
таких ключових проблем, як допустимість використання у кримінальному 
судочинстві техніко-криміналістичних методів і засобів з подальшою 
диференціацією організаційно-правових форм їхнього застосування. Аналізуючи 
зазначені проблеми, можна запропонувати конкретні заходи щодо їхнього вирішення. 

У чинному КПК України подано формальний перелік технічних засобів, що їх 
застосовувують у процесі проведення конкретних слідчих дій. Наприклад, у ст. 85¹ 
КПК України зазначено, що звукозапис використовують в процесі допиту 
підозрюваного, обвинуваченого, свідка та потерпілого, очної ставки, пред’явлення 
для впізнання, відтворення обстановки і обставин події та у разі проведення інших 
слідчих дій під час досудового розслідування, а кінозйомка і відеозапис (відповідно 
до ст. 85² КПК України) застосовують у процесі проведення огляду, обшуку, 
відтворення обстановки і обставин події та щодо проведення інших слідчих дій. 
Ідучи шляхом визначення в КПК України конкретних засобів та методів 
криміналістичної техніки, можна створювати штучні бар’єри на шляху до процесу 
розкриття і розслідування злочинів. Застосування під час певних слідчих дій засобів і 
методів криміналістичної техніки не зазначених в КПК України, ставить під сумнів 
законність отримання доказів за їхньою допомогою. 

Було б доцільно закріпити в КПК України основні критерії допустимості в 
кримінальному судочинстві техніко-криміналістичних методів і засобів та 
регламентувати загальні умови їхнього застосування, котрі значною мірою зумовлені 
передбаченим у кримінально-процесуальному законі порядком проведення слідчих 
дій. Таку пропозицію підтримує Е.А. Уткін, котрий пропонує встановити в 
кримінально-процесуальному законі: “Загальні принципи допустимості, форми і 
порядок застосування науково-технічних засобів і процесуальної оцінки отриманих 
при цьому результатів” [11, с. 137]. Можливий інший варіант вирішення цього 
питання – закріпити в одній із статей КПК України положення про допустимість 
застосування в процесі проведення будь-якої слідчої дії техніко-криміналістичних 
методів і засобів, зазначивши їхні функціональні можливості (засоби вимірювання, 
зображення, пошуку тощо). М.А. Селіванов зазначає про необхідність формування в 
процесуальному законі спеціального розділу, де було б регламентовано основи, 
форми і межі застосування науково-технічних засобів різними учасниками 
кримінально-процесуальної діяльності [8, с. 51]. Безумовно, поява в КПК України 
такого розділу позитивно вплине на використання досягнень науки і техніки у 
кримінально-процесуальній діяльності. 

У такий спосіб можна суттєво спростити впровадження криміналістичної техніки 
в кримінально-процесуальну діяльність і водночас впорядкувати практику її 
застосування в процесі розкриття злочинів. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що очевидна пряма залежність активності і 
результативності процесу впровадження досягнень науково-технічного прогресу в 
криміналістику від вдосконалення кримінально-процесуальної регламентації 
використання науково-технічних засобів і методів у процесі розкриття і 
розслідування злочинів. Система такої регламентації, сформована в інших умовах, 
але поки чинна, багато в чому непослідовна, не відповідає сучасному рівневі 
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розвитку науки і техніки, вона стала гальмом на шляху до науково-технічного 
прогресу в криміналістиці. Усі зусилля вдосконалити окремі положення 
кримінально-процесуального законодавства щодо розглянутих питань у межах 
існуючої системи не дають і не можуть дати очікуваного результату. Потрібен 
принципово новий концептуальний підхід до вирішення цієї проблеми в контексті 
реформ кримінального і кримінально-процесуального законодавства. 

Треба було б розширити процесуальні форми використання науково-технічних 
засобів і методів у процесі розкриття злочинів, переглянути порядок правової оцінки 
одержаних результатів, визначити загальні принципи допустимості застосування 
науково-технічних засобів у кримінальному процесі. Сучасні науково-технічні 
досягненння, з одного боку, і збільшення обсягу завдань боротьби зі злочинністю, з 
іншого боку, об’єктивно створюють потребу (і можливість) активізації використання 
науково-технічних засобів і методів у процесі розкриття і розслідування злочинів. 

В умовах демократизації нашого суспільства формування правової держави, як 
ніколи раніше, очевидною є потреба у створенні якісно нової системи техніко-
криміналістичного, а в ширшому аспекті, інформаційного забезпечення діяльності 
органів досудового розслідування щодо розкриття злочинів. 

–––––––––––––––––––– 
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У статті в контексті удосконалення науки криміналістики та розширення меж її 
застосування у кримінальному судочинстві досліджено окремі аспекти четвертого 
завершального її розділу – криміналістичної методики. Основну увагу звернуто на 
допустимість і необхідність напрацювання в межах цієї науки нового напряму 
криміналістичної методики, зокрема, методики судового розгляду кримінальних справ. 
Запропоновано й проаналізовано загальні положення цієї складової криміналістичної 
методики, систему і структуру її складових елементів. 

Ключові слова: криміналістична методика, методика судового розгляду 
кримінальних справ. 

Як відомо, у криміналістиці останніми роками актуальною стала проблема 
удосконалення системи цієї науки та її навчального курсу. Важливим аспектом цієї 
проблематики є зміст та структура четвертого, завершального її розділу – 
криміналістичної методики, а також допустимість і необхідність розширення її меж 
та доповнення її новими складовими. 

Поняття „криміналістична методика” вміщує родове поняття „методика”. У 
семантичному розумінні методика – це сукупність взаємопов’язаних способів та 
прийомів доцільного проведення будь-якої роботи [10, с. 617]. Сутність родового 
поняття „методика” в криміналістиці незмінна. 

Традиційно криміналістична методика розглядала три комплекси проблем: 
особливості розкриття, розслідування й попередження злочинів криміналістичними 
засобами як взаємопов’язаний і взаємозалежний процес доказування у кримінальній 
справі. Серед дослідників цих питань І.М. Якімов (1925 рік); С.О. Голунський, 
Б.М. Шавер (1939 р.); А.І. Вінберг (1949 р.); С.П. Мітрічев, О.М. Васільєв (1960 р.). 
Усі якщо й застосовували терміни „методика розкриття злочинів”, „методика 
розслідування злочинів” або „методика розкриття, розслідування і попередження 
злочинів”, то, як засвідчує аналіз літератури, по-перше, під нею вони розуміли 
методику розслідування окремих видів (груп) злочинів як частину науки 
криміналістики, її завершальний розділ, по-друге, використовували ці терміни для 
зручності викладу матеріалу. Щоправда, вони мали на увазі, що методика 
розслідування – це сукупність наукових методів, прийомів і методик, що 
застосовують у ході розслідування конкретних видів злочинів. Саме вона 
зумовлювала форми, послідовність та особливості виконання слідчих, оперативно-
розшукових дій і заходів, що їх застосовували у ході розкриття, розслідування й 
попередження злочинів. 

У такий спосіб в структурі криміналістичної методики було сформовано дві 
частини: 1) загальні положення і 2) окремі методики. Її базою були нормативні 
джерела (Конституція України, закони і постанови, кримінально-процесуальне і 
кримінальне законодавство тощо), а також наукові положення криміналістичної 
                                                           
1 © Когутич І., 2006 
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техніки і тактики, слідча практика розслідування окремих видів злочинів, результати 
наукових досліджень у сфері удосконалення технології розслідування злочинів 
[1, с. 451–468] за активного творчого використання досягнень у сфері природничих, 
технічних і гуманітарних наук. 

Зазначимо, що у методиці розслідування перевагу надавали напрацюванню 
рекомендацій щодо прийомів визначення напрямів і способів розслідування 
різноманітних видів злочинів тощо. Ця обставина „не дозволила у достатніх межах 
розкрити зміст завершальної частини криміналістики, оскільки за такого підходу 
залишались у тіні пізнавальні складові частини методики розслідування, які сприяли 
б належному зрозумінню природи і першоджерела прийомів провадження слідства і 
тим самим розкрити предмет методики” [2, с. 38]. 

Невипадково останніми роками дедалі частіше озвучується як правильний 
погляд, що найменування розділу криміналістики „Методика розслідування окремих 
видів (груп) злочинів” вузьке і таке, що не відповідає її призначенню у 
кримінальному судочинстві. Більше того, якщо одні автори точнішим вважають його 
назву „Методика розслідування окремих категорій злочинів”, тоді інші – 
„Криміналістична методика” [5, с. 223]. Однак важливо зазначити, що й за таких назв 
розділ не позбавлений різного розуміння свого змісту. В одних випадках розділ 
обмежений рамками досудового розслідування, в інших – поширюється й на стадію 
судового розгляду кримінальних справ у суді [8, с. 446]. Ця тенденція в розумінні 
наповнення методики розслідування є закономірною, оскільки елементом 
діалектичного розвитку будь-якого явища є боротьба змісту із формою і навпаки. 

Незважаючи на активні дослідження сучасних проблем криміналістичної 
методики, не можна сказати, що більшість із них успішно розв’язані. Окрім іншого, 
нез’ясованим до кінця залишається поняття ”криміналістична методика (методика 
розслідування окремих видів (груп) злочинів)”. Отже, що ж необхідно розглядати під 
цим поняттям і в чому його сутність ? 

Базовим логічним правилом формування будь-якого узагальненого поняття є те, 
що воно повинно відображати суттєві риси, властивості об’єктів, які його 
наповнюють. Взявши за основу це положення і метод системно-структурного аналізу 
у вивченні цього явища, можна вичленувати декілька взаємопов’язаних, але 
специфічних понять криміналістичної методики, які не можна ототожнювати 
внаслідок властивих їм суттєвих рис і ознак. 

По-перше, криміналістична методика є розділом науки криміналістики. У цьому 
сенсі вона відображає теоретичний і прикладний аспекти, виступає відносно 
самостійним елементом системи криміналістики, маючи свій об’єкт, предмет, мету і 
завдання дослідження. Виникнувши із потреб практики боротьби зі злочинністю, 
криміналістична методика бере початок із перших інструкцій слідчих і праць 
Г. Гросса, Я.І. Баршева, В.А. Ліновського, І.М. Якімова та інших авторів, у яких 
містяться початкові теоретичні розробки про методи і прийоми розслідування 
окремих видів злочинів. 

Методика розслідування як розділ науки криміналістики досліджує 
загальнотеоретичні положення і вимоги, що мають за мету створити власне 
криміналістичну теорію розслідування окремих видів (груп) злочинів методами і 
засобами криміналістики. Ці положення ґрунтуються на законі й результатах 
пізнання слідчої практики, новітніх досягненнях у сфері криміналістичної техніки, 
тактики, методики, природничих та інших спеціальних наук. Унаслідок цього 
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криміналістична методика постійно збагачується важливими загальнотеоретичними і 
методичними концепціями про криміналістичні класифікації і характеристики 
злочинів, слідчі (криміналістичні) ситуації, напрями розслідування на різних етапах 
досудового провадження у кримінальних справах, комплекси слідчих дій і 
оперативно-розшукові заходи, черговість їх виконання залежно від наявних слідчих 
ситуацій тощо. 

По-друге, криміналістична методика, беручи до уваги її прикладне призначення, 
у практичному аспекті є науково-методичними рекомендаціями у вигляді 
методичних посібників і вказівок щодо розслідування окремих видів злочинів 
загалом або стосовно їх певного конкретного виду (групи). Як приклад, можна 
назвати методичні посібники для слідчих щодо розслідування бандитизму, 
тероризму, вбивств, зґвалтувань, тілесних ушкоджень, шахрайства, розкрадань тощо. 
Наявні у них методичні вказівки мають прикладне значення і зазвичай містять 
комплексні вказівки щодо розслідування злочинів. У них систематизовано 
досягнення криміналістики, кримінального права і процесу, кримінології, 
прокурорського нагляду, теорії адвокатської діяльності, судової медицини, наукової 
організації праці, науки управління та інших наук; успіхи й недоліки, прогалини 
слідчої практики й озвучені рекомендації щодо успішного розкриття, якісного 
розслідування й попередження злочинів. 

Криміналістична методика у вигляді методичних посібників тощо, 
відштовхуючись від своїх завдань, може мати за предмет аналізу й узагальнення 
суттєві за об”ємом і глибиною дослідження комплекси питань про стан злочинності, 
організацію розслідування, попередню перевірку матеріалів, облік і контроль, 
процесуальні аспекти роботи з доказами, кримінально-правову кваліфікацію й 
попередження злочинів тощо. Очевидно, що навіть цей далеко не повний, але 
важливий у практичному аспекті перелік питань безпосередньо і в цілому не 
становить предмет криміналістики. А це означає, що такого роду інформація, як 
складова методичних рекомендацій, не може у повному об’ємі бути віднесена до 
методики розслідування як розділу науки криміналістики. Невипадково, що у 
авторських колективах таких методичних посібників є спеціалісти з кримінального 
права і процесу, кримінології, прокурорського нагляду, адвокатської діяльності, 
судової медицини, юридичної психології, товарознавства, бухгалтерського обліку та 
інших наук. Водночас осердя методичних посібників, інформаційних листів, вказівок 
щодо розкриття й розслідування злочинів, незважаючи на їхні відмінності, мають 
становити єдині загальнонаукові, базові положення криміналістичної методики як 
частини науки криміналістики, які зорієнтовані на практику, на оптимальне, 
практичне вирішення завдань кримінального судочинства. Отже, криміналістична 
методика має трактувати взаємопов’язані теоретичні і практичні аспекти діяльності 
щодо здійснення кримінального судочинства, а отже, й певну співвідносність 
методичних розробок. 

По-третє, криміналістична методика як частина навчальної дисципліни 
„Криміналістика” є специфічним навчально-педагогічним розділом, що забезпечує 
навчання методиці провадження у кримінальних справах у його дидактичному 
значенні. 

У ході вивчення криміналістичної методики виникає чимало проблем, головною 
серед яких є потреба формування у студентів (курсантів, слухачів тощо) навичок 
провадження у кримінальних справах різних категорій злочинів. Саме тому у 
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дослідженнях вирішують такі основні питання: 1) що вчити (які найефективніші 
засоби, прийоми і методики потрібно знати, якими навичками володіти тощо); 2) як 
вчити (які методи і прийоми треба використовувати під час формування твердих 
навичок здійснення кримінального провадження, за яких умов); 3) чому саме так 
вчити (якими складовими теорії і практики обґрунтовано взяті за основу способи 
навчання майстерності майбутнього слідчого, прокурора, судді, адвоката тощо). 

Різноманітні форми й прийоми навчання майстерності майбутніх правників у 
сфері кримінального судочинства також мають ґрунтуватись на загальнотеоретичних 
напрацюваннях криміналістичної методики і практики її застосування як на базових, 
стрижневих моментах. Тобто методика навчання у цій сфері формує свої засоби, 
методи і прийоми на підставі своїх дидактичних завдань і досягнутого рівня 
наукового криміналістичного знання про розслідування злочинів та судовий розгляд 
щодо них кримінальних справ. 

Усе вищезазначене засвідчує про різні, але взаємопов’язані й специфічно-
змістовні аспекти, що охоплені поняттям „криміналістична методика”, про потребу їх 
урахування в наукових і прикладних дослідженнях. 

Різноманіття шляхів вирішення питання про поняття криміналістичної методики 
можна і треба пояснювати й тим, що останнім часом науковці пов’язують зміни у 
предметі криміналістичної методики, як і криміналістичної техніки і тактики, про що 
вже йшлося, з необхідністю дослідження й розробки прийомів і методів не лише 
досудового розслідування, а й для дослідчої діяльності, що врегульвана ст. 97 КПК 
України, а також для судового розгляду кримінальних справ. З огляду на це можна 
виокремити три найчіткіші щодо цього погляди. 

1. Представники першого погляду пропонують криміналістичну методику 
називати „методикою розкриття злочинів”, що закономірно спричиняє зміну 
уявлення про її предмет (у різних варіантах цього погляду дотримуються 
І.Ф. Герасімов, В.А. Образцов, В.Г. Танасєвіч, І.Ф. Пантєлєєв та ін.). 

На думку І.Ф. Герасімова, оскільки „злочин вважається розкритим тоді, коли 
зібрані докази, достатні для притягнення особи як обвинуваченого”, то кінцева риска 
дії методики – це розкриття злочинів, зумовлених пред’явленням обвинувачення. 
Виникає запитання: „Якою ж методикою необхідно керуватись у ході наступних 
етапів розслідування злочинів та судового розгляду кримінальних справ?” Відповіді 
немає. 

2. Другий погляд започаткований і відстоюваний упродовж тривалого часу 
О.М. Васільєвим та його послідовниками. Застосовуючи термін „криміналістична 
методика”, він вважає, що цим самим підкреслено специфічний, криміналістичний 
характер методики поперереднього (досудового) розслідування, рекомендації якої 
адресовані виключно слідчому, органові дізнання, прокуророві, експертові, але не 
суду. На його думку, методика судового розгляду кримінальних справ категорично, 
не є предметом криміналістичної методики. До предмета криміналістичної методики, 
як вважає О.М. Васільєв, належать: загальні положення; криміналістичні 
характеристики окремих видів злочинів; напрями розслідування на початковому 
етапі розслідування та слідчі й інші дії цього етапу; система подальшого 
розслідування; особливості застосування тактичних прийомів і науково-технічних 
засобів [4, с. 40]. 
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3. Відповідно до третього погляду, розділ „методика розслідування” треба 
називати „криміналістична методика”, оскільки це „точніше відповідає термінології 
криміналістики”. Термін „криміналістична”, вжитий Р.С. Бєлкіним для назви другого 
і третього розділів криміналістики – „криміналістична техніка” і „криміналістична 
тактика”, розширений, як і Л.Є. Ароцкером, не тільки на досудове розслідування, але 
й судовий розгляд кримінальних справ. „А „судову криміналістику” тепер вже ніхто 
скасувати чи закрити не зможе…”, – напише згодом Р.С. Бєлкін [3, с. 199]. 

І.О. Возгрін, що підхопив цю ідею, і також вважав за потрібне перейменувати цей 
розділ, оскільки „у такий спосіб буде встановлено однопорядкову назву всіх 
основних розділів науки криміналістики – криміналістична техніка, криміналістична 
(слідча) тактика і криміналістична методика. Це уточнення розширює її предмет і 
дозволяє розпочати в рамках криміналістики вивчення ще одного напряму організації 
й здійснення слідства, а саме судового слідства окремих видів злочинів” 
[6, с. 29; 5, с. 240]. 

Однак, перейменувавши методику розслідування окремих видів злочинів у 
криміналістичну, поширивши її у такий спосіб і на стадію судового розгляду 
кримінальних справ, І.О. Возгрін, по суті, не змінив попереднього змісту методики 
розслідування на стадії досудового розслідування. Як основні частини предмета 
методики розслідування він називає криміналістичну характеристику окремих видів 
злочинів; обставини, що підлягають встановленню розслідуванням у кримінальній 
справі; особливості планування розслідування окремих видів злочинів; особливості 
підготовки і виконання слідчих дій під час розслідування окремих видів злочинів; 
профілактичну діяльність слідчого під час розслідування окремих видів злочинів. 

У вищенаведеній, абсолютно, як видається, правильної позиції автора, тим не 
менше, не згадано специфічних елементів (ознак) методики судового розгляду 
кримінальних справ як складової частини криміналістичної методики, а ті, що 
наведені, характеризують, винятково, методику досудового розслідування із 
рекомендаціями, адресованими слідчому. Через це вони не дають необхідного 
уявлення про сутність методики судового розгляду кримінальних справ щодо 
окремих видів (груп) злочинів. 

Отже, різнобій у тлумаченні поняття криміналістичної методики зумовлює 
потребу в пошуці відповідей, принаймі на такі запитання: який напрям її розвитку є 
оптимальним, і таким, що відповідає її сутності; якими повинні бути структура і 
загальні вимоги побудови окремих методик тощо? Спробуємо відшукати ці відповіді 
у контексті викладеної позиції, а саме, що криміналістична методика – це розділ 
криміналістики, що містить систему наукових положень і напрацьованих на їх основі 
рекомендацій щодо організації і здійснення досудового розслідування злочинів і 
судового розгляду кримінальних справ. 

Діяльність суду першої інстанції з вирішення кримінальних справ1, прокурора з 
підтримання державного обвинувачення у таких справах і професійного захисника в 
суді першої інстанції складна і багатоетапна. Їхня діяльність здійснюється для 
досягнення основної мети кримінального судочинства, зокрема, такого застосування 
Закону, яке б забезпечувало, з одного боку, притягнення до кримінальної 

                                                           
1Йдеться лише про судовий розгляд кримінальних справ судом першої інстанції, тобто про ту 
стадію кримінального процесу, в якій процес доказування відбувається найактивніше і 
багатосуб’єктніше. 
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відповідальності кожного, хто вчинив злочин, а з іншого – було гарантією від 
безпідставного покарання невинних у його вчиненні [9, с. 14]. Досягти цього можна 
лише шляхом забезпечення всебічного, повного і об’єктивного дослідження 
обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних справах різних категорій. А це 
можливо тільки за умови використання, першочергово названими суб’єктами 
кримінального провадження, науково обґрунтованих рекомендацій з організації, 
планування і здійснення судового розгляду таких справ. 

Саме через методику розслідування злочинів і у перспективі через методику 
розгляду справ судом реалізуються й повинні ще більш поглиблено реалізовуватись у 
практиці рекомендації щодо застосування криміналістичної тактики і техніки. 

Головним завданням криміналістичної методики судового розгляду 
кримінальних справ як частини наукового знання слугує розробка науково 
обґрунтованих прийомів і методів дослідження обставин в суді у контексті реалізації 
його учасниками принципу змагальності. 

Кожен злочин, вид (група) злочинів мають свої особливості, індивідуальність, які 
закономірно зумовлюють і особливості у методиці розкриття, розслідування і 
судового розгляду справ про них. 

Серед закономірностей, що слугують предметом методики судового розгляду 
кримінальних справ щодо окремих видів (груп) злочинів, можна назвати такі: 
1. закономірності щодо найсуттєвіших рис діяльності суду, державного обвинувача 

та професійного захисника під час попереднього вивчення ними матеріалів 
кримінальної справи з питань перевірки ними наявної (чи відсутньої) там 
інформації про подію (події), що містять ознаки злочинів; 

2. закономірності з’ясування обставин, що підлягають доказуванню у ході судового 
провадження в кримінальних справах; 

3. закономірності напрацювання програм судово-слідчих дій та інших 
передбачених законодавством заходів для встановлення істини у кримінальних 
справах; 

4. закономірності безпосередньої підготовки і виконання судово-слідчих та інших 
заходів, що їх застосовують у ході судового розгляду кримінальних справ тощо. 
Пізнання цих закономірностей досягається шляхом: 

1. вивчення з позицій криміналістики об’єктів, пов’язаних із процесом судового 
розгляду кримінальних справ; 

2. узагальнення й визначення загальних і основних тенденцій розвитку діяльності 
суддів, державних обвинувачів і професійних захисників у ході здійснення ними 
судового розгляду кримінальних справ; 

3. дослідження і визначення типових та стійких взаємозв’язків в організації й 
здійсненні судового слідства з боку вищеперерахованих суб’єктів кримінального 
провадження тощо. 
Саме внаслідок існування загальних закономірностей виникнення, вивчення і 

використання інформації у ході підготовки до розгляду справи в суді та 
безпосереднього її розгляду, як видається, виправдано вести мову про існування 
методики і цього процесу як складової частини криміналістичної методики. Крім 
того, безсумнівно існує низка особливостей, і виокремлено, і комплексно 
характерних для діяльності суду, державного обвинувача і професійного захисника 
залежно від категорії (виду) кримінальної справи, щодо якої здійснюється 
провадження. Тому, також є всі підстави вести мову і про методики діяльності 
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зазначених суб’єктів у судовому слідстві (методику суду, методику підтримання 
державного обвинувачення, методику професійного захисту), і про окремі методики 
судового розгляду кримінальних справ певних категорій (окремі методики судового 
розгляду кримінальних справ щодо окремих видів (груп) злочинів). 

Тим не менше констатуємо, що роботу з розробки таких методик у 
криміналістичній науці, а це її безпосереднє завдання, майже не виконують. Що ж до 
окремих методик підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах 
деяких видів злочинів, то їх вже запропоновано у спеціальній літературі [11, с. 176–
673; 7, с. 137–149]. 

Методика судового розгляду кримінальних справ – складова частина 
криміналістичної методики, що містить систему наукових положень і напрацьованих 
на їх основі і відповідно до вимог закону рекомендацій щодо раціональної організації 
та здійснення судового провадження в окремих категоріях кримінальних справ 
професійними суб’єктами цієї діяльності (суддями, прокурором-державним 
обвинувачем і адвокатом-захисником). 

Окрім цього, методика судового розгляду кримінальних справ має й інший 
аспект, а саме, як безпосередній процес розгляду кримінальних справ в суді першої 
інстанції, тобто – специфічна діяльність уповноважених законом органів та осіб, що 
здійснюється на підставі застосування засобів криміналістичної техніки, прийомів 
криміналістичної тактики, системи методичних рекомендацій щодо судового 
розгляду кримінальних справ про окремі види (групи) суспільно-небезпечних діянь. 

Саме у зв’язку цих двох напрямів – практичного і теоретичного – 
криміналістична методика судового розгляду кримінальних справ виявляє, як 
видається, своє призначення, сприяючи розробці наукових рекомендацій здійснення 
цього процесу і запровадженню їх у судочинну практику. 

Використовуючи за аналогією систему методики розслідування злочинів, а також 
характер закономірностей, що вивчаються криміналістичною методикою, можна 
запропонувати двохелементну її систему: 

1. Загальні положення методики судового розгляду кримінальних справ, 
утворених теоретичними основами методики, а саме, її предметом, метою і 
завданнями, системою; історією і джерелами утворення; співвідношенням з іншими 
складовими криміналістичної методики; загальними правилами (вимогами) побудови 
та основними положеннями окремих методик судового розгляду кримінальних справ 
із диференціюванням їх за певними категоріями справ (щодо видів чи груп злочинів) 
та за головними суб’єктами судового розгляду (суду, державного обвинувача, 
професійного захисника) тощо. Крім теоретичного значення, загальна частина має 
також, як видається, й практичне значення, оскільки саме від того, наскільки науково 
обґрунтованими є її загальні положення як складові загальних положень 
криміналістичної методики, залежить ефективність розробки і використання на 
практиці окремих методик судового розгляду певних категорій кримінальних справ. 

Структура (зміст) загальних положень така: 
1. поняття та сутність, об’єкти методики як складової частини розділу 

криміналістичної методики; 
2. основні вимоги (критерії), що ставлять до побудови окремих методик судового 

розгляду кримінальних справ щодо певних видів (груп) злочинів; 
3. джерела методики судового розгляду кримінальних справ; 
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4. завдання криміналістичної методики судового розгляду кримінальних справ і її 
зв’язки з іншими складовими криміналістики; 

5. система методики судового розгляду кримінальних справ, її структурні елементи; 
6. поняття, класифікація і структура окремих методик судового розгляду 

кримінальних справ; 
7. роль криміналістичних характеристик злочинів відповідних видів (груп) та 

інформації зі справи про особливості процесу дослідження події злочину на 
досудових стадіях кримінального судочинства у створенні й змісті окремих 
методик. 
Від напрацьованості (розробленості) цих питань у кінцевому підсумку залежать 

створення ефективних окремих методик та успіх їхнього застосування у вирішенні 
судом кримінальних справ. 

2. Окремі методики судового розгляду кримінальних справ певних категорій. Вони 
є науково обґрунтованими системами методичних рекомендацій для суду, державного 
обвинувача і професійного захисника з підготовки та безпосереднього здійснення ними 
судового розгляду кримінальних справ щодо окремих видів (груп) злочинів. 

Рекомендації, що напрацьовуються у межах першого розділу, стосуються 
вивчення, узагальнення слідчої й судової практики, виокремлення насамперед 
типових, і таких, що більш або менш часто повторюються, судових ситуацій, які 
трапляються у багатьох або навіть у всіх категоріях справ. Для судового розгляду 
кримінальних справ найхарактернішими і такими, що нагально вимагають 
напрацювання криміналістичних рекомендацій, є три із уже згадуваних судові 
ситуації, з якими, наразі, найчастіше і стикаються практики: необхідність заповнення 
у суді прогалин досудового розслідування; наявність неусунених суперечностей у 
доказовому матеріалі; дослідження доказів, які суттєво змінились у ході судового 
розгляду порівняно із досудовим розслідуванням. 

Різноманіття злочинів, передбачених Кримінальним Кодексом України, 
зумовлює необхідність існування певного комплексу окремих методик не лише щодо 
їх розслідування, а й судового розгляду щодо них кримінальних справ. 

Так чи інакше кожна окрема методика має містити рекомендації пошуку 
відповідей на такі запитання: 

а) що потрібно встановлювати у конкретній категорії справ; яке коло обставин 
підлягає встановленню (доказуванню), керуючись нормою ст. 64 КПК України, 
положень кримінально-правової, криміналістичної, кримінологічної та психологічної 
характеристик відповідного роду, виду чи підвиду злочинів; 

б) як, яким шляхом, за допомогою яких, першочергово, судово-процесуальних 
дій з’ясовуватимуть зазначені обставини (це значною мірою залежить від судової 
ситуації, що формується у справі, найбільш розповсюджені з яких – типові – також 
повинні відобразитись у відповідній окремій методиці); 

в) в якій послідовності повинні бути виконані згадані судові та судово-слідчі дії; 
як тактично, і за допомогою яких технічних засобів їх здійснюватимуть; 

г) для сторін, що беруть участь у справі, насамперед – обвинувачення і захисту – 
важливим є ще один аспект методики: як передбачувані результати дослідження 
доказів можуть відобразитись на формуванні позиції кожної з них і 
використовуватися у судових дебатах. 
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In this article, in the context of criminalistics evolvement and its wider application in 
criminal justice process, certain aspects of its 4th final section – methods of criminalistics 
have been researched. The main attention is paid to the development of a new direction of 
criminalistics methods – methods of judicial examination of criminal cases. General 
provisions of this component of criminalistics methods, the system and structure of its 
elements are presented by the author of this article. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ЗАЛУЧЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЗАХИСНИКА 
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У статті розглянуто актуальні питання залучення (запрошення чи призначення) та 
усунення захисника від участі у кримінальній справі. Констатовано конкретні проблеми 
у практиці цих процесуальних дій. Зроблено спробу їх аналізу та вирішення. 

Ключові слова: захисник, підозрюваний, обвинувачений, кримінальний процес. 
Підстави та порядок залучення (запрошення чи призначення) захисника у ході 

реформування кримінально-процесуального законодавства суттєво змінилися. Така 
новітня процесуальна дія, як усунення захисника, своє процесуальне регулювання 
здобула у КПК України лише у 2001 р. Додалося проблем до забезпечення права 
підозрюваного, обвинуваченого на захист: слідчо-судова практика стикнулася зі 
складностями під час застосування ст. 46, 47, 61, 61–1 КПК. 

Окремі аспекти цього питання аналізували такі науковці та практики, як 
Т.В. Варфоломієва, В.Г. Гончаренко, Я.П. Зейкан, О. Капліна, П. Коляда, А. Титов, 
О. Шило. Дослідники фактично започаткували дискусію і пропонують власне 
бачення проблеми, що розглядається. Тому у цій науковій статті ми звернемося до їх 
наукових робіт. 

Не вирішеними ані в науці, ані у практиці кримінального процесу є питання 
оптимальних гарантій залучення захисника у кримінальний процес, у тому числі за 
призначенням. Немає у чинному КПК України норм щодо процедури допуску 
захисника у процес, а ця невизначеність створює перешкоди для реалізації права на 
захист. Недосконало в чинному КПК урегульовано захист особи, проти якої 
порушено кримінальну справу, але яка фактично не є підозрюваною чи 
обвинуваченою. Багато суперечок точиться щодо окремих підстав, вжитих оціночних 
понять та порядку усунення захисника від участі у справі. 

У проекті КПК України деякі зазначені моменти не вирішені. Тому ціллю статті є 
спроба аналізу цих проблем та розробка пропозицій щодо їх подолання. 

Як слушно зазначає В.Т. Маляренко, людина, що підозрюється чи 
обвинувачується державою у вчиненні злочину, перебуває в значно гіршому 
становищі, ніж держава, оскільки не має тих можливостей для захисту, що має 
держава для обвинувачення [1, с. 14]. Адже пересічна особа майже завжди мало 
обізнана щодо своїх прав, порядку їх здійснення та гарантій. Однак навіть 
ознайомлення обвинуваченого зі своїми правами не унеможливлює потреби в 
захисникові, оскільки саме він може вільно оперувати можливостями, які надають ці 
права. Знання адвокатом можливостей і обов’язків відповідних органів та посадових 
осіб дає йому змогу вільно орієнтуватись у процесі розслідування кримінальної 
справи, обрати та втілювати правову позицію, яка найбільшою мірою відповідає 
інтересам підзахисного, при цьому сприяючи судові у постановленні законного, 
обґрунтованого та справедливого рішення по справі. 

                                                           
1 © Крикунов О., 2006 
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Захисник у разі необхідності зможе використати законні засоби протидії 
свавільним діям слідства та суду: подати скаргу прокуророві, оскаржити відмову в 
суд, подати заяву до Уповноваженого ВР України з прав людини, Європейського 
суду з прав людини. Тому обвинуваченому, особливо якщо його заарештовано, 
потрібен захисник, який окрім всього іншого ще є для нього чи не єдиним зв’язком з 
навколишнім світом. 

Посадові особи, які провадять кримінальну справу, зобов’язані в силу закону 
забезпечувати правову охорону прав затриманого й обвинуваченого. Тому буде 
помилкою вважати, що захищає обвинуваченого лише адвокат. Усі органи, від яких тією 
чи іншою мірою залежить доля обвинуваченого (орган дізнання, слідчий, прокурор, суд), 
повинні не лише виконувати свою безпосередню справу, а й забезпечувати реальне 
здійснення обвинуваченим своїх прав і законних інтересів [2, с. 22]. 

Саме тому у ст. 21 КПК передбачено, що на забезпечення права на захист від 
підозри та обвинувачення особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і 
суд зобов’язані до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого і підсудного 
роз’яснити їм право мати захисника і скласти про це протокол, а також надати 
підозрюваному, обвинуваченому і підсудному можливість захищатися визначеними 
законом засобами від пред’явленого обвинувачення та забезпечити охорону їх 
особистих і майнових прав. 

Однак, вважає Я.П. Зейкан, формулювання цієї статті настільки традиційне і 
затерте, що ніхто навіть не звертає уваги на неправильно розставлені акценти. Адже 
право на захист передбачає не тільки роз’яснення права мати захисника, а й якщо 
підозрюваний, обвинувачений чи підсудний виявить бажання користуватися 
правовою допомогою, заборону проводити допит до зустрічі з ним [2, с. 9]. Не 
можуть не викликати занепокоєння виявлені Верховним Судом України випадки 
хибної практики допиту підозрюваних та осіб, яким ще не пред’явлене 
обвинувачення, як свідків із попередженням їх про кримінальну відповідальність за 
відмову від дачі показань і за давання завідомо неправдивих показань під час 
досудового розслідування [3, с. 16]. 

Якщо особа, дізнавшись про своє право виявила бажання запросити одного чи 
декількох захисників, то особа, що провадить дізнання, слідчий, суд за ст. 47 КПК 
України зобов’язані надати затриманій особі чи особі, яка утримується під вартою, 
допомогу у налагодженні зв’язку із захисником або з особами, які можуть запросити 
захисника. Ця новітня для кримінального процесу норма є цілком виправданою, 
оскільки дає змогу затриманій особі реалізувати своє право. У КПК не зазначено, 
яким може бути спосіб такого “встановлення зв’язку”. Очевидно, що це може бути 
телефонна розмова чи особиста зустріч із рідними, близькими особами, які стануть 
“проміжною ланкою” у реалізації права на правову допомогу, або безпосередньо із 
захисником. 

За загальною нормою законодавець не залучає підозрюваного чи обвинуваченого 
до проведення розслідування, доки той не зустрінеться із обраним захисником. Але у 
випадку, коли є потреба у проведенні невідкладних слідчих чи інших процесуальних 
дій з участю підозрюваного чи обвинуваченого та його захисника, а підозрюваний чи 
обвинувачений ще не встиг запросити захисника або явка обраного захисника 
неможлива, то особа, яка провадить дізнання, слідчий своєю постановою має вправо 
призначити захисника тимчасово до явки обраного захисника. Коли після 
запрошений захисник з’являється призначеною слідчим захисника негайно 
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замінюють (ч. 5 ст. 47 КПК). Якщо потреби у проведенні невідкладних слідчих чи 
інших процесуальних дій з участю захисника немає і коли неможлива явка 
захисника, обраного підозрюваним протягом двадцяти чотирьох годин, а захисника, 
обраного обвинуваченим чи підсудним, – протягом семи десяти двох годин, особа, 
яка провадить дізнання, слідчий, суд мають право запропонувати підозрюваному, 
обвинуваченому, підсудному запросити іншого захисника. Якщо і цей захисник не 
зможе з’явитися для участі у справі протягом двадцяти чотирьох годин, а також у 
випадках, коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний протягом того ж строку не 
запросить іншого захисника, особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суддя 
постановою, а суд – ухвалою самі призначають захисника (ч. 6 ст. 47 КПК). 

Додатково гарантувати забезпечення права на захист та стимулювати органи 
розслідування до активної діяльності щодо залучення захисника у кримінальний 
процес здатне запозичення ідеї, втіленої у ст. 75 КПК РФ. Згідно із цією нормою 
недопустимими доказами (тобто такими, що не мають юридичної сили і не можуть 
бути покладені в основу обвинувачення) мають визнавати показання підозрюваного, 
обвинуваченого, дані в ході досудового провадження із кримінальної справи за 
відсутності захисника, у тім числі випадки відмови від захисника, якщо вони не 
підтверджені підозрюваним, обвинуваченим у суді [4, с. 255–256]. Нажаль, 
аналогічної норми не містить проект КПК України [5, с. 74]. Переконаний, що такий 
підхід варто використати і вітчизняному законодавцеві, включивши схожий за 
змістом припис у ст. 164 зазначеного проекту, яке висвітлює визначення 
допустимості доказів. 

Крім того, якщо особа не бажає залучити у кримінальний процес захисника, але 
вона вчинила злочин чи суспільно небезпечне діяння, будучи неповнолітньою; має 
певні фізичні чи психічні вади (але є осудною), які позбавляють її можливості 
здійснити право на захист; якщо вона не може вільно розмовляти українською 
мовою; коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне 
ув’язнення; у разі провадження справи про застосування примусових заходів 
медичного характеру, то обов’язком особи, яка веде процес, є призначення 
захисника. До цього зобов’язує ст. 45 КПК України, у якій говориться про 
обов’язкову участь захисника у кримінальній справі проти цих категорій осіб. На 
мою думку, ця норма відіграє особливу роль у забезпеченні права на захист, оскільки 
відповідні особи фактично не можуть відстоювати свої права, захищатися від підозри 
та обвинувачення. У цій нормі звичайно немає прояву дискримінації чи порушення 
принципу рівності громадян перед законом та перед судом. Адже мета ст. 45 КПК 
власне у тому, аби зрівняти реальні можливості захисту, компенсувати їх брак в 
особи участю професійного захисника. 

Варто згадати і про ст. 47 КПК, де передбачено, що коли підозрюваний, 
обвинувачений, підсудний бажає запросити захисника, але за відсутністю коштів чи з 
інших об’єктивних причин не може цього зробити, то обов’язком слідчого є 
призначення захисника. У таких випадках особа, яка провадить дізнання, слідчий чи 
суд призначають захисника у визначеному законом порядку через адвокатське 
об’єднання. Вимога особи, яка провадить дізнання, слідчого, суду про призначення 
захисника, є обов’язковою для керівника адвокатського об’єднання. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1998 р. затверджено 
Порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в 
кримінальних справах за рахунок держави. Відповідно до цього документу оплату 
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праці адвокатів здійснюють за рахунок державного бюджету в розмірі 15 грн за 
повний робочий день. Якщо адвокат був зайнятий у справі неповний робочий день, 
то його праця оплачується пропорційно до затраченого часу, керуючись цим 
розміром оплати. Така ситуація призводить до того, що в переважній більшості 
кримінальних справ, де бере участь якого призначили захисник, його робота зведена 
лише до присутності під час проведення обмеженого кола слідчих дій, в яких участь 
обов’язкова, а також до підписання відповідних процесуальних документів, і лише 
подекуди – до подання формальних, часто немотивованих клопотань, в задоволенні 
яких особа, що провадить дізнання, слідчий, суддя чи суд одразу відмовляють. 

Проте, не можемо не згадати ст. 51 Правил адвокатської етики, в якій зазначено: 
“У своїй професійній діяльності адвокат повинен враховувати, що професія адвоката 
є не тільки джерелом заробітку для нього, а й має важливе соціальне значення, є 
однією з головних гарантій належного рівня захисту прав і свобод громадян і вимагає 
від своїх представників відданості цьому призначенню професії, вдячності та 
людяності. Тому адвокат повинен надавати правову допомогу у випадках, 
передбачених законом, на частково сплатних засадах або безкоштовно”. Водночас, 
усупереч глибоко гуманному корпоративному стандарту роботи адвоката, деякі 
представники цієї професії відмовляються від участі у справі за призначенням з 
причин безоплатності такої діяльності та через “завантаженість іншими справами” 
[6, с. 88]. Тому в нашій державі складається критична ситуація щодо забезпечення 
безоплатною правовою допомогою. Через це положення ст. 59 Конституції України 
стосовно права кожного на правову допомогу не має реального втілення. Наприклад, 
на 1 січня 2000 р. у м. Києві відвідання заарештованого адвокатом мало оплачуватися 
сумою від 110 грн. Один день роботи адвоката в суді з кримінальної справи 
оцінювали 270 грн і більше [7, с. 164]. 

Який же вихід з цієї ситуації? П. Коляда пропонує визначити порядок 
притягнення до відповідальності осіб, які мають виконувати, але не виконують 
функції захисника за призначенням, тобто конкретизувати поняття відповідальності 
адвоката за фактичну протидію здійсненню правосуддя, пов’язавши це поняття із 
бездіяльністю під час виконання правозахисних функцій за призначенням державних 
органів та суду [8, с. 7]. 

Вважаю, що проблему забезпечення кваліфікованою юридичною допомогою 
громадян, які мають низькі прибутки, необхідно вирішувати за допомогою введення 
інституту державних або муніципальних адвокатів, які б одержували гарантовану 
заробітну плату за рахунок держави чи місцевих бюджетів, що запроваджено у 
багатьох державах світу (США, Канаді, Німеччині, Франції, Голландії тощо). 

Доречно звернутися до позиції Європейського Суду з прав людини щодо питання 
про призначення захисника державою. Якщо в обвинуваченого немає коштів для 
запрошення захисника, цей Суд визнає за ним право мати призначеного захисника 
безкоштовно, якщо цього потребують інтереси правосуддя та якщо від 
обвинуваченого не можна вимагати, щоб він захищав себе сам. Питання про те, чи 
вимагають “інтереси правосуддя” надання безоплатної правової допомоги в суді, 
залежить від низки обставин, оцінка яких покладається на компетентні органи 
держави, а їх рішення може бути перевірено органами Європейської конвенції про 
захист прав людини та основних свобод. При цьому треба зважати на тяжкість 
правопорушення, суворість покарання, складнсть справи або відносну складність її 
фактичного та правового елементів [9, с. 39]. Як бачимо, такий підхід відрізняється 
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від регулювання в Україні, яке зобов’язує слідчого чи суд залучити захисника 
коштом держави завжди, коли обвинувачений бажає запросити захисника, але за 
відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може цього зробити і не 
передбачає можливості вимагати від обвинуваченого особистого захисту. 

Нам імпонує позиція Євросуду з прав людини, що сам факт призначення 
адвоката компетентними органами ex officio може виявитися недостатнім, оскільки 
обвинувачений має право на “конкретний та реальний”, а не “теоретичний та 
ілюзорний” захист [9, с. 40]. 

У чинному КПК недостатньо чітко врегульовано питання моменту вступу 
захисника у провадження по кримінальній справі. У ч. 4 ст. 44 КПК зазначено, що 
захисник допускається до участі у справі в будь-якій стадії процесу, тобто після 
винесення постанови про порушення кримінальної справи теоретично можливе 
залучення захисника. Але захисника надають підозрюваному або обвинуваченому, 
тобто особі, яка затримана за підозрою у вчиненні злочину, чи до якої застосовано 
запобіжний захід до притягнення її як обвинуваченої, та особі, щодо якої є постанова 
про притягнення як обвинуваченої. До цього ж висновку дійшли і судді Верховного 
Суду України, оскільки у Постанові Пленуму цього судового органу від 24 жовтня 
2003 р. № 8 “Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 
кримінальному судочинстві” зазначено, що відповідно до ч. 4 ст. 44 і ст. 45 КПК 
захисник допускається до участі у справі на будь-якій стадії процесу, починаючи з 
моменту визнання особи підозрюваною чи пред’явлення їй обвинувачення 
(п. 3) [10, с. 37]. 

Проте, згідно із ч. 2 ст. 98 КПК України, якщо на момент порушення 
кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, порушують 
кримінальну справу щодо цієї особи. Втім така особа може не бути поставлена у 
становище підозрюваного до притягнення її як обвинуваченого. Ще раз констатуючи 
давно зауважену недосконалість чинного КПК, варто передбачити можливість 
залучення захисника негайно після порушення кримінальної справи проти конкретної 
особи. Це має особливе значення, коли щодо зазначеної особи застосовують 
процесуальні дії зі збирання доказів (проводять ревізію її роботи, щодо неї 
відбирають пояснення, вимагають документації) або заходи процесуального примусу 
(обшук, огляд, примусова виїмка тощо). Адже, керуючись змістом ст. ст. 43, 43–1 
КПК, вона не є підозрюваним чи обвинуваченим. Фактичне здійснення 
кримінального переслідування цієї особи, процесуальний статус якої не 
врегульований, спричиняє необхідність вжиття адекватних заходів, спрямованих на 
захист її інтересів, додержання загально правового принципу рівності громадян 
перед законом і судом. Залучення захисника до участі у справі з моменту її 
порушення проти певної особи сприятиме критичній оцінці рішень, що їх приймає 
слідчий, допоможе запобігти обвинувальному ухилу в діяльності органів, що ведуть 
процес, з’ясувати істину. 

Виправити таку ситуацію і забезпечити захист відповідної особи може також 
запровадження у КПК України нової підстави для визнання особи підозрюваною – 
порушення кримінальної справи проти неї. Тоді така особа буде користуватися 
загальними гарантіями права на захист від підозри. Адже принцип змагальності 
повинен діяти протягом усього судочинства з моменту появи процесуальної фігури 
підозрюваного або обвинуваченого. Бо поява функції обвинувачення неодмінно і без 
будь-яких умов тягне за собою появу функції захисту [11, с. 701–702]. Тому у 
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контексті розгляненого рішення уявляється перспективним допущення захисника до 
участі у справі відразу після порушення кримінальної справи щодо певної особи, та 
надання їй статусу підозрюваного. 

Зрозуміло, що залучення захисника одразу ж після винесення постанови про 
порушення кримінальної справи проти певної особи має велике значення і для 
реалізації права на її оскарження, яке, своєю чергою, є важливою гарантією 
запобігання притягненню до кримінальної відповідальності невинної особи. 

Про допуск захисника до участі у справі слідчий, прокурор, орган дізнання 
виносять постанову, а суд – ухвалу (ч. 5 ст. 44 КПК України). Однак одразу потрібно 
зазначити, що не зовсім зрозумілим є те, чи може дізнавач та слідчий вирішувати 
питання про допуск захисника безпосередньо, адже про це їх повноваження у КПК не 
прямо йдеться. А у п. 12 ч. 1 ст. 227 КПК передбачено, що прокурор, здійснюючи 
нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування, вирішує питання 
про допуск захисника до участі у справі. Тому в законі треба прямо передбачити 
право органу дізнання, слідчого вирішувати питання про допуск захисника і 
передбачити їх обов’язок негайно допустити його до участі у провадженні, якщо він 
має необхідні для цього документи (ч. 3 ст. 44 КПК України), та за відсутності 
обставин, які унеможливлюють виконання ним відповідної процесуальної ролі (ст. 61 
КПК України). 

Допуск захисника до участі у справі на підставі процесуального документа 
критикують у пресі. Таку новацію кваліфікують як спрямовану на погіршення 
становища обвинуваченого та його захисника. Так – пише А. Арбатський, колись для 
вступу в справу адвоката достатньо було пред’явити ордер, слідчий приєднував його до 
справи і видавав довідку для СІЗО про те, що адвокат допущений до справи як 
захисник. Тепер відповідно до ст. 44 КПК потрібно винести постанову, для одержання 
якої, безумовно, доведеться докласти більше зусиль”. Відповідно до ст. 12 Закону 
України “Про попереднє ув’язнення” слідчий спрямовув до СІЗО повідомлення про 
допуск адвоката до участі у справі. Очевидно, що цей порядок не зміниться, поки не 
будуть внесені зміни до Закону “Про попереднє ув’язнення”. Далеко не завжди слідчі 
давали повідомлення безпосередньо на руки адвокату [12, с. 12]. 

Тому оформлення допуску адвоката процесуальним документом (постановою, 
ухвалою), є правильним кроком з боку законодавця, новою кримінально-
процесуальною гарантією права на захист. Але для того, аби ця гарантія була 
реальною, доцільно визначити термін для винесення такої постанови та вказати 
суб’єктів відповідного обов’язку. Наприклад, у такому вигляді: “Про допуск 
захисника до участі в справі особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор, суддя 
виносять постанову, а суд – ухвалу. Постанова (ухвала) про допуск захисника до 
участі у справі виноситься негайно, але не пізніше ніж 24 годин й моменту звернення 
захисника. У постанові зазначено, о котрій годині вона ухвалена та її дата. Копія 
постанови (ухвали) вручається захиснику, обвинуваченому, підсудному”. 

Варто розглянути правові гарантії участі захисника від незаконного усунення від 
участі у справі, що може мати за мету порушення чи перешкоду права на 
користування послугами певного захисника. У ст. 61 КПК “Обставини, що 
виключають участь захисника” у п. 2 зазначено, що не може бути захисником особа, 
яка відповідно до цього Кодексу є свідком і в зв’язку з її допитували або мають 
допитати. Одразу згадаємо ст. 69 КПК, згідно із якою адвокати та інші фахівці у 
галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи 
за дорученням юридичної особи, захисник підозрюваного, обвинуваченого, 
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підсудного не можуть бути допитані з приводу того, що їм довірено або стало відомо 
під час здійснення професійної діяльності, обставини, які стали їм відомі під час 
надання юридичної допомоги підзахисним або довірителям. 

Крім того, на мою думку, варто передбачити норму, яка б давала змогу допитувати 
юристів-фахівців та адвокатів, які здійснюють функцію захисту у цій кримінальній 
справі, лише тоді, коли інші особи не можуть повідомити обставину, яка має значення 
по справі і вона не може бути встановлена іншим способом. Наприклад, слідчий, 
бажаючи з’ясувати відомості про особу обвинуваченого, викликає для допиту його 
захисника, оскільки обвинувачений і адвокат – сусіди. Зрозуміло, що такий допит не є 
єдиним способом встановлення цієї обставини, можна звернутися у ЖЕК за 
характеристикою, або допитати інших сусідів. Допит захисника у цій ситуації хоч і не 
буде незаконним, проте недоцільним. Адже у цьому разі всі зусилля захисника, 
підзахисного будуть марними, захисну діяльність буде істотно послаблено. 

У п. 4 ч. 1 ст. 61 КПК зазначено, що захисником не може бути особа, щодо якої 
порушена кримінальну справу. Але ані порушення кримінальної справи, ані 
притягнення особи як обвинуваченого ще не свідчать, що особа не гідна довіри, бо 
сама є злочинцем. Такі процесуальні рішення містять лише попередні висновки 
слідчого чи прокурора, тому особа не дискредитована в очах суспільства, відтак не 
мала бути усунута від виконання функцій захисту. Якщо такий захисник може 
повноцінно захищати себе та захищати іншу особу, то, на наш погляд, не треба 
автоматично усувати його від участі у процесі. 

Заслуговує на увагу і ч. 4 ст. 61 КПК України згідно із якою не може бути 
захисником особа, яка, зловживаючи своїми правами, перешкоджає встановленню 
істини у справі, затягує розслідування чи судовий розгляд справи. Загалом норма 
доречна, але викликає багато питань, бо занадто абстрактно викладена законодавцем. 
Варто представити доктринальне тлумачення цієї норми. На думку О.Капліної, 
проявами зловживання своїми правами є дії захисника, спрямовані на те, щоб 
схилити свідка, потерпілого, підзахисного до відмови від дачі або надання 
неправдивих показань, на схилення експерта до відмови від дачі висновку і подання 
неправдивого висновку (як з ініціативи самого захисника, так і на прохання 
підзахисного), фальсифікація (і звичайно, знищення. – О.К.) доказів; умисне 
порушення захисником режиму місця ув’язнення; протиправне втручання в хід 
процесуальної дії з участю підзахисного, яке порушує порядок його провадження, а 
також процесуальну самостійність слідчого; розголошення даних досудового 
слідства, адвокатської таємниці; нез’явлення за викликом для участі у провадженні 
слідчих чи процесуальних дій без поважної причини; умисне вчинення інших дій, що 
порушують вимоги КПК України, Закону “Про адвокатуру”, інших актів, що 
регулюють статус захисника у кримінальному судочинстві [13, с. 62–63]. 

Але як правильно визначити, коли процесуальна діяльність по заявленню відводів, 
численних клопотань, скарг, уважне (а тому тривале) ознайомлення із матеріалами 
справи перестає бути якісною працею адвоката, а перетворюється на її пряму 
протилежність – свідоме зловживанням своїми правами з метою затягнути 
кримінальний процес? Відповідь на це питання має давати суддя, ознайомившись із 
поданням слідчого, матеріалами справи, заслухавши висновок прокурора та пояснення 
захисника. Власне сприйняття суддею інституту адвокатури, можливо, і конкретного 
захисника, бачення оптимальної тактики захисту із певної справи, на наш погляд, не 
повинні впливати на вирішення питання. Ознаками свідомого зловживання правами, 
наприклад, є неодноразові немотивовані чи надумані відводи; симуляція поважних 
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причин для відкладення процесуальної дії, у якій повинен брати участь захисник; 
немотивовані, а також не реальні для виконання, про що відомо захиснику, клопотання, 
численні внутрішньо суперечливі клопотання, які не можуть бути виконані; висування 
необґрунтованої матеріалами справи версії з метою дезорганізувати хід розслідування 
(наприклад, про невиявленого розслідуванням співучасника, без якого злочин 
вчинений бути не міг; про алібі; повідомлення про причетність до участі у вчиненні 
злочину як співучасників заздалегіть невинних чи неіснуючих осіб – усі вони мають 
бути перевірені, а на це витрачатимуть час); немотивовані, не засновані на 
законодавстві скарги на дії слідчого, прокурора; обмеження роботи із матеріалами 
справи під час ознайомлення із нею явно заниженим обсягом матеріалів (наприклад, 20 
аркушів за робочий день) чи виконання під час ознайомлення іншої, не пов’язаної із 
цією справою, діяльності (читання документів по інших справах, законодавства тощо); 
порушення цілісності упакувань речових доказів, їх стану, завдання іншої шкоди 
матеріалам кримінальної справи; використання несправних технічних пристроїв, які 
завдають шкоди учасникам слідчих дій, матеріалам кримінальної справи тощо. 
Видається, що потрібна точніша редакція аналізованого формулювання, його офіційні 
роз’яснення та періодичні узагальнення судової практики усунення захисників від 
участі у кримінальній справі, аби надати їй одностайності. 

Отже, завершуючи дослідження, сформулюємо його основні результати. 
Додатково гарантувати забезпечення права на захист та стимулювати органи 

розслідування до активної діяльності щодо залучення захисника у кримінальний 
процес здатне запозичення ідеї, втіленої у ст. 75 КПК РФ. Згідно із цією нормою 
недопустимими доказами (тобто такими, що не мають юридичної сили і не можуть 
бути покладені в основу обвинувачення) мають визнаватися показання 
підозрюваного, обвинуваченого, дані в ході досудового провадження із кримінальної 
справи, за відсутності захисника, у тім числі випадки відмови від захисника, які не 
підтверджені підозрюваним, обвинуваченими у суді. 

Проблему забезпечення кваліфікованою юридичною допомогою громадян, які 
мають низькі прибутки, необхідно вирішувати за допомогою введення інституту 
державних або муніципальних адвокатів, які б одержували гарантовану заробітну 
плату за рахунок держави чи місцевих бюджетів, що запроваджено у багатьтох 
державах світу (США, Канаді, Німеччині, Франції, Голландії тощо). 

Потрібно передбачити можливість залучення захисника негайно після порушення 
кримінальної справи проти конкретної особи. 

У законі варто прямо передбачити право органу дізнання, слідчого вирішувати 
питання про допуск захисника і передбачити їх обов’язок негайно допустити його до 
участі у провадженні, якщо він має необхідні для цього документи (ч. 3 ст. 44 КПК 
України), та за відсутності обставин, які унеможливлюють виконання ним 
відповідної процесуальної ролі (ст. 61 КПК України). 

Оформлення допуску адвоката за допомогою процесуального документа 
(постановою, ухвали) є правильним кроком з боку законодавця, новою кримінально-
процесуальною гарантією права на захист. Але для того, аби ця гарантія була 
реальною, доцільно визначити термін для винесення такої постанови, та зазначити 
суб’єктів відповідного обов’язку. 

Варто передбачити норму, яка б дала змогу допитувати юристів-фахівців та 
адвокатів, які здійснюють функцію захисту у кримінальній справі, лише тоді, коли 
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інші особи не можуть повідомити обставину, яка має значення по справі і вона не 
може бути визначено іншим способом. 

У п. 4 ч. 1 ст. 61 КПК зазначено, що захисником не може бути особа, щодо якої 
порушена кримінальна справа. Але такі процесуальні рішення містять лише 
попередні висновки слідчого чи прокурора. Якщо такий захисник може повноцінно 
захищати себе та здійснювати захист іншої особи, то, на наш погляд, не треба 
автоматично усувати його від участі у процесі. 

Видається, що потрібна більш конкретна редакція формулювання ч. 4 ст. 61 КПК 
України, його офіційні роз’яснення та періодичні узагальнення судової практики 
усунення захисників від участі у кримінальній справі, аби надати їй одностайності та 
напряму, який відповідає меті цієї норми. 
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ТА ОЦІНКИ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА 

Т. Луценко1 
Запорізький юридичний інститут 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
Північне шосе, 113, 69006 Запоріжжя, Україна 

В статті розглянено проблемні питання ролі захисника під час призначення 
судових експертиз та ознайомлення підзахисного з їхніми результатами. 

Ключові слова: судова експертиза, досудове слідство, підготовка до призначення 
експертизи, постановка запитань експерту, доказування, допустимість доказу, оцінка 
висновку експерта. 

Широкий загал вчених-юристів дотримується єдиної думки щодо складових 
процедури призначення й проведення експертизи з огляду на тактичні етапи, до яких 
відносять: вибір експертної установи або експерта; визначення об’єктів, завдань й 
обсягу дослідження; характеристика процесуальних й організаційних питань 
призначення експертиз; одержання зразків для порівняльного дослідження; 
призначення і проведення експертизи; оцінка й використання висновку експерта 
суб’єктами доказування [6, с. 374–389; 3, с. 162–175; 4, с. 669–674]. 

Зокрема, науковими дослідженнями актуальних питань судових експертиз 
займалися: Л.Ю. Ароцкер, В.О. Коновалова, М.В. Салтевський, І.Я. Фрідман, 
Т.В. Варфоломеєва, А.В. Іщенко, Ф.М. Джавадов та багато інших вчених-юристів, які у 
своїх працях вищезазначені питання розглядали як самостійно, так і в зв’язку з 
дослідженнями загалом проблем судово-експертної діяльності у кримінальному 
процесі. 

Однак залишається чимало проблем, що потребують подальшого поглибленого 
дослідження, особливо з урахуванням вимог сьогодення, розвитку відповідного 
законодавства з позицій захисту прав і законних інтересів людини. 

Усі суб’єкти, котрих залучають до цієї процесуальної дії, мають власні інтереси 
та специфічні мотиви поведінки, однак їхня діяльність має бути спрямована на 
досягнення завдань кримінального судочинства (ст. 2 КПК України), через 
дотримання нормативно-правових норм, які слугують для регламентування й 
регулювання взаємовідносин учасників кримінального процесу. Загальною метою 
процесу доказування є встановлення істини у кримінальному судочинстві. Зокрема, 
на думку деяких юристів, під цим процесом потрібно розуміти визначену 
кримінально-процесуальним законом, безпосередню й опосередковану практико-
розумову діяльність суб’єктів, спрямовану на збирання доказової інформації, 
перевірку й оцінку отриманих доказів, тобто всю сукупність дій, необхідну для 
досягнення істини в кримінальній справі й вирішення завдань кримінального 
судочинства [1, с. 12]. Відтак, організація, регулювання та упорядкування цього 
складного процесу є важливим завданням науки кримінального процесу та 
криміналістики, слідчої, адвокатської та судової практики. 

                                                           
1 © Луценко Т., 2006 
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Сутність доказування полягає в збиранні, дослідженні, оцінці й використанні 
доказів за допомогою проведення процесуальних (процедурних) дій, визначених у 
КПК України і мають на меті збирання й дослідження доказів, перелік яких міститься 
у кримінально-процесуальному законі. 

До одного із видів доказів по справі відповідно до ч. 2 ст. 65 КПК України, 
належить висновок експерта. 

Безумовно, в кримінальному судочинстві судова експертиза відіграє визначну 
роль, коли для з’ясування тих чи інших обставин, перевірки інших доказів з метою їх 
підтвердження або спростування залучають експертів. 

За визначенням професора В.Ю. Шепітька, судова експертиза – це процесуальна 
дія, яка полягає в дослідженні експертом, за завданням слідчого або судді, речових 
доказів та інших матеріалів з метою встановлення фактичних даних та обставин, що 
мають значення для правильного вирішення справи [3]. 

Професор М.В. Салтевський поєднав у визначенні поняття судової експертизи 
методологічну сутність експертизи як діяльності фахівця щодо застосування 
наукових і технічних знань з одного боку, та судову експертизу як організаційно-
тактичну діяльність слідчого з іншого, й таким чином інтегрував їх у єдине поняття, 
яке змістовно враховує всі криміналістичні вимоги. Зокрема, судова експертиза – це 
слідча дія з організації й тактики застосування спеціальних знань експерта для 
дослідження за дорученням слідчого і суду речових доказів та інших матеріалів 
справи з метою одержання доказів та інформації [20]. 

Проведення судової експертизи під час розгляду кримінальної справи, 
регламентовано КПК України (ст. ст. 75–77, 196–205, 310–312), Законом України 
№ 4038-ХІІ від 25.02.1994 р. з подальшими змінами та доповненнями “Про судову 
експертизу”, постановою ПВСУ “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних 
справах” № 8 від 30.05.1997 р., затвердженою наказом Міністерства юстиції України 
08.10.1998 р. № 53/5 “Інструкцією про призначення та проведення судових 
експертиз” (надалі Інструкція), затвердженою наказом Міністерства юстиції України 
24.12.2003 р. № 1209/8530 інструкцією „Про особливості здійснення судово-
експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у 
державних спеціалізованих експертних установах”, відповідними інструкціями про 
проведення окремих видів судових експертиз, а також іншими нормативно-
правовими актами з питань судової експертизи. 

Відповідно до законодавства України, експертизу призначають у випадках, коли 
для вирішення певних питань при провадженні у справі потрібні наукові, технічні 
або інші спеціальні знання (ч. 1 ст. 75 КПК України). Як зазначено у постанові ПВСУ 
“Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30.05.97 р. № 8 
судова експертиза – це завжди проведення спеціального дослідження, що потребує 
глибоких знань у тій чи іншій галузі. Об’єкти та завдання з таких досліджень 
найрізноманітніші, але при цьому треба брати до уваги, що експерт, відповідно до 
чинного законодавства, не може вирішувати правових питань, навіть якщо за своїм 
освітнім рівнем він обізнаний у галузі правознавства, тобто вирішення правових 
питань не є компетенцією судового експерта, а є прерогативою слідчого та суду [8]. 

Потрібно зазначити, що криміналістична тактика містить загальні положення 
тактики процесуальної дії як елемента загальної теорії криміналістики, в 
інформаційно-пізнавальній структурі якого виділяють чотири стадії: 1) підготовка 
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для проведення процесуальної дії; 2) її проведення; 3) фіксація ходу й результатів 
процесуально дії; 4) оцінка одержаних результатів і визначення їхньої значущості й 
місця в системі доказової інформації у кримінальній справі [4]. 

Якщо врахувати, що цілям досягнення максимальної ефективності слідчої дії 
підлегла її структура й тактики, тактика проведення будь-якої процесуальної дії, крім 
призначення й проведення судових експертиз, у зазначеній літературі представлена 
характеристикою як самих стадій, в суворій послідовності, так і переліку дій суб’єкта 
доказування в кожній з них. 

У тактиці ж призначення й проведення судових експертиз криміналісти виділили 
дві стадії, що містять безпосередні дії суб’єкта доведення: стадію підготовки до 
призначення експертизи й стадію оцінки одержаних результатів, тобто першу й 
четверту в структурі цієї процесуальної дії. Обидві стадії складні, з багатьма не 
вирішеними дотепер проблемами (наприклад, проблема оцінки суб’єктом доведення 
наукової вірогідності висновку експерта) [4]. 

Проведення й фіксація результатів здійснюються вже іншими суб’єктами 
кримінального процесу – судовим експертом в контакті зі слідчим. Ці дві стадії 
об’єднані поняттям “провадження експертизи” і відомостей про дії в них суб’єктів 
доказування практично не містять [4]. 

Чи є захисник суб’єктом доказуванняу такій процесуальній дії, як призначення й 
проведення судових експертиз? Згідно з п. 3 Інструкції, ст. 6 Закону “Про 
адвокатуру”, п. 13 ч. 2 ст. 48 КПК України захисник має право провести дослідження 
з отриманням письмових висновків спеціалістів. 

Однак, положення ст. 196 КПК України не включають захисника до кола осіб, які 
можуть призначити експертизу [10], отож, звужує ефективність його роботи зі 
збирання доказів. Відомо, що успіх проведення тієї чи іншої слідчої дії багато в чому 
визначається її якісною підготовкою, своєчасністю призначення і проведення. Тому 
як слідчий, так і захисник повинні мати реальну можливість ретельно здійснити 
підготовчі заходи, з вирішенням питань моменту проведення процесуальної дії й 
кола учасників, використання техніко-, й тактико-криміналістичних прийомів й 
засобів, вивчення форми й меж використання оперативних можливостей, допомоги 
фахівця. Сутність підготовчих заходів і перелік зазначених вище питань, що 
вирішуються суб’єктом доказування – слідчим, конкретизуються при підготовці до 
тієї чи іншої процесуальної дії й досить широко представлений у криміналістичній 
літературі. 

Щодо ролі захисника у проведенні експертизи – жодна стаття глави 18 
“Проведення експертизи” КПК України не містить жодної згадки про нього[10]. Як 
має бути зафіксована участь (присутність) захисника під час призначення 
експертизи? Чи повинен слідчий доводити до відома захисника про призначення 
експертизи і який процесуальний порядок такого доведення? Чи має право захисник 
вносити зауваження та доповнення до протоколу ознайомлення з матеріалами 
експертизи? Відповіді на ці запитання чинний КПК України не дає. 

Звісно, зміни, які повинні відбуватися з огляду на поширення дії принципу 
змагальності у кримінальному судочинстві України, не можуть залишити не 
висвітленими відповіді на ці запитання, і мають доповнити КПК України нормами 
щодо ролі і місця захисника під час призначення судових експертиз та ознайомлення 
підзахисного з їх результатами. 
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Особливо важливим і корисним для підзахисного, а відтак і для об’єктивності 
слідства в цілому, є участь захисника під час призначення, а іноді й проведення 
експертизи. 

Підозрюваний (обвинувачений) і його захисник, на нашу думку, повинні мати 
можливість активно сприяти об’єктивному проведенню експертизи. Якщо слідчий їм 
перешкоджає у реалізації їхніх прав під час проведеня експертизи, його дії можуть 
бути оскаржені прокурору або в суд. 

Варто погодитися з поглядом тих вчених і практиків, які вважають, що слідчий 
не має права приховувати факт призначення і проведення експертизи, якими би 
“тактичними міркуваннями” це не було зумовлено, та своєчасно повідомляти 
підозрюваного (обвинуваченого) про призначення експертизи та ознайомлення з її 
результатами. Якщо підозрюваний присутній під час провадженя експертизи, тоді і 
його захисникові повинно бути надане таке ж право [12]. 

Якщо ми говоримо про таку процесуальну дію, як призначення експертизи, треба 
пам’ятати, що вона полягає не лише у винесенні слідчим відповідної постанови. 
Дуже важливим при цьому є визначення конкретних підстав і предмета експертизи, 
об’єктів дослідження, особи чи експертної установи, місця та часу її проведення не 
лише з боку органу досудового слідства, а й з урахуванням інтересів захисту. 

У законі чітко не визначено конкретних підстав і часу призначення експертизи. 
Експертиза має бути призначена, коли зібрані усі необхідні для її проведення 
матеріали справи, визначена особа, яка буде проводити дослідження, а достовірність 
даних, отриманих під час проведення інших слідчих дій, не викликає сумніву або 
необхідно з’ясувати нові факти (обставини) завдяки залученню спеціальних знань 
досвідчених осіб. Тому, призначаючи експертизу, слідчий повинен враховувати й 
точку зору сторони захисту і надавати їй реальну можливость брати активну участь у 
цій процесуальній дії. 

Слідчий повинен своєчасно проінформувати захисника про призначення 
експертизи і надати йому можливість скласти питання, погоджуючи їх зі своїм 
підзахисним. Такі питання повинні бути ретельно проаналізовані слідчим, який має 
визначити, чи не виходять вони за межі процесуальних вимог і спеціальних знань 
конкретного експерта. Відмова у постановці перед експертом питань, 
запропонованих підозрюваним і його захисником, повинна бути слідчим добре 
мотивована, причому з урахуванням, що ці питання можуть бути повторені під час 
судового слідства або навіть на стадії прийняття справи судом до розгляду. Аналіз 
питань, що були поставлені захисником, може певною мірою розкрити перед слідчим 
версію захисту [12]. 

Можливо доречним стане доповнення ст. 196 КПК України визначенням терміну, 
протягом якого обвинувачений, захисник повинні бути повідомлені слідчим про 
призначення експертизи. 

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 197 КПК України обвинувачений має право 
ознайомлюватися з матеріалами експертизи і висновком експерта після проведення 
експертизи, тому слідчий повинен невідкладно реалізувати це право, про що 
складають протокол. 

Захисник обвинуваченого може бути присутнім під час проведення будь-яких 
слідчих дій, в яких бере участь його підзахисний, відтак слідчий за наявності 
клопотання обвинуваченого ознайомлює його з висновком експерта в присутності 
захисника. 
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Діяльність захисника під час ознайомлення з висновком експерта має низку 
тактичних особливостей. Важливо не лише вміти правильно оцінити висновок, але й 
з урахуванням зазначених у ньому відомостей визначити шляхи подальшого 
відстоювання правової позиції, визначити завдання і форми участі в слідчих діях, 
необхідність заявляти клопотання. 

Якщо експертиза було проведено, то підозрюваному (обвинуваченому) повинні 
бути пред’явлені її результати і надана можливість ставити додаткові питання. 
Нажаль, цього не завжди дотримуються і підозрюваний іноді дізнається про 
проведену експертизу через значний час після отримання слідчим її висновку або 
навіть тоді, коли всі матеріали справи пред’являються обвинуваченому і його 
захисникові для ознайомлення у зв’язку із закінченням досудового слідства. 
Подібний стан є неприпустимим і вважаємо, результати такої експертизи суд має 
виклучити із числа доказів, які розглядаються, через порушення прав підозрюваного 
(обвинуваченого). 

Варто пам’ятати, що спроба захисника заперечувати висновок експерта не має 
бути припинена слідчим, більш того, зауваження захисника можуть допомогти 
слідчому ще раз звернутися до оцінки висновку експертизи [12]. 

Висновки експерта належать до одного із видів доказів у кримінальній справі і 
стороні захисту варто детально з ними ознайомитися. Та обставина, що висновки 
експерта обґрунтовані дослідженнями, проведеними із застосуванням наукових, 
технічних або інших спеціальних знань, не виключає можливості та необхідності оцінки 
їх у повному обсязі. Характер виду доказу, який розглядають, не може бути підставою 
для некритичного до нього ставлення, надання йому особливої доказової сили. 

Відповідно до ст. 67 КПК України ніякі докази для суду, прокурора, слідчого, 
особи, яка проводить дізнання, не мають заздалегідь встановленої сили. Висновок 
експерта для особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора і суду не є 
обов’язковим, але незгода з ним повинна бути мотивована у відповідних постанові, 
ухвалі, вироку (ч.4 ст. 75 КПК) [10]. Тому висновок експерта підлягає критичній 
оцінці судом і сторонами поряд з іншими доказами. 

На думку професора В.Ю. Шепітька, корені погляду на експертизу, як на 
“особливий” доказ, сягають у теорію, яка визнавала експерта науковим суддею. Він 
наводить, як обґрунтування цієї думки, висловлювання Л.Є. Владимирова, який 
писав, що судді не можуть критично ставитися до експертизи, для розуміння підстави 
якої треба кілька років наукових занять. Їм залишається тільки йти слідом за 
авторитетною вказівкою експертів. Суд є самостійним у виборі експертів. А оскільки 
вони обрані, суддя йде слідом за ними, як сліпий за своїм поводирем [15]. 

Сторона обвинувачення використовує висновки експерта як докази, що 
підтверджують винність обвинуваченого, оцінку яким дає за своїми внутрішніми 
переконаннями, які ґрунтуються на всебічному, повному та об’єктивному розгляді 
всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ч. 1 ст. 67 КПК України). 
Сторона захисту, на нашу думку, повинна насамперед оцінити висновки експерта на 
предмет їх допустимості в якості доказів. По-перше, потрібно перевірити, чи є 
представлені на дослідження об’єкти та матеріали кримінальної справи допустимими 
доказами. У випадку встановлення того факту, що поданий на експертизу об’єкт не 
був належним чином процесуально оформлений, висновок експерта щодо цього 
предмета не буде допустимим доказом у справі, оскільки експертизу проводили 
відносно недопустимого в якості доказу предмета. 
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Крім того, вірогідність висновків експерта повинна оцінюватися, керуючись 
повнотою проведеного дослідження, методики дослідження, яку використовував 
експерт, конкретики і визначеності висновків на ті запитання, що ставились перед 
експертом. Але не завжди такий підхід до оцінки висновків експерта буде 
виправданий для з’ясування фактичних обставин кримінальної справи та особливо у 
тих випадках, коли передбачувані висновки експерта свідчать на користь позиції 
сторони захисту. 

Варто також зазначити, якщо висновки експерта не категоричні, такі що напряму 
не підтверджують, але і не спростовують будь-які обставини, котрі мають значення 
для кримінальної справи, але експерт робить припущення, що опоередковано 
підтверджує обставини, повідомлені особою, яку притягнено до кримінальної 
відповідальності, – у такому випадку висновок експерта безсумнівно повинен бути 
використаний захисником як доказ для спростування висунутого обвинувачення. 
Такі передбачувані висновки експерта мають розглядати як сумнівні і тому їх 
повинні тлумачити на користь обвинуваченого. 

Відсутність будь-яких даних, передбачених як обов’язкові відповідно до 
Інструкції та Закону України “Про судову експертизу”, робить ці висновки експерта 
недопустимим доказом у справі. 

Практика виробила певні підходи до оцінки якості експертизи. Кожен адвокат 
має свої “секрети” перевірки експертного дослідження. Насамперед перевіряють, чи 
експертне дослідження проведено особою, призначеною експертом у визначеному 
порядку. Наявні у справі акти, довідки про результати відомчого розслідування 
певних обставин, у тому числі відомчі дослідження, які називають експертизою (про 
якість товару, нестачі товарно-матеріальних цінностей тощо), навіть якщо вони 
одержані на запит суду чи органів слідства, не можуть розглядатись адвокатом як 
висновок експерта і бути підставою для відмови у проведенні спеціального судово-
експертного дослідження [14]. 

Багато залежить від того, наскільки правильно слідчий закріпить виявлені ним 
матеріальні об’єкти – речові докази, властивості і ознаки, індивідуалізує кожний 
вилучений предмет, зафіксує місце виявлення, походження, стан та інші характерні 
ознаки. Якщо ж матеріали оформлені з порушенням встановлених вимог, – захисник 
повинен врахувати це під час аналізу експертного висновку. 

Слідчі можуть поставити на вирішення експертизи лише ті питання, відповідь на 
які має значення для справи і які можуть бути вирішенні тільки шляхом спеціальних 
досліджень. Питання мають бути обґрунтовані необхідними матеріалами справи, які 
надають експертові. 

Звісно, не припустимими є спроби експертів оцінювати зібрані у справі докази. 
Адже в таких випадках експерт перетворюється на консультанта слідчого з питань 
розслідування справи й викриття винного, що не відповідає його ролі у кримінальній 
справі. Це суперечить вимогам кримінального процесу до експертизи, а тому 
захисник повинен відповідно реагувати на такі порушення. 

Оцінюючи експертний висновок, захисник повинен з’ясувати: 
− чи було дотримано вимоги законодавства під час призначення та проведення 

експертизи; 
− чи не було обставин, які виключали б участь експерта у справі; 
− чи компетентний експерт і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; 
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− достатність поданих експертові об’єктів дослідження; 
− повноту питань, які сформовані і поставлені перед експертом; 
− повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність до фактичних даних; 
− узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком 

експертизи; 
− наявність необґрунтованого відхилення клопотань, порушених підозрюваним у 

зв’язку з провадженням експертизи; 
− обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншим матеріалами 

справи. 
У разі визначення кола запитань, що ставить захисник до експертів, належать 

лише ті, які можуть мати певне захисне значення. Щоб розібратись у висновку 
експерта, зрозуміти хід проведення досліджень, значну роботу має провести й сам 
захисник, адже поверхове сприйняття роботи експерта є серйозною небезпекою для 
підзахисного. 

У випадках, коли з будь-яких причин захисник не згоден з висновками експерта 
за наявності достатніх підстав, він подає відповідне мотивоване клопотання, в якому 
вказує на помилковість, необґрунтованість або неправильність і неповноту 
експертного дослідження. 

Стороні захисту варто звертати увагу на структуру висновку експерта і 
використані методи дослідження; з’ясовувати, чи на всі поставлені запитання експерт 
дав відповіді, чи не виходять вони за межі його компетентності, чи достатньо було в 
розпорядженні експерта матеріалів для обґрунтованого висновку, чи відповідає цей 
висновок рівневі розвитку науки, в галузі якої експерт є фахівцем [19]. 

Захисник, як і суддя або прокурор, не може, звісно, бути універсальним знавцем з 
усіх галузей знань, але, аналізуючи і оцінюючи матеріали і висновки експертів, він 
повинен мати загальну уяву щодо питань, які є предметом дослідження висновків 
експертів, для того, щоб критика висновків експертів була переконливою і спиралася 
на певні спеціальні знання [13]. 

Отож, після проведення ретельної перевірки самого висновку, захисник повинен 
вирішити такі питання: 
− визначитися на користь захисту чи обвинувачення свідчать висновки експерта; 
− чи достатні у захисника спеціальні знання щодо проведеної експертизи, або є 

необхідність звернутися за консультацію до фахівців; 
− чи слід недоліки у дослідженні виправити на досудовому слідстві, або ж 

використати отриману інформацію в подальшому; 
− чи є необхідним проведення додаткової експертизи. 

Строки пред’явлення матеріалів експертизи захиснику для ознайомлення не 
визначені, а отже, їх має визначати слідчий з тим розрахунком, щоби обвинувачений 
і захисник мали змогу не лише ознайомитись з висновком експерта, а й скористатись 
наданими їм правами на досудовому слідстві [16]. 

Проблеми застосування результатів судово-експертної діяльності у процесі 
доказування потребують окремого дослідження з боку криміналістів та 
процесуалістів. Досягнення науки і техніки активно впроваджуються в практику з 
метою з’ясування тих чи інших обставин, які мають суттєве значення по справі, а 
також для перевірки інших доказів з метою їх підтвердження або спростування. 
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Призначення експертизи для з’ясування важливих для справи обставин, що 
потребують спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, мають 
важливе значення і дають змогу прийняти обґрунтовані процесуальні рішення. Тому 
за допомогою експертизи можна віднайти відповіді на складні питання й успішно 
вирішувати проблеми судового захисту. 
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Для кращого розуміння поняття слідчої помилки важливим є визначення кола 
елементів, які це поняття охоплює. Щоб визначити систему таких елементів 
необхідною є їхня класифікація. У статті проаналізовано наведені в літературі спроби 
проаналізувати окремі види слідчих помилок та подано їх загальну класифікацію. 

Ключові слова: слідча помилка, класифікація. 
Визначення обсягу поняття „слідчої помилки” нерозривно пов’язане з 

розкриттям його змісту. Адже зміст будь-якого поняття можна розкрити і через 
вказівку на те, з чого воно складається, які елементи його утворюють. 

Визначення окремих видів слідчих помилок дає змогу конкретизувати зміст 
цього поняття, наочніше показати наслідки аналізованих помилок, вирішити інші 
питання, що належать до проблематики цього дослідження з урахуванням проведеної 
класифікації видів слідчих помилок. 

Метою класифікації є систематизація знань, тому від простого поділу вона 
відрізняється відносною стійкістю і зберігає своє вчення більш або менш тривалий час. 

Під час проведення будь-якого поділу понять, у тому числі й поняття „слідчої 
помилки” першочергового значення набуває дотримання загальних правил 
класифікації, встановлення підстав (критеріїв), за якими можна виділити окремі види 
аналізованої сукупності. Поділ поняття – це логічна дія, яка полягає в уявному поділі 
обсягу (роду) поняття на видові поняття, в яких відображені види предметів 
[1, с. 62-63]. 

Правильний поділ поняття „слідча помилка” передбачає дотримання певних 
правил: 
− поділ має бути співмірним, тобто сума обсягів видових понять (окремих видів 

помилок) повинна дорівнювати обсягові (ділимого) родового поняття. Порушення 
цього правила веде до помилок двох видів: неповний поділ і поділ із зайвими 
елементами; 

− поділ проводять лише за однією ознакою. В протилежному випадку відбудеться 
перехрещення обсягів понять, елементів поділу; 

− поділ має бути вичерпний, що означає відсутність елементів сукупності, які не 
увійшли до жодної класифікаційної групи; 

− поділ проводять за суттєвою ознакою. Якщо ж за основу поділу візьмемо 
випадкову або надуману ознаку, то це призведе до помилок; 

− елементи поділу повинні бути взаємовиключними, тобто вони не повинні мати 
спільних елементів (перехрещуватися); 

− поділ повинен бути безперервним (послідовним), тобто не стрибкоподібним. 
Кожне видове поняття має бути найближчим видом одного роду [2, с. 46–
47; 1, с. 62–63]. 

                                                           
1 © Михайлишин О., 2006 
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Слідчі помилки поділяють за найрізноманітнішими ознаками, серед яких можуть 
бути і несуттєві, які не мають вагомого теоретичного чи практичного значення. Тому 
важливо виділити суттєві класифікаційні критерії слідчих помилок, врахування яких 
дасть змогу пов’язати поділ слідчих помилок з вирішенням інших важливих 
правових питань. 

У літературі питанням класифікації видів помилок у правозастосуванні та 
слідчих помилок приділялась певна увага. 

Зокрема, Н.Н. Вопленко, аналізуючи літературу, підтримує поділ помилок у 
правозастосуванні на добросовісні або простимі і „кримінальні”. Він також констатує 
виділення у науковій літературі логічних, фактичних помилок, звертає увагу на рання 
латентних помилок, однак зазначає, що найчастіше аналізують типові порушення норм 
чинного законодавства. Він виділяє такі види помилок: у пізнанні (пізнавальні), в оцінці 
фактичних обставин справи (оцінні або кваліфікаційні), в юридично значимій діяльності. 
Залежно від ступеня пізнання і усунення правозастосовні помилки, на думку цього 
автора, можуть бути встановлені і невстановлені (латентні), спірні та безспірні; залежно 
від впливу на правозастосовний акт – повні і часткові; за юридичними наслідками 
правозастосовної діяльності – помилки в заохоченні, у покаранні і в констатації 
юридично значущого факту; залежно від ступеня розповсюдженості – поширені (типові) 
і непоширені, одиничні й комплексні [3, с. 42–45]. 

Вопленко Н.Н. звернув увагу на низку важливих моментів, що стосуються 
аналізованого нами поняття. Варто зазначити, що цілісної класифікації видів 
помилок у правозастосуванні Н.Н. Вопленко не пропонує. Крім того, окремі види 
виділених ним помилок, цей вчений лише називає, не розкриваючи їх змісту. Тому в 
певних випадках його погляди, щодо класифікації та її критеріїв просто таки важко 
зрозуміти. Зокрема викликає сумнів виділення спірних і безспірних помилок. 
Очевидно, будь-яка помилка як негативний соціальний факт може і повинна бути 
оспорена. Жоден правозастосовний орган не володіє правом на абсолютну і 
остаточну істину. Навіть рішення вищих судових інстанцій можуть згодом виявитися 
помилковими. Крім того, автор подає такі види правозастосовних помилок, які 
очевидно не можуть мати аналогів серед помилок у кваліфікації злочинів („помилки 
в заохоченні”, „помилки в покаранні”). 

Власов В.І. поділяє слідчі помилки на логічні (помилки в розумовій діяльності 
суб’єктів, що здійснюють розслідування) і фактичні (недотримання вимог КПК). Він 
поділяє слідчі помилки на матеріально-правові та процесуально правові; слідчі 
помилки при порушенні кримінальних справ, при проведенні слідчих дій, при 
притягненні особи в якості обвинуваченого, при об’єднанні та виділенні 
кримінальних справ, при зупиненні розслідування, при закінченні розслідування; 
помилки несуттєві (які не завадили досягненню істини у справі), суттєві (якщо вони 
вплинули чи могли вплинути на достовірність знання, прийняття законного, 
обґрунтованого рішення у справі), безумовно суттєві (які завжди свідчать про 
неправильність висновків і рішень слідчого чи ставлять їх під значний сумнів); слідчі 
помилки, що мають обвинувальний чи виправдувальний нахил; помилки спірні і 
безспірні, явні і латентні, нерозповсюджені, відносно розповсюджені і типові; слідчі 
помилки, допущені слідчим, прокурором; помилки прості (одне порушення) і складні 
(сукупність порушень); помилки, що потребують зупинення справи, зміни 
обвинувачення, виправдання підсудного; слідчі помилки, спричинені недостатнім 
рівнем досвіду, добросовісної хиби, умисних дій слідчого [4, с. 64, 92; 5, с. 112–113]. 
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Назаров А.Д. подає таку класифікацію слідчих помилок: 
1. За сутнісною характеристикою: 

− слідчі помилки, що полягають у неповноті, односторонності дослідження 
обставин справи; 

− слідчі помилки, що зумовлені недотриманням у кримінальному процесі 
конституційних прав і свобод людини і громадянина; 

− слідчі помилки, що спричинені суттєвими порушеннями кримінально-
процесуального закону 

− слідчі помилки, що полягають у неправильному застосуванні кримінального 
закону. 
2. Залежно від виду помилки, допущеної слідчим, до них науковець серед 

багатьох інших відносить, наприклад помилкове порушення (непорушення) 
кримінальної справи; помилкове затримання (незатримання) особи, підозрюваної у 
вчиненні злочину, помилкове проведення (непроведення) слідчої чи процесуальної 
дії та ін. 

3. Залежно від суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності, що виявив слідчу 
помилку, – відповідно виявлені прокурором, начальником слідчого відділення, 
суддею, керівником слідчої чи слідчо-оперативної групи, безпосередньо слідчим, 
іншими учасниками кримінально-процесуальної діяльності. 

4. Залежно від мотивації дії чи бездіяльності слідчого 
− слідчі помилки, допущені слідчим неусвідомлено, ненавмисно через 

недостатність знань, досвіду тощо; 
− слідчі помилки, допущені слідчим умисно в силу нехтування деякими вимогами 

закону, що розцінюються слідчим як малозначні для розслідування справи 
[6, с. 21–24]. 
Зазначена класифікація викликає у нас окремі зауваження. Зокрема у першій із 

наведених класифікацій, що спирається на класифікаційний критерій „за сутнісною 
характеристикою” поряд із різними видами порушень норм закону вказано і на 
помилку „що спричинена неповнотою, односторонністю дослідження обставин 
справи”. На нашу думку, виділення такого виду помилок є досить спірним, оскільки 
неповнота і односторонність дослідження обставин справи може бути як причиною, 
так і результатом порушень норм закону. Зокрема, ч. 1 ст. 22 КПК України 
передбачає, що прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов’язані вжити 
всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного 
дослідження обставин справи, з’ясувати як ті обставини, що викривають, і ті, що 
виправдовують обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують і обтяжують 
його відповідальність. Отже, неповнота і односторонність дослідження обставин 
справи є прямим порушенням кримінально-процесуальної норми, а зокрема ст. 22 
КПК України. Водночас неповнота і односторонність дослідження обставин справи 
спричинює інші слідчі помилки, наприклад помилкове винесення рішення про 
закриття кримінальної справи, про пред’явлення обвинувачення тощо. Крім того, 
автор не зазначає такого виду слідчих помилок, які виразилися у порушеннях 
методологічних і тактичних засад проведення розслідування. 

Викликає зауваження і такий класифікаційний критерій, як „залежно від 
мотивації дії чи бездіяльності слідчого”. Мотив (від франц. – motif, від лат. moveo – 
рухаю) – спонука людської діяльності, зумовлена об’єктивними потребами. Мотив 
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безпосередньо передує конкретній поведінці людини і органічно пов’язаний з нею. 
Значний вплив на формування мотиву мають життєвий досвід, переконання особи, її 
моральні, естетичні почуття. Мотив виконує спонукальну, спрямовуючу та 
смислоутворювальну функції. Він передбачає не лише задоволення тієї чи іншої 
потреби, а й вибір засобів для цього. Тому у понятті мотиву зосереджено як 
психологічний, соціологічний, так і морально-етичний зміст. Багаторазово 
повторювана ситуація задоволення потреби спричиняє поступове згасання процесу 
мотивації; та чи інша дія перетворюється на звичку людини [7, с. 314]. Зважаючи на 
таке визначення мотиву, важко погодитися з тим, що слідчі помилки, допущені 
слідчим неусвідомлено, ненавмисно через недостатність знань, досвіду є 
мотивованими слідчим. 

Отож, зважаючи на позитиви та промахи у наведених вище спробах 
класифікувати слідчі помилки, запропонуємо власну класифікацію. 

За сферами діяльності слідчого можна виділити: 
− логічні помилки (помилки у розумовій, мисленнєвій сфері діяльності); 
− фактичні помилки (помилки в практичній сфері діяльності). 

До логічних помилок зачислимо ненавмисне порушення правил логіки у процесі 
мислення у зв’язку із необізнаністю чи нехтуванням. До фактичних помилок 
належать недотримання чи недостатнє дотримання вимог закону чи методичних 
рекомендацій. 

Фактичні і логічні помилки взаємопов’язані і взаємоутворювальні. Прикладом, 
коли з фактичних помилок виникають логічні може бути те, коли неправильне 
впізнання особи, речей, трупа призводить до прийняття за істину недостовірного 
аргументу. Вплив неправильного логічного висновку на прийняття слідчим 
неправильного процесуального рішення детально проаналізований у попередньому 
параграфі. 

За формою прояву слідчі помилки можна поділити на: 
− ті, що виявилися у формі порушення процесуальної норми (процесуально-правові); 
− ті, що виявилися у формі неправильного застосування матеріальної норми 

(матеріально-правові); 
− ті, що виявилися у формі порушення методичних і тактичних рекомендацій 

(криміналістичні). 
Своєю чергою, процесуально-правові помилки за характером вчинених діянь 

можуть поділятися на: 
− помилкове (не)порушення кримінальної справи; 
− помилкове (не)затримання особи за підозрою у вчиненні злочину; 
− помилковий (не)вибір запобіжного заходу; 
− помилкове (не)притягнення особи в якості обвинуваченого; 
− помилкове (не)проведення якої-небудь слідчої чи процесуальної дії; 
− помилкове (не)закриття кримінальної справи; 
− інші помилкові процесуальні рішення. 

Серед матеріально-правових слідчих помилок чільне місце займає кримінально-
правова помилка у кваліфікації злочинів. Кримінально-правова помилка у кваліфікації 
злочинів – це вид помилки у кримінально-правовій кваліфікації, який є наслідком 
ненавмисних дій працівників правозастосовних органів і полягає в інкримінуванні 
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особі статей кримінального закону, вимоги яких вона насправді не порушувала, або ж 
навпаки, в незастосуванні статей, які передбачають фактично вчинене діяння, що 
зафіксовано у винесених згодом процесуальних документах [8, с. 59]. 

До третього виду помилок належать, наприклад, недотримання не передбачених 
нормою закону правил щодо порядку проведення окремих слідчих дій, недотримання 
вимоги щодо складання плану розслідування, неправильна організація розслідування 
тощо. 

Виділення помилок залежно від стадії кримінального процесу, на яких вони 
допущені, має значення для визначення порядку їх виявлення та усунення. 

Діяльність органів досудового слідства, прокуратури і суду щодо розкриття 
злочинів, викриття і покарання винних поділяється на кілька великих частин, які 
називають стадіями. Кожна стадія поряд із загальними завданнями кримінального 
процесу має і власні завдання та особливості провадження. 

Cлово „слідча” у словосполученні „слідча помилка” не свідчить лише про 
прив’язаність до такої стадії кримінального процесу, як досудове слідство. Слідчі 
помилки можуть вчинятися і на стадії порушення кримінальної справи. Треба 
зазначити, що стадія порушення кримінальної справи не зводиться лише до 
відповідного процесуального акту – постанови або ухвали про порушення 
кримінальної справи чи відмову в цьому. Ця стадія охоплює систему процесуальних 
дій і правовідносин, зокрема прийняття, розгляд і перевірку заяв і повідомлень про 
злочин, вжиття заходів щодо відвернення і припинення злочинів, прийняття рішень 
про порушення кримінальної справи або про її відмову, прокурорський нагляд за 
законністю і обґрунтованістю вказаних дій, перевірку судом за скаргами 
заінтересованих осіб законності та обґрунтованості постанови прокурора, слідчого, 
органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи. Зважаючи на це, за 
класифікаційним критерієм „стадія кримінального процесу, на якій вчинено слідчу 
помилку” можна виділити такі види слідчих помилок: 
− слідчі помилки, вчинені на стадії порушення кримінальної справи; 
− слідчі помилки, вчинені на стадії досудового слідства. 

Тісно пов’язаним зі стадіями кримінального процесу є і наступний 
класифікаційний критерій, а саме – стадія виявлення та усунення слідчої помилки. 
Хоча, здавалось би, що класифікаційний критерій є однорідним, але все ж існує 
суттєве зауваження. Справді, як стадії виявлення, так і стадії усунення слідчих 
помилок об’єднують в собі практично усі стадії кримінального процесу, окрім 
виконання вироку. Проте не завжди слідча помилка виявлена та усунена на одній і 
тій же стадії кримінального процесу. Прикладом можуть слугувати статті 246, 249 – 
1, 276, 281 КПК України, які регламентують порядок повернення справи на 
додаткове розслідування, повернення справи прокуророві, вирішення питання про 
нове обвинувачення, направлення справи на додаткове розслідування. У межах 
нашого дослідження можемо зазначити, що в цьому випадку простежуємо 
повернення справи зі стадії виявлення слідчої помилки на більш ранню стадію 
кримінального процесу, на якій ця помилка буде усунена. 

Як бачимо, стадії кримінальногоо процесу визначили цілий напрям 
класифікаційних критеріїв. Аналогічно і суб’єктний склад визначає для нас декілька 
класифікаційних критеріїв. Розпочнемо із такого критерію поділу, як суб’єкт 
вчинення слідчої помилки. 
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Як відомо, не лише слідчий наділений повноваженнями з порушення 
кримінальної справи та проведення дій, спрямованих на розслідування кримінальної 
справи. Відповідно до ст. 104 КПК, такими функціями наділений орган дізнання. 
Перелік органів дізнання конкретизований у ст. 101 КПК України. 

Відповідно до п. 5 ст. 227 КПК України прокурор у межах своєї компетенції бере 
участь у провадженні дізнання і досудового слідства і в окремих випадках особисто 
провадить окремі слідчі дії або розслідування у повному обсязі з будь-якої справи. 
Тому прокурор теж може бути суб’єктом вчинення слідчої помилки. 

Аналогічно і ст. 114–1 КПК України передбачає, що начальник слідчого відділу 
має право брати участь у провадженні досудового слідства та особисто провадити 
досудове слідство, користуючись при цьому повноваженнями слідчого. 

Стаття 119 КПК України передбачає можливість проведення розслідування 
декількома слідчими. Чинне законодавство передбачає також і можливість створення 
слідчо-оперативної групи. 

Зважаючи на вищенаведене, у разі проведення класифікації за суб’єктом 
вчинення слідчої помилки можна виділити помилки, вчинені: 
− органом дізнання (перелік, конкретизований у ст. 101 КПК України); 
− слідчим (перелік, конкретизований у ст. 102 КПК України); 
− начальником слідчого відділу; 
− прокурором; 
− слідчою групою; 
− слідчо-оперативною групою. 

Крім того, враховуючи кількісну ознаку проаналізованого критерію поділу, 
слідчі помилки можна поділити на помилки: 
− вчинені одноособово; 
− вчинені групою осіб. 

Зазначимо, що зважаючи на чіткий розподіл функціональних обов’язків учасників 
слідчої чи слідчо-оперативної групи, помилка, вчинена групою осіб, може мати місце 
лише щодо комплексних помилок, таких як неповнота проведеного розслідування. 

Ще одним критерієм поділу із так званого „суб’єктного напряму” є суб’єкт 
виявлення та усунення слідчої помилки. Класифікація за таким критерієм також може 
бути двоякою. 

1. Шляхом вказівки на конкретного суб’єкта, тобто помилки виявлені і усунені: 
− органом дізнання; 
− слідчим; 
− начальником слідчого відділу; 
− прокурором; 
− слідчою групою; 
− слідчо-оперативною групою; 
− судом. 

2. Шляхом вказівки на (не)відмінність суб’єкта, що вчинив слідчу помилку, від 
суб’єкта, що її виявив, тобто слідчі помилки, виявлені і усунені: 
− безпосередньо особою, що її вчинила; 
− іншою особою. 
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Як і у випадку зі стадіями кримінального процесу, у зазначеній класифікації є певні 
відмінності, що стосуються виявлення і усунення помилок. Зокрема помилка може бути 
виявлена однією особою, а усунена іншою. Про це ми можемо судити із норм 
кримінально-процесуального законодавства, які передбачають передання начальником 
слідчого відділу чи прокурором справи від одного слідчого до іншого, про надання 
письмових вказівок, складання прокурором нового обвинувального висновку, закриття 
кримінальної справи, зміну прокурором обвинувачення тощо. Крім того, слідчі помилки 
можуть бути виявлені і такими суб’єктами кримінально-процесуальних відносин, як 
захисником, підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, потерпілим, які не мають 
процесуальних повноважень на безпосереднє виправлення, усунення слідчої помилки, а 
звертаються з клопотанням про таке усунення до уповноважених на те органів. 

Ще одним напрямом критеріїв поділу слідчих помилок є наслідок вчинення 
слідчої помилки. 

Першим із цього напряму можна назвати такий критерій поділу, як ступінь 
впливу на результат. 

За цим критерієм слідчі помилки поділяють на: 
− несуттєві; 
− суттєві. 

В юридичній літературі питання диференціації слідчих помилок обговорювали, 
здебільшого, в аспекті помилок при визначенні доказу допустимим. 

Помилки про визначення допустимості доказу поділяють на три категорії: 
1. які не тягнуть за собою вилучення доказів із процесу доказування, оскільки не 

викликають сумнівів в істинності інформації, що міститься в доказі; 
2. які не тягнуть, але можуть потягнути за собою вилучення доказів із процесу 

доказування за умови, що додаткові слідчі дії не зможуть усунути сумніви в 
істинності отриманої інформації; 

3. які тягнуть безсумнівне виключення доказів із процесу доказування з огляду на 
неможливість усунення сумнівів в істинності отримання інформації. 
До порушень першої категорії належать: недотримання порядку виклику свідків 

(потерпілих, підозрюваних) до слідчого; тактично помилкове визначення місця 
проведення допиту, часу ознайомлення обвинуваченого з висновком експерта; 
помилкова вказівка на мотиви затримання чи арешту; порушення порядку зберігання, 
наприклад, офіційних документів, грошей, цінностей, визнаних як речові докази у 
справі тощо. 

У рамках порушень другої категорії потрібно говорити про процесуальні та 
слідчі дії пов’язані з порушенням порядку залучення доказів до матеріалів 
кримінальної справи; відомості в протоколі допиту, що не містять вказівки на час, 
місце, обставини події, наявність яких стверджується; пов’язані з неознайомленням 
обвинуваченого з постановою про призначення експертизи. 

До третьої групи належать усі порушення, які стосуються загальних вимог 
допустимості доказів [9]. 

Опитування слідчих засвідчило, що на запитання чи всі порушення кримінально-
процесуального законодавства повинні вести до недопустимості доказів, 25 % 
відповіли, що всі, без винятку; 70 % – тільки грубі порушення (такі як приниження 
гідності людини, катування тощо), проте, ще 5 % вважають, що жодні, бо інакше 
неможливо буде доказати факт. 
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У подальшому, по мірі створення правової держави, можна буде ставити питання 
про зміну у ньому критеріїв порушень кримінально-процесуального закону як 
підстав визначення доказів такими, що не мають доказової сили. Проте, навіть і тоді 
не усі без винятку процесуальні порушення призводитимуть до втрати юридичної 
сили доказів, заборони використання їх для доказування обставин, які підлягають 
встановленню у кримінальній справі. 

Ще одним класифікаційним критерієм із напряму наслідків є наслідок для 
процесуального становища особи. Відповідно до нього слідчі помилки можуть бути: 
− виправдувальні – ведуть до покращення правового становища особи; 
− обвинувальні – ведуть до погіршення правового становища особи; 
− нейтральні – не впливають на правове становище особи. 

В рамках такої класифікації ми маємо на увазі насамперед особу підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного. Правове становище охоплює як матеріально-правовий 
аспект (визначення статті Особливої частини КК України, яка інкримінується; 
визначення виду злочину (простий, кваліфікований і особливо кваліфікований); 
визначення стадії вчинення злочину (закінчений злочин, закінчений замах, 
незакінчений замах, готування до злочину); визначення наявності співучасті або того, 
що злочин вчинено „одноосібно”; визнання наявності одиничного злочину чи їх 
сукупності) та процесуальний аспект (порушення чи закриття кримінальної справи, 
притягнення чи непритягнення особи до кримінальної відповідальності, обрання для 
особи того чи іншого запобіжного заходу, пред’явлення особі обвинувачення тощо). 

Помилки, які ведуть до погіршення правового становища особи можуть полягати 
в інкримінуванні особі певних епізодів злочинної діяльності, і кваліфікуючих ознак 
злочину, хоча б це і не вело до змін у формулі кваліфікації скоєного. Наприклад, у 
разі виключення окремих епізодів звинувачення правове становище особи 
покращується, оскільки у цьому випадку, звичайно, переглядають і покарання. У 
процесуальному плані до погіршення правового становища можуть призвести, 
наприклад, винесення слідчим рішення про порушення кримінальної справи, обрання 
до особи запобіжного заходу у вигляді арешту, незабезпечення особі права на захист, 
неповнота, необ’єктивність проведення розслідування та інші будь-якого роду 
невиявлення обставин, що виправдовують особу. 

Покращення ж кримінально-правового становища особи може полягати у 
можливості застосування більш м’якого покарання, можливості застосування 
звільнення від кримінальної відповідальності, відсутності додаткових покарань, 
застосування сприятливіших правил складання покарань за сукупністю злочинів чи 
сукупністю вироків, можливості звільнення від покарання та його відбування, кращі 
умови погашення чи зняття судимості. 

Як уже зазначалося, можуть мати місце слідчі помилки, які не впливають на 
правове становище особи. Таких помилок є небагато. Вони, звичайно, виявляються у 
безпідставному інкримінуванні особі епізодів обвинувачення, одних з багатьох 
однорідних. У разі подальшого виправлення такої помилки не змінюється формула 
кваліфікації, це не може впливати на призначення покарання, оскільки виправдання 
особи чи виключення з обвинувачення одного незначного епізоду злочину суттєво не 
впливає на обсяг обвинувачення, коли особою вчинено ще кілька десятків епізодів 
таких же і тяжчих злочинів. 
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У процесуальному плані нейтральною помилкою може бути порушення порядку 
проведення слідчої дії, за результатами якої не було зібрано нових фактичних даних 
(наприклад, допиту, на якому особа відмовилася давати показання). 

Наступна підстава класифікації помилок полягає у врахуванні того, яка частина 
помилок виявлена. За цим критерієм помилки бувають: 
− виявлені; 
− латентні (невиявлені). 

Деякі автори за вказаним класифікаційним критерієм проводять трьохчленний 
поділ слідчих помилок на: 
− явні – очевидні; 
− скриті–невиявлені; 
− скриті–латентні [10]. 

Такий поділ викликає певні зауваження. По-перше, термін „скритий-латентний” не 
несе ніякого додаткового смислового навантаження і є по-суті тавтологією, оскільки 
слово латентний і означає скритий, прихований. По-друге, ступінь явності помилки є 
поняттям дуже відносним, бо що може бути явним, очевидним для однієї особи, для 
іншої може бути незрозумілим, важким для сприйняття, таким, якого важко усвідомити 
та виявити. Усе це залежить від особистісних характеристик особи, її досвіду, 
професіоналізму тощо. По-третє, навіть якщо допустити (в статті не наведено 
пояснення чи обґрунтування такого поділу), що автор мала на увазі під латентними 
помилками ті, які важко виявити, то тоді в наведеному поділі відбувається помилка у 
класифікації, а саме проведення поділу за двома ознаками. Щоб бути послідовними, 
варто було розділити помилки на явні і латентні (за врахуванням ступеня прихованості) 
та виявлені і невиявлені (за констатацією факту виявлення помилки). 

Т.М. Марітчак, досліджуючи види помилок у кваліфікації злочинів зазначив, що 
поділ помилок у кваліфікації злочинів на виявлені і латентні, як і будь-який поділ, 
значною мірою умовний. З викладеного цим науковцем поняття помилок у 
кваліфікації злочинів видно, що помилкою визнається лише факт неправильного 
застосування закону, який зафіксований у процесуальних документах. З цього 
робимо висновок, що помилка в кваліфікації злочину має місце тоді, коли вона 
виявлена, процесуально зафіксована [8, с. 126–127]. 

Водночас будь-яка помилка у кваліфікації злочинів до виявлення, перебуває у 
стані незафіксованості, а почасти про її існування може бути невідомо. Латентні ж 
помилки у кваліфікації злочинів не можна відносити до помилок у кваліфікації, вони 
не охоплюються їх поняттям. 

Ми вже згадували про таку ознаку слідчих помилок, як фіксація їх у відповідних 
процесуальних актах. Здавалось би, що в такому разі поняття латентних (невиявлених) 
помилок теж не охоплюється поняттям слідчої помилки. Але це не так. Говорячи про 
таку ознаку слідчої помилки, як необхідність її фіксації, ми маємо на увазі необхідність 
фіксації самої помилки, а не акту з її виявлення і усунення. Наведемо приклад. Слідчий 
помилково відмовив у порушенні кримінальної справи. Засобом фіксації слідчої 
помилки є постанова про відмову в порушенні кримінальної справи. До подання 
заінтересованою особою скарги на зазначену постанову ця помилка не є виявленою, 
проте, зафіксованою. Засобом фіксації виявлення слідчої помилки є скарга 
заінтересованої особи. Засобом фіксації усунення слідчої помилки стане прийняття 
місцевим (або апеляційним) судом рішення про скасування постанови про відмову в 
порушенні кримінальної справи. Відповідно до ч. 4 ст. 234 КПК України, подача скарги 
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не зупиняє виконання дії, яка оскаржується. Фактично до скасування вказаної 
постанови вона залишається чинною, проте це не заперечує її первинної помилковості. 

Проблема латентних і прихованих помилок, які залишаються неусуненими, є 
досить суттєвою. Вона пов’язана з системою „роботи на показники”, та 
неможливістю виправити допущені слідчі помилки з огляду на відсутність апеляцій, 
касаційних скарг і подань. Зокрема, 21 червня 2001 р. до КПК України внесено зміни, 
які можуть спричинити до збільшення кількості латентних помилок. Адже за 
попереднім чинним процесуальним законодавством голова обласного суду і його 
заступник мали повноваження на внесення протестів в порядку нагляду у разі 
виявлення помилок навіть і тоді, коли зацікавлені особи не оскаржували вироки. 
Тому значна частина помилок у кваліфікації злочинів була усунута завдяки поточним 
перевіркам нижчестоящих судів. У результаті таких перевірок низку вироків 
скасовували, в порядку нагляду, у зв’язку з неправильною кваліфікацією чи 
призначенням несправедливого покарання. Вирок, у такому випадку, можна було 
скасувати протягом року, а змінити у бік пом’якшення чи скасувати із закриттям 
справи без обмеження часу. Нове законодавство не передбачає цього. Слід звернути 
увагу на те, що відповідно до ст. 386 КПК України касаційні скарги і подання можуть 
бути подані протягом шести місяців з моменту набрання вироком законної сили. 

Зважаючи на вищенаведене, ще одним критерієм слідчих помилок може бути 
можливість їх виявлення та усунення. 

За таким критерієм помилки можуть поділятися на: 
− помилки, які можна усунути. До таких помилок відносяться помилки, які ще не 

були усунені, проте хід справи ще не припинено, і, відповідно, є правові підстави 
для його продовження. 

− помилки, які не можна усунути. Це такі слідчі помилки, які не були усунені під 
час досудового слідства під час здійснення нагляду прокурором, при судовому 
розгляді та за відсутності оскарження вироку заінтересованими особами. 
Ще одним критерієм поділу слідчих помилок є ступінь їх поширення. 
За таким критерієм помилки поділяють на: 

− непоширені (атипові); 
− відносно поширені; 
− типові. 

Вчинення атипових помилок переважно пов’язане із певними особистісними 
характеристиками особи (відсутність належного досвіду, необізнаність тощо). 

Типові помилки можуть бути спричинені нечіткістю викладу чи двозначним 
трактуванням норми закону, або взагалі відсутністю правової регламентації, 
новизною тих чи інших підходів, при якій не встиг сформуватися практичний досвід. 

За складністю слідчі помилки можна поділити на: 
− прості (одиничні); 
− комплексні. 

На відміну від простих (одиничних) помилок, комплексні помилки спричинені 
багатьма упущеннями і самі потягнули за собою низку інших помилок. 

Наведена в літературі класифікація слідчих помилок на повні і часткові [10], 
викликає у нас деякі заперечення. Помилка – це завжди помилка, вона не може бути 
повною чи частковою. Інша справа, що процесуальні документи, в яких вона 
зафіксована, можуть бути повністю помилковими, чи частково помилковими. 
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Не менш важливою для дослідження є класифікація слідчих помилок за 
причиною їх вчинення. 

Зважаючи на значну кількість причин вчинення слідчих помилок (про це 
детальніше у наступному параграфі), ми не перелічуватимемо окремі види слідчих 
помилок, залежно від конкретної причини, а згрупуємо їх у дві великі групи: 
− слідчі помилки, спричинені об’єктивними чинниками; 
− слідчі помилки, спричинені суб’єктивними чинниками. 

І, зрештою, за зовнішньою формою слідчі помилки поділяють на: 
− слідчі помилки – дії; 
− слідчі помилки – бездіяльність. 

Зважаючи на таку ознаку слідчої помилки, як фіксація слідчих помилок, на 
перший погляд видається, що неможливим є існування слідчих помилок – 
бездіяльності. Проте це не так. Непроведення необхідних слідчих дій, неприйняття 
певного процесуального рішення так само фіксуються, наприклад, в описі матеріалів 
кримінальної справи тощо. 

Зазначимо, що така поширена класифікація ще раз засвідчує нам про 
багатогранність і комплексність поняття слідчої помилки. Проте, незважаючи на таку 
поширеність, наведена класифікація не є вичерпною. Вище перелічені найсуттєвіші 
класифікаційні критерії. Проте можливим є їх доповнення та поглиблення 
класифікації, наприклад, такий вид слідчої помилки як порушення порядку 
проведення слідчих дій, можна розкласти на порушення порядку проведення допиту, 
порушення порядку проведення обшуку і т. д., а їх своєю чергою на порушення 
порядку проведення допиту свідка, потерпілого, порушення порядку виклику свідка 
на допит і т. д. аж до переліку порушення кожної з процесуальних чи матеріальних 
норм, методичних чи тактичних рекомендацій. Проте, така класифікація буде надто 
громіздкою, не нестиме додаткового смислового навантаження, не буде вичерпною, 
оскільки потребуватиме змін і доповнень із кожним внесенням змін і доповнень до 
кримінальних матеріальних та процесуальних норм. 

–––––––––––––––––––– 
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ПОНЯТТЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ 
БЕЗПОРАДНОГО СТАНУ ПОТЕРПІЛОГО 

ЗА КРИМІНАЛЬНИМ СУДОЧИНСТВОМ УКРАЇНИ 

Т. Новоселецька1 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 
e-mail: www.soneyko@mail.ru 

У статті розглянено основні критерії матеріально-правового змісту безпорадного 
стану потерпілого, проаналізовано їх з урахуванням судової практики. На підставі цих 
критеріїв сформульовано матеріальне поняття безпорадного стану потерпілого, в 
якому він перебуває на момент вчинення злочину та його правове значення під час 
здійснення судочинства. 

Ключові слова: безпорадний стан потерпілої особи, юридичний та медичний 
критерії, психічні та фізичні вади. 

Міжнародна спільнота, українські фахівці кримінального процесу знову 
повернулися обличчям до проблем забезпечення права потерпілого на судовий захист 
та поновлення порушених його прав при здійсненні правосуддя. Тривалий час їхню 
увагу було прикуто головно до процесуального статусу підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного, засудженого. Власне, в цьому напрямі ухвалено низку 
міжнародних актів, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України. 
Та, як слушно зазначив А.Д. Бойков: „Проблема жертв злочинів – одна з кричущих в 
усій історії людства, і одержує зовсім неадекватне відображення у кримінальному 
судочинстві, яке здійснюється в ім’я держави” [1, с. 203]. 

Дисбаланс у процесуальному статусі обвинуваченого та потерпілого на 
міжнародному рівні певною мірою був ліквідований такими міжнародно-правовими 
актами, як: Керівні принципи у сфері попередження злочинності і кримінального 
правосуддя в контексті розвитку і нового міжнародного економічного порядку” 
(1985), Хартія жертв злочину (1990), Декларація основних принципів правосуддя для 
жертв злочинів і зловживання владою (1985), Декларація ООН про права розумово 
відсталих осіб (1971). Імплементація сформульованих міжнародних стандартів і 
принципів у національне законодавство України є справою сьогодення для 
українського законодавця. Одним із важливих аспектів у цій проблематиці є захист 
потерпілих осіб, які перебували у момент злочину в безпорадному стані. Очевидно, 
виникає запитання: яка група людей належить до такої категорії постраждалих від 
злочину, і якими юридичними ознаками характеризується безпорадний стан. 

Ця юридична обставина була предметом дослідження Е.Е. Центрова, 
Ю.Л. Метелиці, С.П. Щерби, Л.А. Андрєєвої, Н.Р. Осипової, М.М. Коченова, 
В.Н. Софронова, В.І. Ткаченка, М.Н. Хлинцова, А.И. Плешакова, М.Н. Свидлова, 
Л.Д. Кокорєва, В.І. Полубинського та ін. На сьогодні, ні Кримінальний кодекс 
України (надалі – КК України), ні Кримінально-процесуальний кодекс України не 
містять відповіді на зазначені запитання. Судова і слідча практика керується 
Постановою Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику у справах про 
зґвалтування та інші статеві злочини” від 27.03.1992 р. [2], коли понад третину 
злочинів, передбачених у КК України містить ознаку „безпорадний стан”, як 
                                                           
1 © Новоселецька Т., 2006 
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обов’язковий елемент складу злочину або як кваліфікуючу ознаку. Окрім того, ст. 67 
КК України називає цю обставину як таку, що обтяжує покарання винних осіб. 

Певною мірою проблема ускладнюється ще й відсутністю єдиного підходу у 
розумінні сутності юридичного значимого стану серед науковців, які досліджували 
це питання. Зокрема, Л.А. Андрєєва під безпорадним станом потерпілого розуміє 
стан людини, яка позбавлена можливості чинити опір [3, с. 9]. М.Н. Хлинцов 
безпорадний стан у злочині зґвалтування визначає його як фізичний чи психічний 
стан жертви злочину, при якому: а) вона не усвідомлює намір винної особи вступити 
з нею у статеві зносини і не може висловити свою волю, перебуваючи у 
непритомному стані, спричиненому хворобою, станом сильного алкогольного, 
наркотичного сп’яніння чи є психічно хворою; б) усвідомлює значення дій, 
вчинюваних по відношенню до неї, але позбавлена можливості чинити опір, будучи 
тяжко хворою чи фізично безпомічною (інвалідність, старість) [4, с. 8]. Приблизно 
таких поглядів дотримуються В.Н. Софронов, М.Н. Свидлов, В.І. Ткаченко. Проте, 
такі визначення, на нашу думку, є не зовсім вдалими. Зокрема, потерпіла особа може 
усвідомлювати намір злочинця вступити з нею у статеві відносини, більше того, 
бажати цього, як слушно зазначає А.М. Плешаков і С.П. Щерба [5, с. 17], але через 
певні обставини (психічна хвороба, розумова відсталість, тимчасовий розлад 
душевної діяльності) вона не усвідомлює сутності статевих відносин, їх моральну 
сторону, наслідки. При цьому, ніякого опору, зрозуміло, жертва не буде чинити. В 
окремих випадках, як зазначає Л. Конишева, навіть легкі форми примусу (погрози 
шантажу, погрози поширити інформацію) можуть викликати в особи психічно 
безпорадний стан, особливо, коли такі погрози позбавляють волевиявлення [6, с. 44]. 

Пункт 9 згадуваної вище Постанови Пленуму Верховного Суду України визначає 
зґвалтування, вчинене з використанням безпорадного стану, коли потерпіла особа за 
своїм психічним чи фізичним станом (малолітній вік, розлад душевної діяльності, 
хворобливий чи непритомний стан) не могла розуміти характер і значення 
вчинюваних з нею дій, або не могла чинити опір насильнику, який міг і повинен був 
усвідомлювати, що потерпіла знаходиться саме у такому стані. Такими потерпілими 
можуть бути особи малолітнього та похилого віку, особи, в яких наявні розлади 
душевної діяльності, особи з фізичними вадами та особи, які перебували в момент 
злочину у непритомному стані. 

Здавалось, усе зрозуміло. Проте, у слідчій і судовій практиці трапляються 
суперечності і помилки в ході судочинства за участю такої категорії потерпілих. 
Здебільшого, вони виникають через відсутність законодавчої регламентації поняття 
юридично значимого стану та його основних критеріїв. 

На сьогодні, вироблене судовою практикою, поняття безпорадного стану стало 
універсальним у використанні, і не лише у злочинах проти статевої недоторканності, 
але й у насильницьких злочинах, злочинах проти власності. Як свідчать дослідження, 
багатьох експертів, науковців і практиків, вирішення експертною комісією питання 
наявності безпорадного стану ставиться не тільки у справах про зґвалтування, але й у 
справах про злочини крадіжки, грабежу, розбою, нанесення тілесних ушкоджень 
[7, с. 50]. Окрім того, відомі випадки вчинення насильницьких злочинів лише щодо 
осіб, які є людьми похилого віку чи малолітніми дітьми. Тому, з метою запобігання 
неоднакового застосування законодавства правоохоронними органами та судами, 
потрібно у КК України закріпити норму, яка б визначала безпорадний стан 
потерпілої особи як такий, що наперед для винного, через суб’єктивні чи об’єктивні 
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обставини, особа не розуміє значення і характеру вчинюваних дій або не може 
чинити опір, по-іншому чином уникнути небезпеки. 

Похилий та малолітній вік, наявність фізичних чи психічних вад ще не дають 
підстави визнавати жертв злочину потерпілими, що були безпомічними у момент 
суспільно небезпечного посягання. Лише за наявності двох компонентів слідчий чи 
суддя може констатувати наявність безпорадного стану потерпілого. З огляду на це, у 
науковій літературі виокремлюють два види юридично значимого стану: фізичний та 
психічний. Е.В. Топільська пропонує виділити третій вид – безпорадний стан у 
соціальному значенні, оскільки неусвідомлення значення діянь злочинця може бути 
спричинене не лише хворобливим чи непритомним станом, але через відсутність 
знань і життєвого досвіду [8, с. 24]. Як аргумент автор наводить приклад про дітей до 
4-літнього віку, які ще не мають життєвого досвіду і знань, достатніх для того, щоб 
зрозуміти значення злочинних дій. З автором можна погодитися лише у тому 
випадку, коли вік і соціальна програма поведінки особи визначають психічний та 
фізичний стан людини. 

Юридичний критерій безпорадного стану є цілісним процесом розумової й емоційно-
вольової діяльності особи, під яким трактують нездатність особи розуміти характер і 
значення вчинюваних дій винної особи або нездатність чинити їй опір. За аналогією до 
змісту категорії неосудності в межах розглядуваного критерію можна виділити 
інтелектуальний і вольовий компоненти. Інтелектуальний компонент сформульований як 
неможливість потерпілої особи усвідомлювати характер та значення вчинюваних по 
відношенню до неї дій, вольовий – діяти у кримінальній ситуації вільно і свідомо, 
відповідно до своїх бажань і незалежно від волі суб’єкта злочину. При цьому, цей 
критерій варто розглядати у трьох аспектах: 1) неусвідомлення постраждалою особою 
внутрішнього змісту кримінальної ситуації (зовнішньої і внутрішньої сторони діяння); 
2) оцінка нею конкретної ситуації як безвихідної; 3) відсутність фізичних і психічних 
можливостей змінити кримінальну ситуацію і регулювати свою поведінку. Перший 
аспект охоплює неусвідомлення об’єктивної сторони складу злочину, вчинюваного по 
відношенню до потерпілого, морально-етичного боку, соціального значення вчинюваних 
протиправних дій. При цьому, Ю.Л. Метелиця акцентує увагу на необхідності з’ясування 
соціального значення діяння на рівні особистого усвідомлення потерпілою особою, 
оскільки це може спричинити нездатність особи до послідовної й адекватної протидії 
злочинцеві [7, с. 61]. 

Оцінка кримінальної ситуації, яка в подальшому і визначає поведінку жертви 
протидіяти, залежить від прояву волі та інших здібностей цієї особи. У судовій 
психології доведено, що оцінка потерпілим ситуації як безвихідної є однією з 
причин, яка знижує здатність чинити опір [6, с. 66]. Тому не можна погодитися з 
думкою Е.В. Топильскої про відсутність безпорадного стану, коли особа, оцінивши 
сили і свої можливості, добровільно відмовляється від опору [8, с. 24]. Юридично 
значимий стан матиме місце, коли жертва передбачає недоцільність своїх дій і для 
запобігання можливості настання ще гірших наслідків, відмовляється будь-як чинити 
опір. Воля цієї особи, при цьому, буде пригнічена страхом, зумовленим погрозами, 
насиллям тощо. 

Зазначені чинники впливу призводять до появи у потерпілого астенічної форми 
страху, що проявляється у формі тремтіння, скутості, заціпеніння. Як пасивно 
захисний рефлекс, вона паралізує волю жертви і часто неадекватно відображає 
ситуацію, зумовлює перебільшення небезпеки, посилює силу страху [9, с. 19]. 
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У рамках вольового компоненту активності протидіяти поведінці винної особи 
може завадити наявність фізичних вад, як от: немічність, через похилий вік, 
безпомічність малолітній осіб, відсутність рук, ніг, сліпота, глухота чи інші дефекти, 
які не дають змоги чинити опір винному чи по-іншому убезпечити себе. Натомість, 
важливо враховувати індивідуальний психофізичний стан і властивості потерпілої 
особи. Зокрема, наявність похилого віку ще не свідчить про безпорадний стан. Як 
зазначають А.М. Плєшаков та С.П. Щерба, у разі досягнення пенсійного віку особа 
“може бути здоровою, фізично сильною, здатною чинити опір чи іншим чином 
уникнути небезпеки” [5, с. 11]. Або ж, особа 14-річного віку може усвідомлювати 
соціальне значення, морально-етичну сторону протиправного діяння у випадку 
зґвалтування. При цьому, буде зовсім іншою кваліфікація діяння винної особи. 

Медичний критерій містить усі форми психічних розладів і вад, через які 
виявляється порушення здатності усвідомлювати діяння винної особи або чинити 
опір їй. До них належать хронічні психічні захворювання, тимчасові розлади 
психічної діяльності, недоумство чи інші хворобливі стани. Цей перелік є ідентичним 
переліку психічних розладів критерію неосудності обвинуваченого. 

З урахуванням обставин, які зумовлюють виникнення психічного безпорадного 
стану, виділяють дві групи безпомічності: а) тривалий безпорадний стан; 
б) безпорадний стан тимчасового характеру. До першої групи належать особи, які є 
малолітніми, особи похилого віку, які страждають на склероз, психози, інші порушення 
психофізичних властивостей, наявність хронічного психічного захворювання, фізичних 
чи психічних вад та ін. У кримінально-правовому значенні для визнання наявності 
безпорадного стану жертви злочину зазначені патології повинні зумовлювати 
нездатність усвідомлювати діяння і адекватно протидіяти винному. 

Тимчасовість перебування особи у безпорадному стані може бути спричинена 
соматичною хворобою, тимчасовим психічним розладом та ін. Проте не кожна 
соматична хвороба може стати причиною виникнення безпомічності жертви злочину. 
Для цього потрібно виокремлювати ті захворювання, які здатні тимчасово чи постійно 
обмежувати фізичні можливості особи, її здатність чинити опір посяганню. Наприклад, 
тяжка форма сердечної недостатності, цироз печінки, поранення, що призвело до 
обезводнення організму чи сильної кровотечі тощо. При цьому, треба враховувати не 
тільки тимчасову психічну безпомічність, що виникла у результаті зазначених причин, 
але і безпорадність, зумовлену переляком, емоційним шоком, обманом [5, с. 44]. 

Безпорадний стан матиме місце у випадку порушень у протіканні вольових 
процесів людської психіки, які свідчитимуть про нездатність особи до 
цілеспрямованої, послідовної адекватної поведінки. Такий стан може бути 
спричинений вираженням психічними властивостями аспонтанності, в’ялості, 
патологічно підвищеної навіюваності та покори. 

Особливого аналізу потребує стан безпомічності особи, яка на момент вчинення 
злочину перебувала у стані сильного алкогольного, наркотичного сп’яніння чи під 
дією на її організм отруйних, токсичних чи інших сильнодіючих речовин. Серед 
науковців з цього приводу думки розділилися. В.А. Номоконов вважає, якщо 
сприятливий для протиправного діяння стан жертви викликаний з її вини, у цьому 
випадку немає підстав кваліфікації діяння винної особи з обставиною, що обтяжує 
відповідальність [10, с. 168]. В.Я. Рибальска підтримує цей погляд, при цьому 
негативно оцінюючи моральну поведінку потерпілого, що лише сприяє реалізації 
злочинного наміру [11, с. 25]. С.П. Щерба, О.А. Зайцев, Т.Е. Сарсенбаев, 
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спростовуючи аргументи опонентів, вважають, що аморальна поведінка потерпілої 
особи може оцінюватися лише з погляду моралі, але не механічно переходити у 
площину кримінально-правових відносин. До того ж доведення потерпілим себе до 
такого стану ще не є санкцією посягання на його недоторканність і людську гідність 
[12, с. 24]. Вважаємо останню думку слушною, зважаючи на те, що і особиста, і 
майнова недоторканність особи захищена законами України, незалежно від 
моральної оцінки поведінки і психофізичного стану. Цей погляд підтримана судовою 
практикою, зокрема, п. 10 згаданої Постанови Пленуму Верховного Суду України не 
бере до уваги людський чинник, що сприяв виникненню такого стану. 

Безперечно, медичний критерій не є „самодостатнім” для засвідчення 
безпорадного стану потерпілої особи. Він потребує обов’язково вивчення і 
юридичного боку проблеми. Лише за результатами судово-психіатричної, судово-
психологічної експертизи та аналізу юридичного критерію слідчий, суддя можуть 
констатувати безпорадний стан потерпілої особи. 

Не є суттєво важливою тривалість перебування особи у безпорадному стані до чи 
після вчинення злочину. Однак, важливо визначити його наявність, оскільки це 
впливатиме на розслідування справи, що, своєю чергою, потребує законодавчого 
регламентування у матеріальному і процесуальному законодавстві. Керуючись 
вимогою ставитися до жертв злочину зі співчуттям і поважати їхню гідність, 
закріпленою у Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів і 
зловживання владою, законодавцю варто було б у кримінально-процесуальному 
законі передбачити належний механізм реалізації права на судовий захист для такої 
категорії потерпілих. 
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У публікації досліджено процесуальну економію у кримінальному процесі, 
з’ясовано її зміст, правову природу та значення, а також можливості віднесення її до 
принципів кримінального процесу. Автор охарактеризував основні тенденції 
висвітлення цього питання у юридичній літературі проаналізував їх. 

Ключові слова: принципи кримінального судочинства, швидкість, процесуальна 
економія 

Прийняття Конституції України стало початком якісно нового етапу в розвитку її 
правової системи. Судочинство розпочало шлях реформування на основі закріплених 
Конституцією принципів, і саме від їх усвідомлення, дослідження та застосування 
залежить доля судово-правової реформи. 

Дослідженню принципів кримінального судочинства в юридичній літературі 
завжди приділяли велику увагу. Значний внесок у розроблення теоретичних основ 
вчення про принципи, їхню систему та значення здійснили Ю.М. Грошовий, 
Т.М. Добровольська, М.М. Михеєнко, В.Т. Маляренко, В.Т. Нор, В.М. Савицький, 
М.С. Строгович, І.В. Тирічев та ін. Тим не менше залишаються відкритими для 
розгляду питання, щодо яких серед науковців немає єдиного погляду. Насамперед це 
стосується деяких аспектів побудови системи принципів, яка є основою для визначення 
порядку здійснення кримінального судочинства, а саме можливості віднесення вимоги 
процесуальної економії до системи принципів кримінального судочинства. 

Процесуальна економія у кримінальному судочинстві як теоретичне положення 
досліджена в юридичній літературі поверхнево, здебільшого йдеться про строки 
провадження, водночас відсутні ґрунтовні дослідження, щодо характеристики її 
змісту, правової природи, значення, особливостей застосування. Деякі риси 
процесуальної економії у кримінальному судочинстві відображені у працях 
П.С. Елькінд, Н.І. Порубова, В.Т. Томіна, А.В. Смірнова, І.Я. Фойницького. Проте 
серед науковців немає єдності у погляді щодо доцільності виділення цього 
положення як одного з принципів у кримінальному судочинстві. 

Одним з перших, хто звернув увагу на важливість процесуальної економії у 
кримінальному судочинстві, був І.Я. Фойницький, який зазначав, що „процес, крім 
морального боку, який полягає у його спрямуванні до правильного вирішення 
справи, має основу матеріальну, економічну; як інститут практичного життя, він 
повинен співпадати з передбаченими засобами держави, і під час його побудови 
досить важливо дотримуватись економії часу, особистих сил та грошових витрат” 
[1, с. 153]. Отже, процесуальну економію трактували як застосування раціонального, 
бережливого підходу до побудови судочинства та його здійснення з метою економії 
часу, особистих сил та грошових витрат з одночасним забезпеченням правильного 
застосування кримінально-процесуального законодавства з метою винесення 
справедливого рішення. 

                                                           
1 © Сопронюк І., 2006 
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Проте радянські часи внесли свої корективи у розуміння цього положення. Так, 
В.І. Ленін, погляди якого були основою будь-якої діяльності, зазначав, що „машина 
радянської адміністрації повинна працювати акуратно, чітко й швидко”, та вимагав 
„створення революційного, швидкого і безжально суворого до контрреволюціонерів, 
хуліганів та дезорганізаторів суду” [21, с. 101; 22, с. 210]. Дані висловлювання були 
покладені в основу боротьби за швидкість та спрощення кримінального судочинства 
у 1920–1930 рр., яка стала предметом наукових спорів та активних законодавчих 
змін. Як результат – невиправдане скорочення досудового та судового слідства, 
скасування багатьох процесуальних гарантій; швидкість кримінального судочинства 
стала самоціллю. Однак вкінці 40-х – на початку 50-х років, довівши свою 
неспроможність забезпечити виконання завдань кримінального судочинства, такі 
форми спрощення та прискорення провадження були скасовані. Проте невдовзі 
розпочались дискусії щодо єдності та диференціації кримінально-процесуальної 
форми, в рамках якої йшлося і про правову природу швидкості кримінального 
процесу та його співвідношення з процесуальною економією. 

Зокрема, у юридичній літературі це положення розглядали не лише як завдання 
кримінального процесу, а й як його принцип [2, с. 73; 3, с. 23; 4, с. 15] та принцип, 
який властивий лише стадії досудового слідства [5, с. 63–64]. Якщо перша з названих 
позицій не викликає заперечень (керуючись змістом ст. 2 КПК України), то інші дві є 
дещо сумнівними. По-перше, важко погодитись з можливістю існування самостійних 
принципів, властивих тій або іншій стадії. У цьому випадку більш прийнятною є 
думка В.А. Стремовського, який зазначає, що всі стадії нерозривно пов’язані між 
собою і спрямовані до єдиної загальної мети – забезпечення здійснення завдань 
правосуддя. Тісний взаємозв’язок стадій кримінального процесу забезпечується тим, 
що в їхню основу покладено загальні принципи, які об’єднують їх у єдину систему 
[3, с. 21]. По-друге, позиції тих авторів, які розглядають швидкість як принцип 
кримінального процесу, є дещо суперечливими. Зокрема, обґрунтовуючи цей погляд, 
С.Б. Фомін правильно зазначає, що не можна погодитися з думкою, що принцип 
швидкості прямо закріплений у ст. 2 КПК України, оскільки у цій правовій нормі 
йдеться про швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних і притягнення їх до 
відповідальності як про завдання кримінального процесу. Проте, далі він зазначає, 
що швидкість як принцип видно зі змісту ст. 2 КПК України і конкретизується у 
групі інших норм [6, с. 55]. Тобто, визнаючи, що принцип і завдання – не одне й те 
саме, стверджує, що швидкість є одночасно і завданням, і принципом кримінального 
процесу, що позбавлено логічного змісту. Завдання – це те, чого хочуть досягти, до 
чого прагнуть; принцип, засада – те головне, на чому ґрунтується щось [7, с. 95, 747]. 
Тобто, принцип – це своєрідний шлях, основа, завдяки якому досягається поставлена 
мета, завдання. Не викликає сумніву, що завдання швидкого і повного розкриття 
злочинів, викриття винних і притягнення їх до відповідальності забезпечують низкою 
принципів, такими як усність, змагальність процесу, безпосередність дослідження 
доказів, встановлення об’єктивної істини, проте важко уявити як можна досягти 
реалізації даного завдання за допомогою принципу швидкості. Те саме стосується 
поглядів А.П. Гуляєва, який зазначає, що принцип швидкості – це вимога 
максимально швидкого виконання завдань кримінального судочинства у кожній 
кримінальній справі [2, с. 81]. Інакше кажучи, принцип швидкості – це вимога 
максимально швидкого виконання швидкого і повного розкриття злочину, викриття 
винних і притягнення їх до відповідальності у кожній кримінальній справі. Отже, не 
може бути одне і те ж явище одночасно і завданням, і принципом. 
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Очевидно, що у цьому випадку йдеться про процесуальну економію як один із 
принципів кримінального судочинства, здатний забезпечити реалізацію такого 
завдання. Проте, у вітчизняній науці досить невелике коло науковців підтримують цю 
позицію. Втім, на захист процесуальної економії як принципу кримінального 
судочинства виступають лише В.Т. Томін, Н.І. Порубов, А.В. Смірнов 
[8, с. 194; 9, с. 200–201; 10, с. 60]. Більшість же науковців або не погоджуються із цим 
поглядом взагалі, або стверджують, що процесуальна економія поглинається 
принципом швидкості. Одним із прихильників останньої точки зору є А.П. Гуляєв, 
який, розуміючи під процесуальною економією закріплення в законі та використання 
на практиці найраціональніших процесуальних засобів реалізації завдання 
кримінального судочинства та визнаючи існування вимоги процесуальної економії у 
кримінальному процесі, зазначає, що віднесення процесуальної економії до принципів 
процесу не має під собою достатніх підстав. Вимога процесуальної економії зумовлена 
принципом швидкості процесу, є похідною від нього [2, с. 75–77]. Проте аргументація 
такої тези на цьому завершується, а тому важко зробити висновок чому саме 
процесуальна економія є похідною від принципу швидкості, та яка її правова природа. 

Крім А.П. Гуляєва, за об’єднання в один принцип вимог швидкості і 
процесуальної економії, висловлюються й інші вчені [11, с. 23; 12, с. 76]. Зокрема, 
Р.Х. Якупов вважає, що загальна спрямованість норм щодо процесуальних строків, 
об’єднання і виділення кримінальних справ, створення груп слідчих для 
розслідування складних і трудомістких кримінальних справ, доручень слідчого 
іншим органам попереднього розслідування, виражає ідею забезпечення найбільших 
результатів з найменшими витратами процесуальних засобів і часу [12, с. 76]. 

Схожого погляду дотримується і В.М. Савицький, який, однак, зазначає, що 
процесуальна економія – ширше поняття, ніж швидкість. Крім того, він припускає 
можливість визнання процесуальної економії як принципу процесу, проте із 
застереженням, що економити за рахунок якості правосуддя не можна [13, с. 43]. 
Останнє положення, крім того, є основним аргументом противників виділення даного 
принципу в системі приципів кримінального судочинства. Але процесуальна 
економія зовсім не означає скорочення часу провадження, зменшення витрат за 
рахунок неповноти та односторонності дослідження доказів, провадження 
необхідних процесуальних дій. Такі дії призводять не до раціоналізації та 
пришвидшення процесу, а, навпаки, до слідчих та судових помилок, що своєю 
чергою тягне за собою додатковий час, витрати унаслідок повернення справи на 
додаткове розслідування, перегляду та скасування вироку суду, відшкодування 
заподіяних збитків в результаті незаконного затримання, тримання під вартою, 
засудження тощо. Процесуальна економія не може суперечити винесенню законного 
і обґрунтованого вироку. З цього приводу найбільш вдало висловилась Л.А. Ванєєва: 
„Процесуальна економія – для досягнення істини, а не відмова від істини в цілях 
процесуальної економії” [14, с. 96]. Більше того, на думку автора, процесуальна 
економія не повинна унеможливлювати застосування додаткових процесуальних 
гарантій, ускладнених процесуальних форм, якщо того потребують обставини 
конкретної кримінальної справи та інтереси правосуддя. 

Звичайно, вищезазначені міркування не можуть бути підставою для висновку про 
віднесення процесуальної економії до категорії принципів кримінального 
судочинства. Вирішуючи питання про те, чи є те чи інше положення відправною, 
основоположною засадою провадження у кримінальних справах, варто опиратися на 
критерії визнання певного положення принципом процесу. 
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На сьогодні у юридичній науці проблемі визначення поняття принципу 
приділено значу увагу. Незважаючи на те, що серед науковців немає єдності у 
погляді щодо трактування цього поняття, суттєвих розбіжностей вони не містять. 

Зокрема, М.М. Михеєнко визначає принципи кримінального процесу як 
закріплені у законі панівні в державі політичні та правові ідеї щодо завдань і способу 
здійснення судочинства в кримінальних справах, які визначають спрямованість і 
побудову кримінального процесу загалом, форму і зміст його стадій та інститутів, 
порушення яких обов’язково спричинює скасування вироку та інших рішень у справі 
[18, с. 35–36]. 

Не вдаючись до дискусій щодо того, які ознаки принципу мають бути покладені в 
основу критеріїв визнання того чи іншого положення принципом кримінального 
судочинства, потрібно зазначити, що більшість науковців визнають, що принципами 
можуть бути лише найзагальніші, вихідні положення, ідеї, які мають фундаментальне 
значення для кримінального процесу, визначають його спрямованість, побудову 
загалм, форму і зміст його стадій та інститутів. Незважаючи на те, що ідею 
віднесення процесуальної економії до системи принципів кримінального процесу 
підтримує лише незначне коло науковців, важко заперечити її важливість для 
побудови кримінального процесу в цілому. Варто погодитись з В.В. Тихоновичем, 
який вважає, що дане положення як принцип носить міжгалузевий характер, тобто 
притаманне цивільному, кримінальному, адміністративному та господарському 
судочинству [15, с. 12]. Процес має бути побудований найраціональніше з метою 
виконання завдань судочинства з найменшими затратами часу, сил, та коштів з 
одночасним забезпеченням правильного застосування закону. В цьому випадку наша 
вимога звернена до законодавця, який повинен дотримуватись закону під час 
прийняття норм, що закріплюють нові кримінально-процесуальні форми, змінюють 
чи скасовують їх. Це означає, що процесуальна економія є одним з визначальних 
чинників побудови кримінального процесу. Крім того, вимога звернена і до 
учасників кримінального процесу, які в своїй діяльності мають найбільш повно і 
раціонально використовувати процесуальні засоби. 

Якісною властивістю принципів є також те, що вони виражають панівні державні 
політичні, правові ідеї, які стосуються завдань і способу здійснення судочинства в 
кримінальних справах. Розглядаючи процесуальну економію з погляду її 
відповідності певному критерію, зазначимо, що за своєю суттю та спрямованістю 
вона є одним зі шляхів забезпечення швидкого і повного розкриття злочинів, 
викриття винних і притягнення їх до відповідальності як завдання кримінального 
процесу, передбачених ст. 2 КПК України. Щоправда, проект КПК України в редакції 
2005 р. не визначає серед переліку завдань швидке і повне розкриття злочину 
[16, с. 2]. Але це не зменшує його значення, оскільки про важливість цього 
положення свідчать і міжнародно-правові акти, які є частиною законодавства 
України. Наприклад, у п. 1 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини (1950 року) 
зазначено, що “кожна людина при визначенні її громадянських прав і обов’язків або 
при висуненні проти неї будь-якого кримінального обвинувачення має право на 
справедливий і відкритий розгляд впродовж розумного строку незалежним і 
безстороннім судом, створеним відповідно до закону”. Тією ж статтею закріплено, 
що “кожна людина, обвинувачена у вчиненні кримінального злочину, має право мати 
достатньо часу і можливостей для підготовки свого захисту” [17, с. 213]. 
Відповідно до п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 
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“кожен має право при розгляді будь-якого пред’явленого йому обвинувачення бути 
судимим без невиправданої затримки” [17, с. 12]. Звичайно, що у цьому випадку 
зміст процесуальної економії не може бути зведений лише до економії часу, оскільки 
процес повинен вестись також з мінімальними затратами сил та засобів з одночасним 
забезпеченням правильного застосування закону. 

До найсуттєвіших ознак принципів відносять їх нормативність – вони мають бути 
закріплені в нормах права. Самі по собі ідеї, які не знайшли свого вираження у 
нормах права, не можуть регулювати правовідносини. Саме ця ознака підкреслює 
обов’язковість принципів та гарантованість їх дотримання. 

Аналіз чинного законодавства свідчить, що сьогодні практика закріплення 
принципів кримінального судочинства має два шляхи. У більшості випадків принципи 
прямо виражаються в окремих нормах закону, безпосередньо сформульовані у 
правовому акті. В інших випадках їх зміст залежить від з цілої групи правових норм, 
кожна з яких формулює окрему складову частину відповідного принципу. Тим не 
менше, на думку багатьох науковців, відмінності у способах законодавчого закріплення 
не можуть бути підставою для визнання чи не визнання відповідного положення 
принципом процесу; крім того, не має значення для вирішення даного питання і місце, 
яке законодавець визначив для даного положення у відповідному законодавчому акті 
[19, с. 16–17]. Проте, варто погодитись з думкою А.М. Колодія, який зазначає, що в 
майбутньому треба продовжити практику текстуального закріплення принципів у 
нормативно-правових актах, оскільки безпосереднє формулювання принципів сприяє 
більш правильному застосуванню і тлумаченню цих актів; вони стають доступнішими і 
зрозумілішими для громадян [20, с. 24]. 

Процесуальна економія як принцип кримінального судочинства не є має 
безпосереднього текстуального закріплення у законодавстві; її зміст ґрунтується на 
нормах, які безпосередньо визначають порядок кримінально-процесуальної 
діяльності. Зокрема, вимога процесуальної економії знаходить свій вияв у нормах, що 
регламентують: 
− порядок об’єднання і виділення справ. В одному провадженні можуть бути 

об’єднані справи з обвинувачення декількох осіб – співучасників вчинення одного 
чи кількох злочинів, або з обвинувачення однієї особи у вчиненні декількох 
злочинів. Виділення справи допускається тільки у випадках, які зумовлені 
необхідністю, коли це не може негативно відбиватись на всебічності, повноті й 
об’єктивності дослідження і вирішення справи (ст. 26 КПК України). Це сприяє 
найбільш раціональному використанню процесуальних засобів, скороченню часу 
провадження, зменшенню відповідних витрат учасників процесу тощо; 

− крайні строки здійснення відповідних процесуальних дій на всіх стадіях 
кримінального процесу, що створює сприятливі умови для швидкого й якісного 
розслідування і вирішення кримінальної справи; 

− порядок виконання окремих доручень на проведення слідчих та судових дій, що 
дає змогу уникнути зайвих витрат та нераціонального використання часу слідчим 
та судовим органам (ст. 118, 315–1 КПК України); 

− наслідки неявки прокурора, потерпілого, підсудного, захисника, свідків, експерта 
на судове засідання та їх відповідальність за злісне ухилення від явки до суду, що 
сприяє правильній організації судового процесу та запобігає затягуванню 
розгляду (ст. ст. 288–290 КПК України); 
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− порядок допиту свідків, експерта або спеціаліста, потерпілого, цивільного 
позивача або їх представників, які з’явились на судове засідання у разі винесення 
ухвали (постанови) судом про відкладення розгляду справи (ст. 292–1 КПК 
України); 

− порядок визначення обсягу дослідження доказів, який дає підстави судові, якщо 
проти цього не заперечують учасники судового розгляду, визнати недоцільним 
дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин та розміру цивільного 
позову, які ніким не оспорюються (ст. 299 КПК України). 
Це далеко не вичерпний перелік положень кримінально-процесуального 

законодавства, які є проявом дії принципу процесуальної економії у кримінальному 
судочинстві, що крім того, підтверджує відповідність вимоги процесуальної економії 
до ще одного критерію виділення принципів, згідно з яким вони повинні повністю 
діяти у всіх або кількох стадіях кримінального процесу і обов’язково в його 
центральній стадії – стадії судового розгляду. 

Найдискусійнішим є питання відповідності процесуальної економії до такої 
властивості принципів, як обов’язкове скасування рішення у випадку їх порушення. 
Це пов’язано з тим, що не завжди порушення вимоги процесуальної економії 
призводить до скасування рішення по справі. Тим не менше такі випадки є, зокрема 
тоді, коли рішення скасовується на підставі того, що особа підлягає звільненню від 
кримінальної відповідальності з огляду на закінчення строків давності. Крім того, у 
випадку виявлення ознак затягування розслідування чи розгляду кримінальної 
справи, суд може винести окрему ухвалу (постанову), якою вказує на порушення 
закону, допущені під час провадження дізнання, досудового слідства або під час 
розгляду справи нижчестоящим судом. 

Отже, процесуальна економія забезпечує відповідність до усіх критеріїв 
принципів кримінального процесу, а тому належить до їхньої категорії. 

Узагальнюючи наші міркування, зробимо висновок, що процесуальна економія – 
це принцип кримінального судочинства, відповідно до якого забезпечується 
раціональний підхід до побудови і здійснення кримінального судочинства з метою 
швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних і притягнення їх до 
відповідальності з мінімальними затратами сил, засобів і часу учасників 
кримінально-процесуальної діяльності з одночасним забезпеченням правильного 
застосування кримінально-процесуального законодавства. 

Це дає підстави для продовження дослідження шляхів реалізації принципу 
процесуальної економії у кримінальному судочинстві, специфіки його дії на різних 
стадіях процесу, детального з’ясування та вирішення проблем його реалізації 
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З метою забезпечення змагальності та процесуальної рівності у кримінальному 
судочинстві Кримінально-процесуальний кодекс наділяє сторону захисту певними 
перевагами. У статті, на підставі аналізу чинного законодавства, автор звертає увагу 
на частину таких переваг, як виняткові права захисту. 

Ключові слова: виняткові права захисту, сторона захисту, сторона обвинувачення. 
Після здобуття незалежності в Україні розпочався новий етап її розвитку. 

Ситуація насамперед потребувала кардинальних змін у ставленні держави до прав 
людини, у системі правоохоронних та судових органів, оскільки вони на той час 
перебували у глибокій кризі [5, с. 5]. Це розуміли всі, і не випадково Верховна Рада 
України 22 квітня 1992 р., затверджуючи Концепцію судово-правової реформи, у 
Розділі І зазначає, що суди не завжди надійно охороняли права і свободи людини, 
являли собою важливий інструмент командно-адміністративної системи і змушені 
були бути провідниками її волі; суд не мав влади, а влада безконтрольно 
користувалася судом. 

Одним із головних завдань судово-правової реформи було створення 
судочинства, яке максимально гарантувало б право на судовий захист, рівність 
громадян перед законом, створило б умови для реалізації змагальності сторін і 
реалізації принципу презумпції невинуватості. Поступово суд позбувся невластивих 
йому функцій обвинувачення, а прокуратура – нагляду за судовою діяльністю. 
Кримінальний процес як діяльність уповноважених на те осіб почав набувати щораз 
більше і більше демократичних рис. Розпочався перехід від слідчо-розшукового типу 
процесу, де основою слугували розшукові елементи (фактично необмежені права 
прокурора протиставлялися мізерним правам обвинуваченого), і який був 
характерний для радянського періоду, до публічно-змагального, у якому домінує 
засада змагальності і обвинувачений наділений комплексом суттєвих прав, якими він 
реально може користуватися як сторона процесу. 

Кримінально-процесуальний кодекс 21 червня 2001 р. був доповнений ст. 16–1, 
яка вперше нормативно закріпила зміст принципу змагальності: сторона 
обвинувачення та сторона захисту у судовому процесі користуються рівними 
правами та свободою у наданні доказів, дослідженні та доведенні їх переконливості 
перед судом. Однак, аналізуючи положення КПК, можна помітити, що сторона 
захисту наділяється такими правами, якими не володіє сторона обвинувачення 
(наприклад, підсудний у певних випадках має право обирати одноособовий чи 
колегіальний розгляд справи, має право на останнє слово тощо). Спробуємо з’ясувати 
чому саме так вчинив законодавець і чи не буде це порушувати принципу 
змагальності. 

                                                           
1 © Яворський Б., 2006 
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Нагадаємо, що рушійною силою кримінального процесу є засада публічності 
(офіційності), тому у ст. 4 КПК закріплений обов’язок відповідних державних 
органів та посадових осіб у кожному випадку виявлення ознак злочину порушити 
кримінальну справу, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події 
злочину та осіб, винних у його вчиненні. Отже, потерпілій від злочину стороні 
держава зобов’язана надавати офіційний захист і підтримку незалежно від її бажання, 
а органи дізнання, слідчі та прокурори, які є стороною обвинувачення, наділені 
владними повноваженнями для розслідування злочину (порушують кримінальну 
справу, проводять слідчі дії, мають право обирати запобіжні заходи у порядку, 
встановленому законом тощо). Через це сторона кримінального переслідування, за 
плечима якої стоїть держава, фактично набагато сильніша за захист. С.С. Лєвін 
зазначає: „Підозрюваному і обвинуваченому протистоїть серйозна і впливова сила у 
вигляді спеціалізованого правоохоронного апарату, наділеного широкими владними 
повноваженнями. Більшість підозрюваних і обвинувачених на початковій стадії 
провадження, особливо при взятті під варту, знаходяться в стані психічної депресії, 
розгубленості, відчувають страх” [4, с. 55]. 

Російський науковець В.А. Смірнов доречно звертає увагу ще на таке: „У 
кримінальному процесі обвинувачений перебуває у значно гіршому становищі, ніж 
обвинувач з огляду на сам факт кримінального переслідування – той, хто нападає, 
завжди має переваги. Особливо добре це простежується у випадках, коли 
розслідування триває досить довго, і обвинувачений місяцями, а то й роками 
перебуває під вартою, адже відомо, що суду психологічно набагато легше засудити і 
важче виправдати обвинуваченого, який тривалий час перебував під вартою, ніж 
того, хто потрапив туди зовсім нещодавно”[8, с. 43– 44]. 

Тому для того, щоб процес мав змагальний характер, у кримінальному 
судочинстві, на відміну від цивільного, де рівність сторін досягається за рахунок 
надання сторонам рівних прав, сторона захисту наділяється певними перевагами 
(„favor defensionis”). Частиною цих переваг і будуть виняткові права захисту. З 
огляду на це, видається помилковим погляд, який висловив М. Бобилєв про те, що 
законодавець проявив непослідовність у реалізації принципу змагальності і наділив 
одну сторону – сторону захисту – значно більшими можливостями [1, с. 28–29]. 

Одним із виняткових прав захисту, як уже було зазначено, є право 
обвинуваченого обирати одноособовий чи колегіальний розгляд у справах про 
злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 
більш ніж десять років. Про право заявити таке клопотання слідчий зобов’язаний 
роз’яснити обвинуваченому під час оголошення про закінчення досудового слідства і 
пред’явлення матеріалів справи для ознайомлення, про що зазначають у 
відповідному протоколі (ч. 1 ст. 218 КПК). 

Ще одним надзвичайно важливим правом обвинуваченого (підсудного) є право 
давати показання або відмовитися від дачі показань. Воно прямо випливає із 
закріпленого у ст. 62 Конституції України принципу презумпції невинуватості та 
положення ст. 63 Конституції України відповідно до якого ніхто не зобов’язаний 
доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обов’язок роз’яснити таке право 
обвинуваченому покладений на слідчого при пред’явленні обвинувачення, а 
підсудному – на головуючого у судовому засіданні. Реалізуючи таке право, 
обвинувачений (підсудний) має право відмовитися від давання показань, при цьому 
така відмова не може тлумачитися як визнання особою вини і враховуватися як 
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обставина, що обтяжує відповідальність, адже обов’язок доказування покладений на 
сторону обвинувачення. Закон забороняє перекладати цей обов’язок на 
обвинуваченого. Крім того, під загрозою кримінальної відповідальності (ст. 373 КК) 
заборонено примушувати особу давати показання шляхом насильства, погроз та 
інших незаконних дій. У будь-який момент судового розгляду підсудний може дати 
показання – повідомити судові нові або нагадати уже відомі дані, дати пояснення 
стосовно показів інших осіб чи інших доказів, які розглянув чи розглядає суд. 

Також важливо пам’ятати, що обвинувачений (підсудний) не несе обов’язку 
давати лише правдиві показання і він не є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 384 
КК (Завідомо неправдиве показання). Однак у юридичній літературі щодо цього 
питання трапляються і цілком протилежні погляди. Наприклад, М. Костін вважає, що 
надання обвинуваченим завідомо неправдивих показань не може розглядатися як 
допустимий спосіб його захисту, оскільки це не зумовлено його законними 
інтересами, суперечить публічним інтересам, інтересам правосуддя, не відповідає 
принципу рівності сторін. Тому вчений пропонує встановити кримінальну 
відповідальність обвинуваченого (підозрюваного, підсудного) за надання ним 
завідомо неправдивих показань [3, с. 101]. З такою позицією автора важко 
погодитися, адже у такому разі інтереси держави і мотиви боротьби зі злочинністю 
домінуватимуть над людиною, її життям і здоров’ям, честю і гідністю, що є 
неприпустимим у демократичному суспільстві. 

Відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК, визнавши зібрані докази у справі достатніми для 
складання обвинувального висновку і ознайомивши потерпілого, цивільного 
позивача та відповідача з матеріалами справи, слідчий оголошує обвинуваченому про 
закінчення досудового слідства і пред’являє матеріали справи для ознайомлення. 
Обвинувачений із захисником мають право уважно вивчати всі матеріали справи та 
робити з них виписки, при цьому забороняється їх обмежувати в часі, за умови, що 
вони не зловживають своїми правами. Під час ознайомлення з матеріалами справи 
закон надає можливість стороні захисту заявляти клопотання (про доповнення 
слідства, зміну кваліфікації, закриття справи тощо), які слідчий зобов’язаний 
задовольнити, якщо обставини, для з’ясування яких вони заявлені, мають значення 
для справи. У випадку проведення додаткових слідчих дій або коли до справи були 
приєднані нові матеріали, слідчий, відповідно до ст. 222 КПК, зобов’язаний 
ознайомити з ними обвинуваченого та його захисника. Недотримання органами 
досудового слідства зазначених вимог, відповідно до п. 11 ч. 2. ст. 370 КПК, є 
істотним порушенням кримінально-процесуального закону і тягне направлення 
справи на додаткове розслідування (п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України № 8 від 24 жовтня 2003 р. „Про застосування законодавства, яке забезпечує 
право на захист у кримінальному судочинстві”). 

Скориставшись цим правом, обвинувачений із захисником отримають повну 
інформацію про те, чим обґрунтовує свою позицію сторона обвинувачення, і це дасть 
їм змогу належно підготуватися до захисту. Інакше кажучи, слідчий, ознайомлюючи 
сторону захисту з усіма доказами, які є у справі, до початку судового розгляду 
фактично „розкриває перед нею карти”. Сторона захисту у цьому плані отримує 
беззаперечну перевагу, адже вона не несе обов’язку ознайомлювати сторону 
обвинувачення з доказами, якими володіє, і може подати їх безпосередньо до суду 
(такий висновок можна зробити з аналізу ст. 43 та 263 КПК). Крім того, під час 
підготовки до захисту та його здійснення захисник використовує спеціальні тактичні 
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прийоми і, після осмислення фактичних обставин учиненого та на підставі аналізу 
матеріалів досудового слідства, володіючи інформацією про всі обвинувальні докази, 
він будує тактику захисту у суді [2, с. 156–158]. 

Потрібно зазначити, що, наприклад, С. Погодін та Р. Тугушев у наданні стороні 
захисту права подавати докази безпосередньо до суду, не ознайомлюючи з ними 
сторону обвинувачення, вбачають порушення принципу змагальності та 
рівноправності сторін і надання невиправданої переваги захисту [6, с. 44]. Однак така 
перевага сторони, що захищається, як уже зазначено, зумовлена специфікою 
кримінального процесу і спрямована на забезпечення змагальності та рівності сторін, 
а не на їхнє порушення. 

У судових дебатах, як у суді першої, так і апеляційної інстанції, захисник 
виступає з промовою після обвинувача. І якщо після цього прокурор ще раз візьме 
слово – для заперечення, суд зобов’язаний надати можливість захисникові 
висловитися з тією метою, щоб судові дебати закінчилися його виступом. Право 
останньої репліки у судових дебатах завжди належить підсудному. Перед 
видаленням до нарадчої кімнати для постановлення вироку суд зобов’язаний надати 
підсудному останнє слово. Ненадання підсудному можливості виступати у судових 
дебатах з останнім словом є істотним порушенням кримінально-процесуального 
закону і є підставою для скасування вироку (п. 13 ч. 2 ст. 370 КПК, абз. 2 п. 19 
Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 від 24 жовтня 2003 р. „Про 
застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному 
судочинстві”). 

Зазначимо, що право виступати останнім у судових дебатах та право на останнє 
слово є надзвичайно важливими для захисту, адже зрозуміло те, що за інших рівних 
умов, найбільше впливає на свідомість людини та інформація, яку вона отримує 
останньою. Тому юридично грамотно побудована промова захисника чи останнє 
слово підсудного можуть суттєво вплинути на позицію суду, особливо, якщо до 
складу суду входять народні засідателі чи присяжні. 

Аналізуючи положення кримінально-процесуального законодавства, які 
регулюють провадження з перевірки вироків, постанов і ухвал суду, можна помітити, 
що сторона захисту і тут має певні переваги. Зокрема, згідно зі ст. 348 КПК, 
засуджений має право подавати апеляцію у межах, що стосується його інтересів, а 
потерпілий – лише у межах вимог, заявлених ним у суді першої інстанції. Апеляцію 
на вирок відповідні особи мають право подати протягом п’ятнадцяти днів з моменту 
проголошення вироку, а засуджений, який перебуває під вартою – в цей же строк, але 
з моменту отримання копії вироку. 

Особа, яка подала апеляційну чи касаційну скаргу (подання) на судове рішення, 
має право внести до неї зміни або доповнення. Однак, якщо внесення змін, які 
тягнуть за собою погіршення становища засудженого або виправданого, за межами 
строків на апеляційне чи касаційне оскарження не допускається, то внесення змін, що 
покращують становище засудженого, строком не обмежено. 

Статті 365 і 395 КПК, визначаючи обсяг перевірки справи апеляційним та 
касаційним судами, закріплюють правило про те, що вони мають право вийти за межі 
апеляційних чи касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого 
чи виправданого. Якщо задоволення скарги чи подання дає підстави для прийняття 
рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги чи щодо яких не 
внесено подання, суд зобов’язаний ухвалити відповідне рішення. 
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Однією з підстав для перегляду судових рішень в порядку виключного 
провадження є неправильне застосування кримінального закону та істотне 
порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на 
правильність судового рішення. Але такий перегляд заборонено, якщо його метою є 
застосування закону про більш тяжкий злочин, збільшення обсягу обвинувачення чи 
інше погіршення становища засудженого. Також заборонено переглядати за цією 
підставою виправдувальний вирок. 

До виключних прав захисту можна віднести і те, що хоча особи, які беруть участь 
у справі і не володіють мовою, якою ведеться судочинство, мають право робити 
заяви, давати показання, заявляти клопотання, ознайомлюватися з усіма матеріалами 
справи, виступати у суді рідною мовою і користуватися послугами перекладача (ч. 2 
ст. 19 КПК), лише обвинувачений має право на отримання слідчих та судових 
документів рідною мовою, або мовою, якою він володіє (ч. 3 ст. 19 КПК). Якщо 
підсудний не володіє мовою, якою постановлено вирок, то після його проголошення 
перекладач зачитує вирок підсудному його рідною мовою або іншою мовою, якою 
він володіє. Крім того, у КПК йдеться про обов’язковість вручення копії вироку 
тільки засудженому або виправданому. 

Законодавець надає обвинуваченому можливість з’явитися із зізнанням, щиро 
розкаятися або активно сприяти розкриттю злочину. У такому випадку це буде 
обставиною, що пом’якшує покарання (п. 1 ч. 1. ст. 66 КК), яку суд зобов’язаний 
враховувати у разі його призначення (п. 3 ч. 1. ст. 65 КК). 

Крім того, у кримінальному процесі існує таємниця досудового слідства і дані 
досудового слідства можна оголосити лише з дозволу слідчого або прокурора та у 
дозволеному обсязі. Але це правило не поширюється на обвинуваченого чи 
підозрюваного, і їх, на відміну від будь-якої іншої особи, не можна притягнути до 
кримінальної відповідальності за розголошення таких даних. 

Отже, на підставі аналізу Кримінально-процесуального та Кримінального 
кодексів, можна стверджувати, що у кримінальному судочинстві сторона захисту 
наділена цілим комплексом виняткових прав, основне призначення яких – 
забезпечити змагальність процесу. Однак навіть за наявності у сторони, що 
захищається, таких прав, сьогодні ще важко говорити про справжню процесуальну 
рівність і змагальність. Тому вчені й зазначають, що у кримінальному процесі досі 
немає реальної рівноправності, а дію принципу змагальності законодавець обмежив 
стадією судового розгляду [7, с. 94; 9, с. 11–17]. З огляду на це, розробникам нового 
кримінально-процесуального законодавства варто приділити більшу увагу правовому 
становищу сторони захисту, особливо це стосується стадії досудового слідства. 

–––––––––––––––––––– 
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