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«ФОРМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ» 
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Визначено поняття «форми національної імплементації» норм міжнародних договорів 
на основі аналізу змісту понять «форма» та «національна імплементація».  

Ключові слова: національна імплементація, форма національної імплементації, спосіб 
національної імплементації. 

Проблеми виконання та національної імплементації норм міжнародних 
договорів стають дедалі актуальнішими. Наприклад, нещодавно Україна подала 
заявку про перегляд власних зобов’язань за міжнародними договорами в рамках 
Світової організації торгівлі. За результатами переговорів Україна повинна виконати 
зобов’язання, передбачені відповідними міжнародними договорами, активізувавши 
свою імплементаційну діяльність. Обрання певної форми імплементації може 
впливати на результат такої імплементації, а отже, і на оцінку іншими державами 
стану дотримання зобов’язань Україною. З огляду на вищезазначене загальнотеоре-
тичне розуміння поняття форми національної імплементації є надзвичайно 
важливим. 

Проблема форм національної імплементації міжнародних договорів традиційно 
досліджували в науці міжнародного права, а саме – відомі праці таких юристів-
міжнародників, як В. Г. Буткевича, А. С. Гавердовського, Дж. Джексона, Ф. Куніга, 
Б. І. Осмініна, Р. А. Мюллерсона, Е. Т. Усенка, С. В. Черниченка та ін. З погляду 
узагальнення законодавства європейських держав щодо національної імплементації 
цікавим є звіт Комітету юридичних радників щодо публічного права Ради Європи 
2001 р. «Надання державами згоди на обов’язковість міжнародних договорів». 
Оскільки у працях вищезазначених науковців поняття форми національної 
імплементації не визначалося як самостійний предмет дослідження, а також оскільки 
ані законодавство України, ані міжнародні договори не містять визначення поняття 
форми національної імплементації, для глибшого розуміння згаданого явища 
видається доцільним дослідити поняття «форма» та поняття «національна імпле-
ментація» і, відповідно, сформулювати таке визначення. 

Національна імплементація у кожній державі має свої особливості, проте через 
її зовнішні прояви можна виокремити певні узагальнені форми національної 
імплементації (які ще називають методами або способами національної 
імплементації). У законодавстві України поняття «імплементація» визначено лише 
на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Зокрема, відповідно до п. 1.1 (г) 
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Наказу Державної податкової адміністрації («ДПА») від 26.12.2003 № 631 поняття 
«імплементація» визначено як «процес транспонування актів законодавства 
Європейського Союзу, у тім числі створення порядку та процедур їх впровадження 
(імплементація в вузькому сенсі); цей процес також охоплює тлумачення, практику 
застосування, забезпечення дотримання та виконання норм права, які відповідають 
європейському праву, органами державної влади (імплементація в широкому 
сенсі)» [1]. Схоже визначення міститься і у Наказі ДПА від 28.09.2004 № 561, а 
імплементація розглядається як одна з форм правової адаптації. Дещо незвичним 
видається вживання поняття «транспонування» у контексті визначення імпле-
ментації, адже з погляду звичного значення цього слова транспонування означає 
«перенесення чого-небудь (ідеї, образу, термінології тощо) з одного жанру в 
інший, з однієї науки в іншу, відповідно змінюючи, пристосовуючи» [8]. 

Також інший зміст поняттю «імплементація» надається у «Методиці визна-
чення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм», 
затвердженої Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
України від 16.03.2005 № 62, зокрема, імплементація розглядається як «здійснення, 
виконання державою міжнародних правових норм». Так, на рівні підзаконних 
нормативно-правових актів немає єдиного узгодженого визначення розуміння 
поняття «імплементація», проте простежено розуміння імплементації винятково як 
процесу, що відбувається на національному рівні, тобто «національної імпле-
ментації». 

Міжнародні договори, зазвичай, не містять визначення поняття «імпле-
ментація» чи вимог щодо здійснення національного імплементаційного процесу. 
Важливішим є результат імплементаційного процесу, а саме – реалізація норм 
міжнародних договорів. Саме тому Віденська конвенція про право міжнародних 
договорів 1969 р. містить статті, що значною мірою конкретизують ці питання. 
Практика застосування норм міжнародних договорів міжнародними судовими 
органами може містити певні рекомендації для держав. Наприклад, у своєму 
рішенні від 18 січня 1978 р. у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства», 
Європейський Суд з прав людини (далі – Суд) постановив, що «...укладачі Конвенції 
мали намір чітко визначити, що права і свободи, визначені у Розділі 1, будуть 
безпосередньо гарантуватися кожному, хто знаходиться у межах юрисдикції Держав, 
що домовляються. Такий намір особливо вдало реалізується у випадках, коли 
Конвенція інкорпорується у національне право» [1, с. 497]. Проте вже в іншій справі 
Суд зазначив: «...ні ст. 13, ні Конвенція в цілому не передбачають для Договірних 
Сторін конкретного способу забезпечення ефективної імплементації у їхнє 
внутрішнє право будь-яких положень Конвенції» [2]. 

У доктрині міжнародного права немає єдиної позиції щодо найменування та 
розуміння поняття імплементація. Зокрема прийнято поділяти розуміння поняття 
«імплементація» в широкому та вузькому значенні. У широкому розумінні поняття 
«імплементація» означає «здійснення міжнародно-правових та внутрішньо-
державних норм з метою виконання міжнародно-правових норм, а також створення 
на міжнародному та внутрішньодержавному рівнях умов для такого здійснення» 
[3, с. 201]. Таку позицію декларує А. І. Дмитрієв [4, с. 122]. На думку І. І. Лука-
шука, у широкому розумінні поняття «імплементація» означає всі заходи з 
реалізації норм міжнародного права, а у вузькому розумінні – здійснення норм 
міжнародного права у внутрішньодержавній сфері (при цьому можуть також 
використовуватись і такі терміни, як «виконання», «дотримання» тощо) [3, c. 201]. 
На думку А. С. Гавердовського під поняттям «імплементація» прийнято розуміти 
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«цілеспрямовану організаційно-правову діяльність держави, що здійснюється 
індивідуально, колективно чи в рамках міжнародних організацій з метою своєчасної, 
повної і всесторонньої реалізації, прийнятих нею у відповідності з міжнародних 
правом зобов’язань, вона, як правило, неможлива без додаткових засобів правового 
характеру, що застосовуються суб’єктами міжнародного права на різних рівнях у 
державі» [5, с. 51]. З останнім визначенням погоджується П. М. Рабінович та 
Н. М. Раданович, зазначаючи, що «таке визначення видається найбільш правильним, 
оскільки фіксує підхід до процесу реалізації міжнародно-правових норм як 
органічного поєднання різних видів правової та організаційної діяльності держав, 
котра здійснюється ними в межах своєї території і на міжнародній арені, в тому числі 
в рамках існуючих або створюваних міжнародних структур» [7, c. 10]. 

Варто зазначити, що окремі науковці виступають проти використання поняття 
«імплементація». Так, В. Г. Буткевич надає перевагу використанню терміна 
«реалізація норм міжнародного права», вважаючи, що саме поняття «реалізація» є 
найбільш влучним [6, с. 321]. Не погоджується з В. Г. Буткевичем представник 
львівської школи міжнародного права В. М. Репецький, котрий вважає, що 
«імплементація» та «реалізація» – це різні поняття [3, с. 205]. На його думку, 
імплементація передує реалізації, адже для того, щоб уможливити реалізацію нор-
ми міжнародного договору, потрібно щоб ця норма була доступною для суб’єктів 
права, тобто, щоб така норма була імплементована. 

Стосовно імплементації у вузькому розумінні, тобто заходів, які вживаються 
на національному рівні, то знову ж таки відсутня єдність у термінології. Наприклад 
Е. М. Аметистов називає це явище «внутрішньо-правова імплементація», Е. Т. Усенко 
«трансформація», А. С. Гавердовський «рецепція», а Р. А. Мюллерсон та Г. І. Тун-
кін «національно-правова імплементація». Натомість А. С. Гавердовський розуміє 
під «рецепцією» усю сукупність правових заходів держави [5, с. 73]. Р. А. Мюл-
лерсон під «національною імплементацією» розуміє «процес допомоги націо-
нального права виконанню норм міжнародного права на території держави, у сфері 
дії національного права і за допомогою останнього» [7, с. 74]. З огляду на 
особливості національної імплементації міжнародних договорів про права людини 
П. М. Рабінович та Н. М. Раданович визначають національну імплементацію норм 
міжнародного права як «процес юридичного опосередкування реалізації норм 
міжнародного права на території держави, здійснюваний шляхом не тільки 
правотворчої та організаційно-виконавчої, але й правозастосувальної та право-
тлумачної діяльності державних органів» [7, с. 12]. На нашу думку, таке визна-
чення поняття «національної імплементації» для міжнародних договорів бачиться 
найбільш узагальненим. 

На окрему увагу заслуговує співвідношення та взаємозв’язок понять «націо-
нальна імплементація», «пряма дія норм міжнародних договорів» та «застосування 
норм міжнародних договорів». 

Під прямою дією норм міжнародного права прийнято розуміти надання 
суб’єктам права в межах певної держави можливості безпосередньо застосовувати 
положення міжнародного договору. Пряма дія норм міжнародного права залежить 
від форми національної імплементації, обраної державою.  

На практиці тлумачення положень внутрішнього права, якими опосередковано 
надання прямої дії нормам міжнародного права не є однозначним і для наочності 
наведемо приклад ст. 9 Конституції України. Питання надання прямої дії нормам 
міжнародного права регулює ст. 9 Конституції України, яка передбачає що «чинні 
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
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України, є частиною національного законодавства України». Проте є розбіжності у 
тлумаченні цього положення. Зокрема, інтерпретуючи згадане положення, два 
колишні судді Конституційного Суду України дійшли до абсолютно протилежних 
висновків, а саме – про належність України до країн різних традицій реалізації норм 
міжнародного права (йдеться про моністичну та дуалістичну концепції). Зокрема, 
П. Мартиненко, вважає, що «Конституція України виходить з утвердження 
органічної єдності («монізму») міжнародного й національного права України. Як 
наслідок, конституційна система й правовий порядок в Україні вперше набули 
характеру «відкритості» щодо прямої дії норм міжнародного права, зокрема чинного 
міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 
України, у внутрішньодержавних відносинах України» [11, с. 64]. На думку його 
колеги М. Савенка, «положення статті 9 Конституції України щодо дії міжнародного 
права в державі свідчить про самостійність систем міжнародного й національного 
права, тобто ця норма виходить із теорії дуалізму в їх співвідношенні. Для 
застосування в Україні міжнародні договори, норми, принципи та інші елементи 
міжнародного права мають бути в установленому порядку імплементованими у 
внутрішнє право» [12, с. 75]. Вочевидь, М. Савенко розуміє імплементацію як прий-
няття нормативно-правових актів для інкорпорації норм міжнародного права. Проте 
імплементація може набувати форми ратифікації (більш детально про форми 
національної імплементації йтиме мова нижче). Якщо прийняти логіку М. Савенко, 
то міжнародні договори не можуть стати частиною національного законодавства, 
доки самі не перетворяться у таке національне законодавство. Тому погляд 
П. Мартиненка, згідно з яким Україна надає пряму дію нормам міжнародного права, 
видається більш відповідною з огляду на формулювання ст. 9 Конституції України. 

Щодо розмежування поняття «національна імплементація» та «застосування», 
то варто зазначити таке. Застосування є однією з форм реалізації норм міжнарод-
них договорів у внутрішньому правопорядку, а імплементація виступає інстру-
менттом, який уможливлює застосування. Залежно від обраного способу (форми) 
національної імплементації, наприклад, при такому способі (формі) імплементації, 
коли не потребується прийняття внутрішніх нормативно-правових актів (авто-
матична інтеграція) національна імплементація може бути зведена лише до 
застосування норм міжнародних договорів.  

Для того, щоб з’ясувати, який термін «форма національної імплементації», 
«спосіб національної імплементації» чи «метод національної імплементації» 
найбільш влучно відображає сутність зовнішніх проявів «процесу юридичного 
опосередкування реалізації норм міжнародного права на території держави, 
здійснюваний шляхом не тільки правотворчої та організаційно-виконавчої, але й 
правозастосувальної та правотлумачної діяльності державних органів», пропо-
нується дослідити лінгвістичне значення слів «форма», «спосіб» та «метод». 

Спосіб – це певна дія, прийом або система прийомів, яка дає змогу зробити, 
здійснити що-небудь, досягти чогось. Метод – це: спосіб пізнання явищ природи та 
суспільного життя; прийом або система прийомів, що застосовується в якій-небудь 
галузі діяльності. Форма – це: обриси, контури, зовнішні межі предмета, що 
визначають його зовнішній вигляд; тип, будова, спосіб організації чого-небудь; 
зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний з його сутністю, змістом; спосіб 
існування змісту, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз [8]. 

Зокрема, Б. Осмінін використовує поняття «способи внутрішньодержавного 
здійснення міжнародних договірних зобов’язань», не визначаючи згадане поняття 
[9, с. 181]. На думку М. Раскалєй, «способи імплементації загалом можна визначити 
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як спеціальні напрями діяльності органів державної влади, що здійснюються з 
метою виконання міжнародно-правових норм» [10]. З огляду на вищезазначене 
текстуальне значення поняття «спосіб» можна стверджувати, що воно не повною 
мірою відображає зовнішні прояви «національної імплементації, адже йдеться не 
про прийом/спосіб, який використовує держава для імплементації, а про зовнішню 
форму зв’язку між національним та міжнародним правом. Для використання 
поняття «метод» також характерний подібний недолік, адже методом позначається 
прийом, а не зовнішній прояв. Поняття «форма» видається найбільш вдалим для 
використання в контексті національної імплементації, адже форма відображає 
зовнішні прояви зв’язку між національним та міжнародним правом, що вибудо-
вується в процесі національної імплементації. 

На сьогодні у доктрині міжнародного права немає єдиної термінології для 
позначення такого явища, як форми або способи, або методи національної 
імплементації. На основі аналізу поняття «національна імплементація» та понять 
«форма», «спосіб» та «метод» можна зробити такі висновки:  

1) метою національної імплементації є встановлення зв’язку між міжнародним 
правом та внутрішньодержавним правом;  

2) цей зв’язок може набувати різної зовнішньої форми та проявів з огляду на 
суверенну волю держави;  

3) найбільш вдалим найменуванням для цього явища видається саме поняття 
«форми національної імплементації».  
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Досліджено новели юридичного гарантування основоположних прав людини у 
Європейському Союзі на прикладі Хартії основних прав Європейського Союзу, а також 
досліджено проблеми її практичного застосування у правопорядку цього міжнародного 
формування. З урахуванням цього розроблено пропозиції щодо удосконалення конститу-
ційного гарантування прав людини в Україні. 

Ключові слова: права людини, тенденції розвитку прав людини, юридичне гаранту-
вання прав людини, Конституція України. 

Однією з найважливіших проблем сучасного суспільного розвитку є питання 
взаємовідносин держави і громадянина через формування ефективних націо-
нальних та міжнародних механізмів захисту прав і свобод людини. Адже наявність 
чи відсутність основних прав і свобод людини і громадянина є найяскравішим 
показником ступеня розвитку громадянського суспільства, побудови правової 
держави. Забезпечення прав і свобод людини визначає розвиток більшості країн на 
шляху політичної демократії, економічного співробітництва, є одним із 
визначальних завдань процесу реформування українського суспільства, що набуває 
особливого значення у контексті європейської інтеграції України [1, с. 56].  

Країни Європи пройшли досить тривалий шлях від прагнень створення об’єд-
наної Європи до існування Європейського Союзу (далі – ЄС) у його сучасному 
вигляді. Понад 50 років відбувається моделювання правових засад інтеграції євро-
пейських держав в економічних та політичних відносинах [2, с. 99]. 

Україна від початку свого державного будівництва виявила намір посісти належне 
місце у європейському співтоваристві. Першим кроком у цьому керунку став вступ 
України до Ради Європи (далі – РЄ) і відповідне освоєння нею праволюдинних 
стандартів цієї організації, головними з яких, без сумніву, є правозахисні принципи 
Європейської конвенції з прав людини (далі – ЄКПЛ) та Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ), відображені у його багаторічній практиці. Прийняття 2006 р. 
Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 
з прав людини» стало, вочевидь, незаперечним свідченням серйозності намірів 
України поступово унормувати своє законодавство та практику його застосування 
відповідно до означених стандартів. Попри недосконалість низки положень цього 
закону, що було констатовано у вітчизняній науковій літературі [3, с. 134–135], 
гадаємо, що можна вважати налагодження механізму поступового запровадження 
праволюдинних стандартів РЄ у правопорядок України доконаним фактом.  

Тоді як РЄ є перспективною формою політичної інтеграції держав Європи, ще 
більші можливості співпраці не лише у політичній сфері, а й у сфері соціальній, 
економічній відкриваються для України у такому міжнародному інтеграційному 
об’єднанні, як ЄС. 

Перебуваючи на роздоріжжі між Сходом та Заходом, переживаючи супе-
речливе відчуття власної багатовекторності, Україна повільно, але переконано все 
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ж крокує в Європу. Вступ України в ЄС є віддаленою, але досить привабливою 
перспективою, принаймні нині, коли, як відомо, відбуваються переговори між нею 
та ЄС щодо підписання договору про асоційоване членство [4, с. 41].  

Реалізація цього стратегічного завдання для України потребує, поряд з іншим, 
освоєння правової системи ЄС. Це виражається у розробці розгалуженої системи 
нормативно-правових актів, які мають врегулювати процес адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС.  

Неодмінною складовою правової системи ЄС є група його актів з прав 
людини, яка суттєво примножилася з огляду на розроблення та ухвалення ЄС у 
2000 р. «конституційного білю прав людини і громадянина цього наднаціонального 
утворення» [5, с. 40]. Його назва українською мовою (у перекладі Центру порів-
няльного права при Міністерстві юстиції України) звучить так: «Хартія основних 
прав ЄС» (далі – Хартія ЄС). 

Вагомість цього документа щодо України визначається тим, що українська 
правова система має розвиватися у напрямку задоволення Копенгагенських 
критеріїв щодо стабільності суспільства, верховенства права і функціонування 
ринкової економіки [4, с. 42]. А саме дотримання прав людини є чи не найважли-
вішим доказом, виявом дотримання принципу верховенства права.  

До дії міжнародних чинників трансформації вітчизняного законодавства у 
напрямку втілення означеного принципу у поточному законодавстві, долучаються й 
певні внутрішні фактори, а саме: створення вперше у вітчизняній історії Консти-
туційної Асамблеї, яка має розробити проект оновленої Конституції України, в тому 
числі й щодо удосконалення конституційно-правових норм з юридичного 
гарантування основоположних прав і свобод людини і громадянина [6].  

Метою цієї статті є характеристика окремих тенденцій розвитку прав та 
свобод людини у європейському правовому просторі (зокрема, на прикладі Хартії 
ЄС), а також висловлення певних міркувань стосовно значення таких тенденцій 
для захисту прав людини в Україні.  

Місце Хартії ЄС у системі джерел права ЄС. З набуттям чинності Ліса-
бонського договору 1 грудня 2009 р. Хартія ЄС набула юридичної сили одного з 
установчих договорів ЄС. Беручи до уваги систему джерел права ЄС, зокрема вже 
усталений у науковій літературі поділ таких джерел за ступенем їх фунда-
ментальності на первинні та вторинні [7, с. 120], можна з упевненістю 
стверджувати, що для Суду Європейського Союзу (далі – Суд ЄС) – органу, який 
послідовно забезпечує втілення принципу пріоритету права ЄС щодо національних 
правопорядків держав-членів цього формування, першочергового значення набула 
саме Хартія ЄС, а не ЄКПЛ, попри те, що остання визнана ЄС одним із загальних 
принципів його правової системи, які (принципи) теж є джерелами права ЄС. Адже 
відповідно до п. 3 ст. 6 Договору про ЄС (один із установчих актів ЄС, змінений 
Лісабонським договором) основоположні права, в тому вигляді, в якому вони 
закріплені в ЄКПЛ і випливають із спільних для держав-членів ЄС конституційних 
традицій, визнаються загальними принципами права ЄС (що ставить їх в ієрархії 
джерел права ЄС на друге місце після його установчих договорів) [8, с. 112]. 

Так, незважаючи на той факт, що зміни, внесені до установчих документів ЄС 
Лісабонським договором 2007 р., передбачають обов’язок ЄС приєднатися до 
системи захисту прав людини на основі ЄКПЛ, сьогодні власне Хартія ЄС є 
джерелом стандартів захисту прав людини для усіх органів та інституцій ЄС. Варто 
зазначити, що тільки за перший рік чинності Хартії ЄС Суд ЄС посилався на її 
норми понад 30 разів, а в листопаді 2010 р. вперше у своєму рішенні анулював 
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положення низки регламентів ЄС (однієї з форм вторинних джерел права ЄС) через 
їх суперечність Хартії ЄС [9].  

Структурно-змістовні особливості Хартії ЄС. По-перше, переважна біль-
шість прав, закріплених в хартії, – це «права людини». Отже, знання можливостей 
людини, що зафіксовані у ній, є важливими для тих громадян України, які 
перебувають у країнах ЄС чи мають намір туди виїхати.  

По-друге, низка положень цього документа вносять суттєві новели у сучасне 
розуміння тих можливостей, котрі становлять інститут прав людини, а тому аналіз 
Хартії ЄС є важливим з огляду на перспективи удосконалення конституційно-
правового механізму охорони і захисту прав та свобод людини і громадянина в 
Україні. 

Врешті-решт, Хартія ЄС, як постійно підкреслюють її творці, – це не тільки 
правотворчий акт, джерело права. Вона закріплює також загальні фундаментальні 
цінності, відповідно до яких побудована структура документа: людська гідність, 
свобода, рівність та солідарність [10, с. 58]. У цьому, як зазначено в сучасній 
літературі, вона якісно переосмислює положення ЄКПЛ, висуваючи на перше 
місце захист гідності людини як основи загальнолюдських основних прав, свобод 
та цінностей [11, с. 176].  

Зупинимося далі на окремих положеннях Хартії ЄС, що можуть мати значення 
для удосконалення положень Конституції України в напрямку зростання їх 
відповідності сучасним європейським стандартам. 

Вже у преамбулі Хартії ЄС зазначено, що «людина та її інтереси – у центрі 
діяльності Союзу», а главу першу цього акту прямо названо «Гідність».  

Формулювання прав людини навколо поняття людської гідності, засвідчує, на 
нашу думку, визнання означеної властивості людини джерелом усіх її прав, а 
також поступове зростання значення гуманізму як системоутворювальної з-поміж 
інших засад сучасного інституту прав людини.  

Видається, що ця інтегративна властивість, частка природи людини, є 
принципово важливою для пояснення феномена «позитивної дискримінації» як 
відмінної риси сучасної концепції прав людини.  

Так, глава третя Хартії ЄС «Рівність» охоплює правові норми, що закріплюють 
права дітей (ст. 24), права літніх людей (ст. 25), права осіб з фізичними та 
розумовими вадами (ст. 26).  

Дозволимо висловити собі припущення, що сучасна інтерпретація поняття 
«гідності» людини (як її втілено, зокрема, в Хартії ЄС) має втілити на практиці ідею 
«соціальної компенсації органічної неповноцінності людини», тобто забезпечити 
виживання, гідне існування та розвиток індивідів, які внаслідок вроджених чи набутих 
вад потребують створення спеціальних «умов та засобів» [12, с. 8], котрі забезпечують 
їм «перемогу, а не поразку в боротьбі за життя» [13, с. 54–55].  

Відтак, очевидним є неповна відповідність юридичних норм Конституції 
України соціальним стандартам, закріпленим в Хартії ЄС.  

Розгляд інституту прав людини крізь призму гідності людини дає підстави 
пояснити відмову розробників Хартії ЄС від традиційного поділу прав людини на 
особистісні, політичні, соціально-економічні та культурні групи, а використання 
натомість загальнолюдських моральних понять як критеріїв класифікації.  

Отже, гідність як властивість людини і джерело її основних прав потребує 
забезпечення, на нашу думку, рівного правового статусу усіх її можливостей, що, 
своєю чергою дає підстави вести мову про їх неподільність (однакову значущість 
для носія) як характерну рису сучасної інтерпретації феномена прав людини. 
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У цьому аспекті важко переоцінити внесок Хартії ЄС у вирішення такої 
сучасної проблеми загальної теорії прав людини, як визнання універсальності, 
взаємопов’язаності, невідчужуваності та непорушності прав людини. 

Визнання пріоритетного значення за людською гідністю чітко простежується 
під час аналізу інших глав (головних структурних елементів) Хартії ЄС. У цьому 
ракурсі цікавим для аналізу є глава друга «Свободи», до якої включено, окрім 
традиційних прав класичної доктрини природного права (так званих «негативних» – 
таких, як право на вільне висловлювання думки, свободу совісті та зібрань тощо), і 
такі права, які у правничій літературі зачислюють до прав другого покоління 
(зокрема, право на працю, право на житло).  

Наведені положення свідчать про помітну трансформацію розуміння прав 
людини в аспекті свободи власне, на нашу думку, через визнання гідності людини 
джерелом її прав та свобод.  

Ця трансформація, своєю чергою, сприяє консолідації усіх прав людини 
навколо суб’єкта прав – людини незалежно від видової належності останніх. 

Системний аналіз Хартії ЄС дає підстави дійти висновку про подальший 
розвиток інституту прав людини у напрямку дедалі більшого задоволення потреб 
людини. Тобто такого розуміння прав людини, яке відображається можливостями 
людини, необхідними для задоволення її життєво необхідних потреб. У цьому 
ракурсі важливого значення набуває, зокрема, ст. 36 Хартії ЄС, котра гарантує право 
на «доступ до послуг загальноекономічного значення». Такими послугами є, скажімо, 
платні послуги, які мають ключову роль для економіки і життєдіяльності сучасного 
суспільства і які надаються у сферах телекомунікації, транспорту, енергетики. Це ті 
права останнього покоління, які впроваджені до життя науково-технічним прогресом 
і посиленням соціальної функції держави [11, c. 165]. Вважаємо, що запровадження 
однойменного права людини у текст чинної Конституції України зумовлюватиме 
проведення цілеспрямованої державної політики у зазначених сферах. 

Свідченням розширення кола потреб людини, які отримують задоволення 
через розвиток інституту прав людини, є ст. 8 глави третьої «Рівність» Хартії ЄС, з 
назвою «Захист персональних даних». Система можливостей людини, котра пов’я-
зана з формулюванням цієї статті, спрямована на задоволення потреби людини на 
саморепрезентацію, або, інакше кажучи, на збереження щодо неї неспотвореної 
інформації, а у разі виявлення спотвореної – на внесення необхідних змін.  

Цікаво зазначити, що необхідність визнання за людиною права практично 
однакового (ідентичного) за змістом зі змістом можливостей людини, які ґрунту-
ються на ст. 8 глави третьої «Рівність», сформулював у зарубіжній правовій 
літературі німецький правознавець Дж. Кальтунг [14, p. 74].  

Значення положень Хартії ЄС щодо модернізації праволюдинних поло-
жень Конституції України. Відтак, навіть коротке ознайомлення зі структурою 
Хартії ЄС, а також із номенклатурою закріплених у ній прав людини, дає підстави 
побачити нову «філософію прав людини», яка отримує нормативне втілення в 
установчих документах ЄС, і запропонувати внести такі зміни та доповнення до 
тексту чинної Конституції України.  

По-перше, з огляду на значущість поняття «гідність» у структурі Хартії ЄС 
варто погодитися з висловленою у науковій літературі пропозицією доповнити 
ст. 21 Конституції України ч. 2 таким змістом: «Гідність людини є основою її прав 
та свобод» [15, с.97].  

По-друге, вельми актуальними правами людини з огляду на реалії україн-
ського суспільства є можливості, які випливають з ст. 36 Хартії ЄС «Право на 
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доступ до послуг загальноекономічного значення». Видається, що закріплення 
однойменного права людини у чинній Конституції України є відповіддю на вимоги 
часу та практичною реалізацією положення п. 1 ст. 22 Основного Закону України 
про те, «що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, 
не є вичерпними». 

По-третє, «проекція» гідності на сферу соціальних стандартів прав людини 
передбачає внесення змін до ст. 46 цього Основного Закону такого змісту: «Людям 
похилого віку та людям з особливими потребами держава гарантує вжиття 
заходів, спрямованих на забезпечення їхньої незалежності, соціальної та профе-
сійної інтеграції й повноцінної участі у суспільному житті».  

Гадаємо, що окремого дослідження і відповідного відображення у Конституції 
України потребують закріплені в Хартії ЄС соціально-економічні права людини, 
зокрема права, закріплені у ст. 27 «Право працівників на інформацію і проведення 
консультацій на рівні підприємства», ст. 29 «Право на послуги з працевлашту-
вання». У цьому аспекті варто погодитися з науковцями, які зазначають, що Хартія 
ЄС йде набагато далі у формуванні свого «стандарту» прав людини, включаючи у 
нього права, які надавались до цього галузевим законодавством, але які мають 
фундаментальне значення у виробничій сфері [11, с. 67]. 

Проблеми практичної застосовності положень Хартії ЄС. Всебічність 
наукового дослідження Хартії ЄС полягає також визначенні тих її особливостей, 
що спроможні, на жаль, «обмежувати», а за певних умов – навіть нівелювати 
значний позитивний праволюдинний потенціал цього документа. 

По-перше, норми Хартії ЄС мають обов’язковий характер лише для інституцій ЄС 
у процесі здійснення наданих їм повноважень, зокрема під час прийняття відповідних 
правових актів. Тоді як приватні особи як суб’єкти правопорядку ЄС володіють 
обмеженими процесуальними можливостями щодо оскарження актів інституцій ЄС на 
предмет порушення останніми прав та свобод, закріплених у Хартії ЄС. Відповідно до 
ст. 263 Договору про функціонування ЄС, приватні особи мають право оскаржити акт 
інституції ЄС, який їм не адресований персонально (а переважна більшість означених 
актів має саме такий характер) тільки у тому випадку, коли він торкається їх 
персонально та безпосередньо [16, с. 65]. Зазначені принципи (персональний та 
безпосередній характер) були детально розроблені у судовій практиці Суду ЄС, і, як 
зазначено у науковій літературі, складність дотримання цих критеріїв на практиці 
тягне для приватних суб’єктів неможливість безпосереднього оскарження актів 
інституцій ЄС на основі положень Хартії ЄС [8, с. 114].  

Відтак, можна зробити висновок, що для повноцінного використання можли-
востей, які випливають із Хартії ЄС, необхідною є принципова лібералізація проце-
суально-правового статусу приватних суб’єктів, яка прямо уможливить оскарження 
ними актів інституцій ЄС на предмет порушення основних прав та свобод.  

По-друге, незважаючи на те, що Хартія є договором еволюційним як щодо 
номенклатури гарантованих нею прав людини, так і щодо їх техніко-юридичного 
формулювання та структурування у різних частинах цього документа, очевидною є 
невиправдана декларативність певних її положень. З одного боку, Хартія 
співвідноситься з еволюцією конституційного права у Європі в цілому, а з іншого – 
з тим, як еволюціонувало саме європейське право. Зокрема, Хартія закріплює 
визначені на основі прецедентів основоположні права, визнані Судом ЄС як 
неписаних загальних принципів права цього міжнародного утворення. Потрібно 
звернути увагу на те, що низка положень цього акта носить відносно-визначений, 
більше того, безпосередньо декларативний характер, що невиправдано розширює 
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сферу розсуду установ інституцій ЄС при визначенні ними напрямів практичної 
реалізації положень Хартії ЄС. Наприклад, виправдану критику викликають 
формулювання ст. 37 та 38 Хартії ЄС: так, скажімо, ст. 37 містить положення про 
те, що «політика Європейського Союзу повинна включати підвищений рівень 
захисту навколишнього середовища і забезпечувати покращення її якості відпо-
відно з принципом стійкого розвитку». З одного боку, важливо, що у відповідній 
статті охоплено проблему не просто збереження навколишнього середовища, а 
високий рівень його захисту і підвищення якості навколишнього середовища 
відповідно до зростаючих науково-технологічних і фінансових можливостей 
держав ЄС, з другого ж – зазначене положення не витримує жодної критики з 
огляду на принцип правової визначеності, зокрема, в аспекті конкретних 
можливостей поведінки людини, котрі би випливали з формулювання ст. 37. 
Відсутність чітко сформульованих екологічних прав людини (таких як право на 
безпечне навколишнє середовище, право на достовірну екологічну інформацію, 
право на участь у прийнятті екологічних рішень) в тексті хартії є, очевидно її 
недоліком [11, с. 180]. Схожим чином заслуговує на критику формулювання ст. 38 
Хартії ЄС, яке також не витримує перевірки принципом правової визначеності. 

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

Натомість практика Суду ЄС нерідко демонструє автономність застосування 
та тлумачення ним прав і свобод людини на відміну від ЄСПЛ. Конфліктною 
площиною між ЄС та ЄСПЛ у сфері прав людини називають щонайменше: 
а) систему надання біженцям притулку в ЄС на основі так званого Дублінського 
регламенту ЄС (близько 1 000 заяв щодо порушення норм ЄКПЛ про вирішення 
питання про депортацію біженців із держав-членів ЄС чекають свого вирішення у 
ЄСПЛ); б) практику застосування у ЄС Європейського ордеру на арешт, що, як 
стверджується, значно розходиться з усталеною практикою ЄСПЛ щодо засто-
сування ст. 3 і 6 ЄКПЛ; в) антимонопольну практику ЄС з її надзвичайно високими 
штрафами і невиправдано великими повноваженнями Європейської Комісії з 
розслідування порушень і накладення штрафів [17, с. 111–114].  

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

Вирішення означених проблем, як нам видається, стане можливим лише після 
підписання угоди про приєднання ЄС до ЄКПЛ, коли остаточно буде подолано 
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«дуалізм» у тлумаченні та застосуванні однойменних прав людини у двох різних 
міжнародних правопорядках. 

Хартія ЄС беззаперечно посприяла забезпеченню вищого рівня міжнародно-
правового гарантування фундаментальних прав людини, а певні норми цього 
документа здатні слугувати взірцем для удосконалення конституційно-правового 
захисту прав людини в Україні. Норми цього документа сформовані з урахуванням 
світового та європейського досвіду, конституційних традицій держав-членів ЄС, а 
також практики ЄСПЛ і Суду ЄС [18, с. 162].  

Водночас, є підстави констатувати певну обмеженість можливостей практичного 
застосування закріплених у Хартії ЄС стандартів прав людини у правовому порядку 
ЄС та необхідність гармонізації цих стандартів з однойменними правами, 
закріпленими у ЄКПЛ та інтерпретованими у практиці ЄСПЛ. Ці проблеми, гадаємо, 
зможуть бути успішно вирішені після підписання угоди про приєднання ЄС до ЄКПЛ. 
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ХАРТИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

С. Добрянский  

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

Исследуются новеллы юридического гарантирования основных прав человека в 
Европейском Союзе на примере Хартии основных прав Европейского Союза, а также 
проблемы ее применения в правопорядке данного международного формирования. 
Разработаны предложения, направленные на усовершенствование правового обеспе-
чения прав человека в Украине. 

Ключевые слова: права человека, тенденции развития прав человека, юридическое 
гарантирование прав человека, Конституция Украины. 

CHARTER OF BASIC RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION: 
ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES 

S. Dobryanskyy  
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Universitetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

Novelties of legal guaranteeing of fundamental human rights in the European Union on 
the example of the Charter of Basic Rights of the European Union as well as issues of its 
practice application within the legal order of this international establishment are researched. 
On the basis of this research, the author makes his own propositions as to the improvement of 
constitutional guaranteeing of human rights in Ukraine. 

Key words: human rights, tendencies of human rights development, legal guaranteeing of 
human rights, Constitution of Ukraine. 

Стаття: надійшла до редакції 15.03.2013 
прийнята до друку 29.04.2013 

 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 17–27 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 17–27 

© Косович В., 2014 

УДК 340.134 

ЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДОСКОНАЛОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ 

В. Косович 

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

У статті з’ясовано, що таке правова логіка; вказано основні види логічних помилок, що 
допускаються у нормативно-правових актах; розглянено логічні правила, яких варто 
дотримуватися у нормопроектній діяльності, запропоновано форми їх нормативного 
закріплення. 

Ключові слова: правова логіка, логічні правила, логічні помилки, нормативно-
правовий акт. 

Основним джерелом права сучасної України без сумніву є нормативно-
правовий акт. Його досконалість значною мірою створює передумови для 
ефективного правового регулювання суспільних відносин. Саме тому науковці та 
практики докладають значних зусиль для пошуку засобів створення якісних 
нормативно-правових актів. Серед таких засобів, беручи до уваги кількість 
правотворчих помилок, на які звертають увагу дослідники, чільне місце належить 
логічним засобам. Їх аналіз у призмі особливостей правового регулювання в 
сучасній Україні є актуальним, має наукове та практичне значення. 

Логіка – окрема наука, яка має в своїй основі систему специфічних знань, і, 
зокрема, про основні зв’язки між об’єктами суспільного буття, яким є і право. Тому 
логічні закони напряму пов’язані з правовими. З огляду на це виникає питання: чи усі 
логічні правила та висновки пов’язані з правовим регулюванням, а відповідно – чи 
будь-які дослідження логічної проблематики стосуються права? На нашу думку, 
більшою мірою опосередковано, настільки, наскільки це можливо і необхідно для 
моделювання та реалізації певного правового явища. Тому джерельною основою 
нашої роботи слугуватимуть не будь-які роботи з логіки (може йтися і про 
математичну логіку), а лише праці з питань правової логіки. С. С. Алексєєв зазначає, 
що праву притаманна своя особлива логіка – логіка права [1, с. 211]. 

Логіку права тією чи іншою мірою розглядали такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені, як: С. С. Алексєєв, І. О. Биля, Т. В. Кашаніна, Д. А. Кєрімов, В. І. Риндюк 
та ін. Проте постає необхідність розглянути можливості нормативного закріп-
лення логічного інструментарію як засобу нормопроектувальної техніки, й 
відповідно, його належного використання для створення нормативно-правових 
актів України. 

З цією метою вважаємо за доцільне у межах нашого дослідження вирішити 
такі завдання: 

– з’ясувати, що таке правова логіка; 
– вказати основні категорії логічних помилок; 
– виділити головні логічні правила, які необхідно застосовувати під час 

створення нормативно-правових актів України, розглянути можливість їх норма-
тивного закріплення. 

На загальнотеоретичному рівні сьогодні визнано, що право невіддільне від 
логіки. Право постає як логічна система, яка відповідає нормам і вимогам 
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формальної логіки [2, с. 59]. Водночас, право як різновид соціальної дійсності має 
свої специфічні особливості, йому притаманна особлива логіка, в основі якої 
лежать закономірності суспільного буття, соціальні закони й стандарти. Логіка 
права – це логіка життя права, те, що виражає закономірності його буття і 
функціонування, які розкриваються безпосередньо у правовій матерії. Причому 
так, що певні факти, процеси в матерії права невідворотно ведуть до інших фактів і 
процесів, чи навіть до явищ високої юридичної і соціальної значущості [1, с. 212]. 
Т. В. Кашаніна зазначає, що юридична логіка – це логіка, що діє у контексті 
соціальних умов, політики державної влади і груп людей [3, с. 47]. Т. Н. Мос-
калькова, конкретизуючи перелічені розуміння правової логіки стосовно 
джерельної бази сучасного права, пропонує визначення логіки тексту нормативно-
правового акта – це система необхідних зв’язків між різними елементами тексту, 
що дає змогу сприймати його як єдине змістовне утворення [4, с. 274]. Наведене 
дає підстави зробити висновок про особливу важливість логіки у праві. Водночас, 
наявні визначення правової логіки характеризуються певною неконкретністю, що 
зумовлює плюралізм підходів до переліку логічних засобів та правил, які мають 
використовуватися у нормопроектній діяльності.  

Значущість законів логіки для створення нормативно-правових актів 
конкретизується у її завданнях. Автори «Посібника по законотворчості: канадський 
досвід для Росії» зазначають, що основним завданням формальної логіки у 
законотворчості є досягнення внутрішньої несуперечливості закону, ясності і 
відповідності визначень, простоти і зручності застосування акта [5, с. 88]. 

На підставі зазначеного можна констатувати тверду переконаність наукової 
спільноти у необхідності використання правової логіки у правотворчій діяльності.  

Не байдужими до питань логіки є і правотворчі суб’єкти. У низці нормативно-
правових актів України та актів методичного характеру згадуються логічні правила. 
До таких актів належать: «Методичні рекомендації щодо розроблення проектів 
законів та дотримання вимог нормопроектної техніки» (схвалені постановою колегії 
Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41); «Правила підготовки проектів 
Кабінету Міністрів України» (затверджені постановою Кабінету Міністрів України 
від 06.09.2005 р. № 870), «Методичні рекомендації з підготовки та оформлення 
проектів законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки» 
(затверджені наказом МНС України від 10.12.2007 р. № 851). 

Проте, попри усвідомлення науковою та юридичною спільнотою важливості 
використання логічних правил у правотворчій діяльності, дослідники констатують 
наявність численних правотворчих помилок, пов’язаних із недотриманням цих 
правил під час створення нормативно-правових актів. Спектр таких помилок досить 
широкий. Логічні помилки у законодавчій техніці так чи інакше зводяться до 
порушення одного з таких логічних законів: закону тотожності (неспіврозмірність 
визначення і поняття, що визначається, визначення невідомого через невідоме, 
тавтологія), закону суперечності, закону виключення третього і закону достатньої 
обґрунтованості [5, с. 88]. В. І. Риндюк звертає увагу на такі логічні помилки, як: 
невиконання вимоги щодо повноти структури юридичної норми, наприклад, 
відсутність санкції юридичної норми; некоректність посилань [6, с. 7]; логічні 
суперечності [7]. Т. А. Васільєва зазначає, що логічні помилки можуть полягати у 
різному трактуванні однієї і тієї самої дії чи явища, порушенні причинно-
наслідкових відносин та відносин, які зіставляються, надлишковій лаконічності, 
нерозрізненні суб’єкта та об’єкта [8, с. 139]. Досліджуючи законодавчий процес в 
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Україні, науковці звертають увагу на приклади порушення логічних правил 
законодавчої техніки – під час вироблення законодавчих актів не завжди дотримано 
вимогу щодо повної структури юридичної норми, її узгодженості, системності [9, 
с. 15]. Опис таких помилок можна провести лише в окремому дослідженні; тому 
наведемо лише приклад. У частині 14.1.79 ст. 14 Податкового кодексу України 
закріплено, що значні запаси корисних копалин – запаси корисних копалин, розмір 
яких перевищує незначні запаси корисних копалин. Перед нами логічна помилка – 
визначення невідомого через невідоме. Законодавець дещо згодом у частині 14.1.118 
намагається уточнити, які запаси корисних копалин є незначними – запаси, що 
визначаються за критеріями, які встановлюються Кабінетом Міністрів України. 
Однак, відсилання до критеріїв – наявних чи ймовірних, нормативних чи індиві-
дуальних, більшої логічності законодавчому визначенню не надає. 

Зазначені помилки вочевидь є результатом недотримання логічних правил під 
час створення нормативно-правових актів. Яка ж причина таких помилок на фоні 
наукової дослідженості та практичної визначеності? Спробуємо з’ясувати це, 
ознайомившись із існуючими напрацюваннями щодо цих правил. 

На думку зарубіжних вчених, головна логічна вимога – тотожності інтер-
претації тотожних об’єктів. До цієї вимоги належить вимога адекватності 
відображення у законопроекті реалій матеріального світу [5, с. 88]. Натомість 
Т. В. Кашаніна правило соціальної адекватності права зачислює до категорії 
змістовних [3, с. 36]. Представники соціологічної та природничої теорії права вва-
жають відповідність права соціальним цінностям визначальною ознакою цих теорій. 

Так, Д. В. Чухвічев виділяє три головні вимоги до логіки нормативно-
правового акта: регулятивна спрямованість, єдність, системність [10, с. 140–151].  

Натомість В. І. Риндюк розмежовує логічні форми законодавчої техніки на 
прийоми та методи, розглядаючи їх як такі, що використовуються при побудові: 
юридичних норм (нормативна побудова, прийоми викладу юридичних норм, 
прийоми посилання та відсилання); правових інститутів (юридична конструкція); 
галузевого законодавства (галузева типізація). Дослідниця також зазначає, що 
логічну єдність і послідовність законодавчого акта забезпечує його структура [11, 
с. 11–12]. Водночас є позиція [3, с. 102], відповідно до якої структурні правила 
належать і до групи вимог, що ставляться до форми нормативно-правового акта. В 
основу структурних правил покладено логічні основи класифікації правових норм 
[12]. І. О. Биля серед основних елементів логіки, що є вирішальними під час нормо-
проектування, називає закони тотожності і протиріччя, виключення третього, 
поняття та логічні операції з ними, судження [13, с. 10]. 

У радянській правовій науці до основних найзагальніших вимог до форми 
проектів зачислювали таку, як логічну послідовність викладу, зв’язок між собою 
нормативних приписів, які містяться у правовому акті [14, с. 265]. Підтримуючи 
такий підхід, Д. А. Керімов також звертає увагу на логічну послідовність викладу 
правового матеріалу. Статті та їх пункти (частини), глави і розділи закону мають 
бути пов’язані одна з іншою, кожне положення закону має бути органічно пов’язано з 
іншими, і не повторювати і тим більше не суперечити їм [15, с. 60]. 

Зокрема, С. С. Алексєєв, розглядаючи структурну організацію тексту норматив-
ного документу, ставить до неї таку вимогу, як єдність і внутрішня логіка – 
матеріал повинен бути узгоджений у всіх своїх частинах і розміщений у логічній 
послідовності [16, с. 493]. 

Цілу низку логічних методів пропонують науковці, досліджуючи проблеми 
кодифікації законодавства України, а саме: інвентаризація, кількісне та якісне 
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спрощення, аналогічне розповсюдження, прийом логічної концентрації, система-
тичне розташування матеріалу, метод якісного спрощення [17, с. 162–165]. 
Запропонований перелік, на нашу думку, є досить ґрунтовний, хоча і складний для 
розуміння. Він має відтінок особливостей кодифікаційної діяльності, більшою 
мірою зручний для науковців, ніж практиків. Чи не кожне із зазначених логічних 
правил потребує тлумачення чи конкретизації. 

На основі наведеного можна констатувати, що науковці нині пропонують цілу 
низку логічних положень, які мають братися за основу під час створення нормативно-
правових актів. Водночас щодо них не можна не висловити і низки зауважень.  

До логічних науковці зачислюють чи не усі засоби нормопроектувальної техніки. 
І. О. Биля зазначає, що юридична типізація передбачає використання низки 
логічних і спеціально-юридичних засобів, до яких належать: поняття, презумпція, 
фікція, прийоми формулювання нормативних правових приписів, перелік, 
правовий символ, зразки документів [13, с. 10]. В. І. Риндюк висловлює думку, що 
зміст юридичної норми викладається у вигляді правових положень, що форму-
ються за допомогою різних логічних засобів. Залежно від ступеня абстракції 
правового матеріалу використовуються загальні, спеціальні та виключні правові 
положення, з якими пов’язаний абстрактний, казуїстичний прийоми законодавчої 
техніки та прийоми використання правових застережень. Залежно від методу 
правового регулювання використовуються імперативні та диспозитивні поло-
ження, залежно від характеру впливу на особу – заохочувальні і рекомендаційні, 
залежно від функціональної спрямованості – регулятивні та охоронювані [11, с. 11–
12]. Оскільки логічні правила можуть бути виражені лише мовними засобами, вони 
невіддільні від мовних правил [5, с. 88]. Такий підхід звичайно надає значущості 
логічним законам, однак потребує конкретизації, оскільки стосовно більшості 
перелічених засобів нормопроектування є своя особлива (не завжди напряму 
пов’язана із логікою) система вимог та правил. Крім того, за такої широкої 
інтерпретації використати правову логіку під час створення проектів нормативно-
правових актів дуже складно з огляду на різнобічності та багатоаспектності. Для 
позначення логічних компонентів у праві використовуються терміни «логічні 
вимоги», «логічні прийоми», «логічні методи» – чітке розмежування яких не 
проводиться. 

Дослідники згадують про логічні методи. Однак де тоді загальновідомі методи 
правового аналізу, аналогії, моделювання і таке інше?  

Немає єдиної позиції стосовно того, чи соціальна адекватність правових норм 
та логічність структуризації нормативно-правового акта належать до логіки права. 

Позиції практиків щодо логіки у праві сьогодні ілюструються у нормативних 
актах та методичних рекомендаціях з питань нормопроектування. Одразу ж 
можна зазначити, що положень стосовно правової логіки у цих документах не 
багато. Найчастіше у світлі логіки права йдеться про логічну послідовність 
викладу нормативного матеріалу в законопроекті (розділ ІІ, схвалених поста-
новою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 «Методичних 
рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог 
нормопроектної техніки»; пункт 5, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 06.09.2005 р. № 870 «Правил підготовки проектів Кабінету Міністрів 
України», розділ ІІІ, затверджених наказом МНС України від 10.12.2007 р. № 851 
«Методичних рекомендацій з підготовки та оформлення проектів законів 
України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки»). При цьому на 
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нормативному рівні (у згаданій постанові Кабінету Міністрів України) подано 
навіть визначення логічної послідовності: «полягає у логічному зв’язку усіх 
компонентів проекту акта, чітко виявлених причинно-наслідкових зв’язках між 
повідомлюваними діями (фактами) – як у межах одного речення, так і в межах 
усього акта». 

Згадується про логіку і в проекті Закону України «Про нормативно-правові 
акти» [18]. У п. 5 ч. 2 ст. 9 цього законопроекту зазначено, що проект нормативно-
правового акта має «бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану 
структуру», тобто йдеться про логіку структурування нормативно-правового 
акта (до речі, аналогічний підхід простежено і в рекомендаціях Мінюсту та МНС 
України). 

Детальніше ознайомлення з положеннями перелічених вище документів 
викликає низку дискусійних питань. 

Насамперед, чому логічні правила зводяться практично лише до правил 
структурування нормативно-правових актів. У світлі наукових напрацювань це 
виглядає явно недостатнім. 

Зауваження викликає формулювання приписів про логічні вимоги. У 
методичних рекомендація МНС України закріплено, що проектування закону 
потребує упорядкованого викладу правових норм, що забезпечується логічною 
послідовністю викладу і переходом від загальних положень до більш конкретних. 
При цьому не варто допускати суперечностей між загальними і конкретними поло-
женнями. За такої редакції, наприклад, недопустимість суперечностей та 
дублювань не є правилами логіки. Аналогічну картину ми бачимо і в проекті 
Закону України «Про нормативно-правові акти». Частина 2 статті 9 не відносить до 
категорії логічних такі вимоги, як: внутрішня узгодженість проекту нормативно-
правового акта; неповторюваність положень, що містяться у проекті цього 
нормативно-правового акта; неповторюваність норм права, що містяться в інших 
нормативно-правових актах. Розробники цього законопроекту також окремо від 
логічних пропонують такі вимоги, як ясність, чіткість, зрозумілість, стислість, 
компактність та послідовність (тоді як більшість науковців у тій чи іншій формі 
розглядають їх як логічні вимоги). 

Визначення логічної послідовності фактично зводиться тільки до причинно-
наслідкових зв’язків між правовими явищами.  

Проведений аналіз також засвідчує певне відставання нормативного регулю-
вання використання логічних правил від наявних щодо таких правил рекомендацій 
наукової спільноти. Це зумовлено, на нашу думку, низкою причин: відсутністю 
єдиної доктринальної позиції щодо таких правил; їх складністю й багатогранністю; 
філософською спрямованістю наявних досліджень логіки права; врешті, спірністю. 
Наприклад, позиція про обов’язковість тричленної структури правової норми 
заперечується практикою закріплення у статтях нормативно-правових актів 
насамперед нормативно-правових приписів, для яких характерна двочленна 
структура. 

З метою усунення наведених проблем питань, пов’язаних з правовою логікою, 
й відповідно належного її використання як засобу нормопроектної техніки, на 
нашу думку, доцільно виконати низку дій.  

Для наближення фундаментальних теоретичних досліджень з правової логіки 
до потреб правотворення в Україні важливо провести спеціальні дослідження 
законів логіки стосовно саме нормативно-правових актів (керуючись їх змістовною 
та формальною природою).  
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Коли йдеться про нормативне закріплення логічних вимог, прийомів, методів, 
варто їх розмежувати. Вимоги мають уособлювати визначальні принципи логіки 
права (наприклад, тотожність та несуперечливість) й стосуються більшою мірою 
змісту нормативного документа. Закономірність дій, які необхідно вчинити для їх 
досягнення у тексті створюваного нормативно-правового акта, доцільно позначати 
терміном «правило» (наприклад, кожне положення закону має бути органічно 
зв’язано з іншими). Правила сприяють насамперед досконалості форми норматив-
ного документа. Щодо правил необхідно також зазначити і те, що вони більшою 
мірою вказують на порядок, послідовність, тактику використання інших 
нормопроектувальних засобів. Тобто логічність досягається через правильність 
оперування «нелогічними засобами», наприклад, логічна послідовність викладу 
матеріалу через належне структурування проекту нормативно-правового акта.  

Прийоми та методи зручніші під час проведення наукових досліджень та 
формування доктрини щодо логіки права.  

У літературі запропоновано широкий спектр складових логіки права. Це 
зобов’язує виокремити з них саме те, що безпосередньо стосується особливостей 
нормотворчої діяльності. Коли йдеться про позначення логічних аспектів у 
правотворчій діяльності, то, видається, варто використати запропоновану В. І. Рин-
дюк «логічну форму законодавчої техніки» [19, с. 118]. Оскільки об’єктом нашого 
інтересу є пошук засобів створення досконалих нормативно-правових актів, то 
пропонуємо ввести у проект Закону України «Про нормативно-правові акти» 
спеціальну статтю, назвавши її «логічні засоби нормопроектної діяльності» (визна-
чивши їх як систему логічних вимог та логічних правил, які використовують під 
час створення проектів нормативно-правових актів).  

Із «широкої гами» запропонованих науковцями логічних засобів, на нашу 
думку, доцільно виокремити саме ті, які безпосередньо пов’язані з законами 
формальної логіки. Інакше матиме місце дублювання логічних вимог і правил 
нормопроектування з вимогами та правилами використання іншими засобів 
нормопроектувальної техніки: логічні вимоги простоти і зрозумілості дублюються із 
мовними засобами нормопроектування (останні, наприклад, зазначені у розділі VIII 
Методичних рекомендацій МНС України), одноманітність розуміння термінології – 
термінологією (наприклад, ст. 22 Проекту), співрозмірність визначення і поняття, 
ясність й відповідність визначень – дефініціями. Це також стосується структури 
(наприклад, ст. 10, 11, 12 Проекту), принципів (наприклад, ст. 2 «Правил підготовки 
проектів Кабінету Міністрів України»), вимог до тексту (наприклад, ст. 23 Проекту), 
юридичних конструкцій тощо. Для такого відокремлення за основу, видається, 
можна взяти визнаність того чи іншого правового феномена засобом нормопроектної 
техніки. Отже, якщо сьогодні науковці та практики звертають увагу на значущості 
мовних засобів для текстуальної досконалості проекту нормативно-правового акта, 
то описувати такі правила як логічні [20], лише у силу того, що вони містять певні 
логічні закономірності – недоцільно. 

Сьогодні набула аксіоматичного характеру думка про те, що визначальне місце 
серед логічних законів належить законам мислення [21]. Т. Н. Москалькова до таких 
законів зачислює закон тотожності, закон несуперечності, закон виключення 
третього, закон достатності підстав [4, с. 279]. Саме такі логічні принципи мають 
бути взяті за вихідні як логічні засоби нормопроектної техніки. 

Логічна вимога тотожності досягається через дотримання логічного правила – 
терміни та словосполучення, які позначають одні і ті самі поняття, мають 
використовуватися в одному і тому самому розумінні. В. І. Риндюк зазначає, що 
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закон тотожності забороняє підміну термінів, понять, суджень [19, с. 120]. 
Т. Н. Москалькова зазначає, що закон тотожності називають ще законом повторю-
ваності [4, с. 280]. Переглядаючи нормативно-правові акти України, прийняті 
останніми роками, можна звернути увагу на значну кількість визначень термінів, 
що подані законодавцем у спеціальних статтях (див. наприклад ст. 14 Податкового 
кодексу України чи ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України). 
Робиться це з метою тотожного використання таких термінів у всьому нормативно-
правовому акті. 

Несуперечність нормативно-правових приписів є результатом виконання правила – 
нормативно-правові приписи не мають суперечити юридичним нормам їхнього чи 
інших нормативно-правових актів. Ця вимога та правило її забезпечення пов’язана із 
законом формальної логіки – суперечності. В. І. Риндюк зазначає, що ідея, яка 
виражається законом суперечності, проста: судження та його заперечення не можуть 
бути одночасно істинними [19, с. 119]. А такі твердження найбільш повно 
виражаються саме у нормативно-правових приписах. Випадків суперечностей між 
нормативно-правовими приписами чимало, наприклад Указ Президента України «Про 
порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів України та набрання 
ними чинності» № 503/97 від 10 червня 1997 р. та затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України № 950 від 18 липня 2007 р. «Регламент Кабінету Міністрів України» 
по-різному визначають порядок набрання чинності актами Кабінету Міністрів. 
Відповідно до частини 5 Указу Президента «нормативно-правові акти Кабінету 
Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній 
строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти, які визначають права 
і обов’язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних 
друкованих виданнях». Натомість частина 1 параграфу 41 Регламенту КМ України 
встановлює, що «постанова КМ України набирає чинності з дня її офіційного 
опублікування, якщо інше не передбачено самою постановою, але не раніше дня її 
опублікування». Спектр логічних суперечностей на нашу думку, досить широкий – від 
формальних (видимих), до яких можна зачислити і вищенаведений приклад, до 
змістовних (внутрішніх, на перший погляд непомітних). На нашу думку, ілюстрацією 
останніх може бути ситуація із ст. 2 нового Кримінального процесуального кодексу 
України. Законодавець, вказуючи на таке завдання кримінального провадження, як 
швидке розслідування і судовий розгляд, мав на увазі необхідність дотримання 
положень про розумність строків кримінального провадження, які випливають зі 
змісту п. 1 ст. 6 Європейської Конвенції та практики ЄСПЛ. Але «швидке 
розслідування і судовий розгляд» та «судовий розгляд упродовж розумного строку» – 
ці поняття не є ідентичними [22, с. 14]. 

Виключення третього. Перш ніж запропонувати можливе нормативне 
закріплення цього принципу, видається, доцільно вказати його доктринальне 
тлумачення. Т. Н. Москалькова зазначає, що відповідно до закону виключення 
третього із всіх правових рішень, які містяться в проекті нормативно-правового 
акта з одного і того самого питання регулювання, істинним є лише одне [4, с. 282]. 
Одразу ж виникає питання щодо критеріїв істинності та об’єктивності істинності 
нормативно-правових приписів, що створюються правотворчими суб’єктами (істина, 
на нашу думку, можлива лише за повної єдності позицій правотворчих суб’єктів, 
наприклад народних депутатів України – що в нинішніх політичних реаліях 
видається, утопією). Більш «життєздатною» є позиція В. І. Риндюк, яка вважає, що 
цей логічний закон означає, що в предметі, який розглядається, конкретна ознака або 
присутня, або ні [19, с. 119].  
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Оскільки основне призначення юридичної норми регулювати поведінку суб’єктів 
права, то закон виключення третього має, ймовірно, означати однозначність 
нормативного визначення правил такої поведінки. Зокрема, В. Маляренко та 
О. Шаповалова, аналізуючи ст. 2 «Завдання кримінального провадження» нового 
Кримінального процесуального кодексу України, висловили думку, що визначені у 
ст. 2 КПК завдання кримінального провадження в частині вимог забезпечення 
швидкого розслідування і судового розгляду можуть вступати в конфлікт із 
поняттям розумних строків кримінального провадження, оскільки у певних 
категоріях кримінального провадження, що відрізняються складністю, розумні 
строки, які є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та 
прийняття процесуальних рішень, не завжди можуть бути швидкими [22, с. 17, 18].  

Порушенням зазначеного принципу, на нашу думку, є й використання у 
юридичних нормах фіктивних та декларативних правових положень (на жаль, 
таким прикладом є ст. 1 Конституції України).  

Отож, на основі наведеного логічну вимогу до проекту нормативно-правового 
акта «виключення третього» можна досягнути через дотримання правила – нормативно-
правові приписи мають встановлювати однозначні, реальні та конкретні правила 
поведінки суб’єктів права. Однак сама назва даної логічної вимоги для нормативного 
закріплення, видається дещо складною. Тому, якщо керуватися основним змістовним 
навантаженням цієї вимоги, на нашу думку, можна оперувати терміном «однозначність». 

Врешті, ще один логічний закон, про який ведуть мову науковці – закон 
достатньої підстави. Значення закону для нормотворчої діяльності полягає у тому, 
що він орієнтує розробників на конструювання правових норм, спричинених 
практичною необхідністю [4, c. 283]. Зміст цього логічного закону близький до 
основоположного принципу правотворчої діяльності – соціальної обґрунтованості 
юридичного права. Оскільки другий значно багатогранніший і глибший, вести окремо 
мову про такий логічний аспект нормативно-правового акта видається недоцільним. 

До логічних вимог, погоджуючись із законодавцем, доцільно зачислити і вимогу 
логічної послідовності викладу тексту нормативно-правового акта, яка досягається – 
через логічний зв’язок компонентів проекту нормативно-правового акта, перехід від 
загальних положень до більш конкретних, причинно-наслідкових зв’язках між діями 
(фактами). Це скомпільоване з нормативних положень правило є основою для 
створення правил структурування проекту нормативно-правового акта. Наукою 
запропоновано різні форми реалізації зазначеної вимоги, наприклад, статті і їх 
пункти (частини), глави і розділи закону мають випливати одна з іншої, кожне 
положення закону повинно бути органічно пов’язано з іншими, і не повторювати і, 
тим більше, не суперечити їм. Або спочатку подаються норми загального характеру, 
що визначають принципи правового регулювання і містять правила, які повинні 
враховуватись під час застосування наступних норм нормативно-правового акта. 
Далі вміщуються норми, згруповані з окремих питань, що стосуються того чи іншого 
аспекта правового регулювання. Згодом викладаються додаткові положення, що 
стосуються усіх або кількох питань, що належать до сфери правового регулювання. 
Хоча знову ж таки є загроза того, що у різних розробників проекту нормативного 
документа може бути неоднакове розуміння логічного зв’язку між його елементами.  

Близькими за «духом» до вимоги несуперечності (тотожності) є пропоновані у 
літературі вимоги узгодженості (юридичні норми та нормативно-правові акти 
мають відповідати іншим нормам та нормативно-правовим актам) й системності 
(юридичні норми та нормативно-правові акти є складовою частиною системи 
законодавства і посідають у ній своє функціонально визначене місце). Так, 
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затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731 
«Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, 
інших органів виконавчої влади» конкретизує норми Указу Президента України від 
03.10.1992 р. № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади». 

Узгодженість охоплює як узгодженість різних частин акта, так і узгодженість 
різних нормативно-правових актів, що регулюють однорідні суспільні відносини. 
Прикладом порушення принципу узгодженості можуть бути частина 3 ст. 5 та 
пункт 4 Перехідних положень Цивільного кодексу України які визначають напрям 
дії цивільно-правових норм у часі. Відповідно до ст. 5 «якщо цивільні відносини 
виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив 
чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов’язків, 
що виникли з моменту набрання ним чинності». Натомість Перехідні положення 
встановлюють, що «щодо цивільних відносин, які виникли до набрання ним 
чинності, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов’язків, що 
виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності».  

Вимога узгодженості близька до вимоги несуперечності. Відрізняє їх те, що 
якщо суперечність спричиняє колізію між юридичними нормами, то узгодженість 
більшою мірою зумовлює їх конкуренцію.  

Зрозумілою і виконуваною, на нашу думку, є логічна вимога про недопус-
тимість дублювання нормативно-правових приписів, як в одному, так в різних 
нормативно-правових актах. Позитивним прикладом нормативного попередження 
можливості повтору нормативно-правових приписів є ст. 8 Конституції України, в 
якій зазначено, що норми Конституції України є нормами прямої дії. Зазначене 
конституційне положення нині розуміють як здатність конституційної норми до 
безпосереднього праворегулятивного впливу без додаткової конкретизації в інших 
нормативно-правових актах. 

Хоча не можна не зазначити, що у наведеному прикладі має місце не до кінця 
належне використання терміна «пряма дія» для позначення змісту поняття, яке 
відображає певне правове явище. У теорії права пряма дія є одним із різновидів 
темпоральної дії нормативно-правових актів. Тому ст. 8 Основного Закону України 
можна трактувати і як таку, що встановлює його пряму дію у часі (тим паче у 
Перехідних положеннях Конституції приписів про загальну дію конституційних 
норм немає). Перед нами приклад певної суперечності між загальновизнаним 
розумінням юридичного терміна «пряма дія» та його змістовним навантаженням, 
закріпленим у Конституції України. На нашу думку, точніше було б у ст. 8 
визначити, що норми Конституції України є нормами безпосередньої дії.  

Підсумовуючи проведене дослідження, можна запропонувати ввести в акти, 
які регламентують нормопроектну діяльність в Україні, окрему норму про логічні 
засоби правотворчої діяльності, сформулювавши її у наступній редакції: 

Ст. …. Логічні засоби нормопроектування 
1. Логічні засоби нормопроектування – це система логічних вимог та логічних 

правил, які використовують під час створення проектів нормативно-правових актів. 
2. Проекти нормативно-правових актів мають відповідати логічним вимогам, 

які досягаються шляхом дотримання логічних правил: 
1) тотожності – терміни та словосполучення, що позначають одні і ті самі 

поняття, мають використовуватися в одному і тому самому розумінні.  
2) несуперечності – між нормативно-правовими приписами створюваного та 

інших нормативно-правових актів не має бути суперечності; 
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3) однозначності – нормативно-правові приписи мають встановлювати 
однозначні, реальні та конкретні правила поведінки суб’єктів права; 

4) логічної послідовності викладу тексту нормативно-правового акта – 
логічний зв’язок компонентів проекту нормативно-правового акта, перехід від 
загальних положень до більш конкретних, причинно-наслідковий зв’язок між 
встановлюваними правовими явищами; 

5) узгодженості – проектовані нормативно-правові приписи та нормативно-
правові акти повинні відповідати чинним нормативно-правовим приписам та 
нормативно-правовим актам;  

6) системності – створювані нормативно-правові акти є складовою частиною 
системи законодавства і мають посідати у ній своє функціонально визначене місце; 

7) недопустимості дублювання – нормативно-правових приписів не можуть 
повторювати уже нормативно закріплені правила поведінки.  

Наведене формулювання може бути об’єктом подальших наукових дискусій та 
джерелом інформації для практиків.  
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В. Косович 
Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
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В статье выясняется, что такое правовая логика; указываются основные виды 
логических ошибок, допускаемых в нормативно-правовых актах; рассматриваются 
логические правила, которые необходимо соблюдать в нормопроектной деятельности, 
предлагаются формы их нормативного закрепления. 
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In the article the meaning of legal logic is revealed; main kinds of logical errors, 
committed in normative-legal acts are noted; logical rules that should be observed in rule-
drafting are regarded; forms of their normative embodiment are proposed. 
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БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ  
ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

М. Стрипко  

Київський університет імені Бориса Грінченка  
вул. Тимошенка, 13-Б, 04053 Київ, Україна 

Проаналізовано сучасний стан нормотворчої діяльності в Україні, на підставі чого 
обґрунтовано ключову роль інститутів громадянського суспільства у створенні якісного 
законодавства, що відповідає вимогам правової держави. Сформульовано базові 
принципи взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади 
при здійсненні нормотворчої діяльності. Розкрито зміст цих принципів. Виокремлено 
наявні проблемні питання, вирішення яких сприятиме підвищенню якості вітчизняного 
законодавства. 

Ключові слова: нормотворча діяльність, нормотворчість, нормативно-правовий акт, 
законодавчий акт, інститути громадянського суспільства, принципи, юридична техніка.  

Необхідною та невід’ємною умовою побудови правової держави, громадянсь-
кого суспільства, утвердження європейських демократичних цінностей в Україні є 
створення якісного вітчизняного законодавства, що імплементоване до правових 
норм та стандартів країн Європейського Союзу. Це може бути досягнуто не лише 
через дотримання логічної структури нормотворчої діяльності, а й шляхом 
реальної, а не декларативної участі інститутів громадянського суспільства в про-
цесі створення нормативно-правових актів України, передусім, через їх взаємодію 
у цьому процесі з органами державної влади.  

На наше переконання необхідність участі інститутів громадянського суспіль-
ства (далі – ІГС) у нормотворчості зумовлене такими обставинами, зокрема: 

1. У багатьох випадках ІГС краще, ніж суб’єкти нормотворчості (органи 
державної влади) володіють інформацією щодо проблем, які потребують нормативно-
правового регулювання. 

2. ІГС мають можливість пропонувати альтернативний проект того чи іншого 
нормативно-правового акта, підготовлений без залучення коштів державного 
бюджету. 

3. ІГС України об’єктивно простіше, ніж органам державної влади, нала-
годжувати взаємодію з ІГС іноземних держав. Як наслідок, вітчизняні недержавні 
організації мають можливість прискіпливого аналізу зарубіжного досвіду 
правового регулювання суміжних з Україною проблем. 

4. Аналіз практики нормотворчості свідчить про те, що головний розробник 
проекту нормативно-правового акта, зазвичай, діє відповідно до заздалегідь 
затвердженого конкретним міністерством (відомством) плану нормопроектних робіт. 
З огляду на це, дії суб’єкта нормотворення є надто формалізованими, через що, коли 
відпадає необхідність у нормативному врегулюванні тієї чи іншої проблеми, владна 
установа далеко не завжди відмовиться від прийняття нормативно-правового акта. 
Адже не виконання конкретного пункту плану нормопроектних робіт може мати 
наслідком накладення на відповідального працівника дисциплінарного стягнення. 
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Такий стан справ, безумовно, негативно позначається на вітчизняному законодавстві. 
Створення реальних, а не формальних умов участі ІГС у нормотворчому процесі 
органів державної влади України мінімізує таку практику. 

Враховуючи вищезазначені обставини, а також євроінтеграційний вектор 
зовнішньої політики нашої держави можна цілком логічно прогнозувати поглиб-
лення найближчим часом співпраці ІГС та органів державної влади України у 
процесі створення нормативно-правових актів.  

Дослідженню питань нормотворчої діяльності присвячені праці низки вчених. 
Зокрема, серед фахівців, які займаються удосконаленням правового регулювання 
нормотворчості, вважаємо за доцільне виділити Г. Новицького, В. Омельчука, 
М. Стрельбицького, О. Шмоткіна. Питання стадій нормотворчого процесу сис-
темно аналізували у своїх працях О. Шамсутдінов, Ж. Докторова, М. Шумило, 
Н. Плахотнюк. Аспекти юридичної техніки комплексно розкриті І. Билею, Ю. Бой-
ком, М. Пановим, М. Вороновим та іншими вченими.  

Водночас можемо констатувати, що роль ІГС у нормотворчому процесі 
розкривають вітчизняні вчені здебільшого фрагментарно. 

Це дає підстави сформулювати мету статті, яка полягає у розробці базових 
принципів взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів державної 
влади під час здійснення нормотворчої діяльності, розкритті змісту цих принципів 
та внесенні пропозицій щодо вдосконалення нормотворчої діяльності в Україні в 
контексті участі ІГС.  

Отже, беззаперечним є той факт, що принципи у загальнонауковому розумінні 
є базовими основоположними началами здійснення певного виду діяльності. 
Відповідно, принципами взаємодії ІГС та органів державної влади під час 
здійснення нормотворчої діяльності, на наше переконання, є ті основоположні 
начала, які у своїй сукупності: 

1. Забезпечують повноцінну участь неурядових структур у процесі підготовки 
проектів нормативно-правових актів, що зачіпають права, свободи і законні інтереси 
громадян. 

2. Визначають нормативно не закріплені правила взаємодії неурядових 
структур та органів влади у нормотворчому процесі, передусім, в умовах відсут-
ності чинного Закону України «Про нормативно-правові акти». 

3. Мінімізують випадки прийняття кулуарних та не підкріплених адекватним 
відображенням нормативно-правових потреб актів. 

На нашу думку, першочерговим принципом взаємодії ІГС та органів 
державної влади під час здійснення нормотворчої діяльності є принцип законності. 

Він означає наявність правових підстав участі неурядових структур у нормо-
творчому процесі. На сьогодні у нашій державі відсутні юридичні перешкоди для 
участі ІГС в окремих стадіях нормотворчості: формування концепції проекту 
нормативно-правового акта та підготовки самого проекту. Більш того, суттєвий 
вплив на нормотворчість органів державної влади ІГС можуть чинити шляхом 
спілкування з представниками влади через офіційні інтернет-портали міністерств 
(відомств).  

Певні обмеження участі громадськості у нормотворчому процесі повинні 
стосуватися передусім підзаконної нормотворчості та питань, які стосуються 
державної таємниці, що цілком відповідає вимогам та інтересам правової 
держави.  

Водночас вважаємо за доцільне законодавчо закріпити у проекті Закону 
України «Про нормативно-правові акти» норму, яка би гарантувала ІГС можли-



М. Стрипко 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59  30 

вість участі у процесі прийняття правових актів, що торкаються прав, свобод і 
законних інтересів громадян. Зокрема, це може стосуватися впровадження у проект 
згаданого Закону імперативної норми, що зобов’язуватиме головного розробника 
нормативно-правового акта розглядати всі альтернативні проекти документа. 

Крім того, доцільно розглянути питання щодо законодавчого закріплення 
норми, яка зобов’язуватиме головного розробника нормативно-правового акта на 
етапі погодження проекту цього документа готувати офіційну письмову 
аргументацію щодо причин не врахування тієї чи іншої пропозиції, наданої ІГС. Це 
дещо ускладнить процедуру прийняття нормативно-правового акта, проте матиме 
позитивні наслідки, в першу чергу, для самого органу державної влади, оскільки 
позбавить ІГС підстав необґрунтовано критикувати закон після набуття ним 
юридичної сили.  

Принцип гуманізму. Насамперед зазначимо, що суть цього принципу у 
нормотворчій діяльності полягає у тому, що нормативно-правові акти мають 
формулювати і захищати загальнолюдські цінності, природні права людини; її інте-
реси мають бути у центрі нормотворчої діяльності [1, с. 38]. Економічна доціль-
ність прийняття того чи іншого проекту нормативного документа жодним чином 
не може виправдати збитків навколишньому природному середовищу, життю, 
здоров’ю, честі та гідності людини тощо. Цей принцип у нормотворчій діяльності 
ґрунтується на ст. 3 Конституції України, яка встановлює, що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність [2].  

Під час проектування цього принципу на взаємодію державних органів з ІГС у 
нормотворчій діяльності, виділимо ту особливість, що зазначені суб’єкти в 
жодному разі не повинні співпрацювати у підготовці тих проектів, які суперечать 
загальнолюдським цінностям.  

Зазначимо, що всупереч принципу гуманізму в нашій державі мали місце 
випадки створення маргінальних «кишенькових» недержавних організацій зде-
більшого на кошти фінансово-промислових груп, що намагалися обстоювати у 
законах, передусім, інтереси крупного бізнесу. Особливо це стосується періоду 
роботи Верховної Ради України третього скликання, коли час від часу приймалися 
так звані лобістські «закони-одноденки», наприклад, щодо звільнення на 
короткостроковий період від митних платежів певних суб’єктів підприємницької 
діяльності. Внаслідок цього державний бюджет недоотримував колосальні кошти, 
через що в країні відбувалися масові затримки соціальних виплат та зубожіння 
населення. 

У цьому зв’язку потрібно вести мову і про принцип правової автономності у 
взаємодії органів державної влади та ІГС, що передбачає недопустимість 
неправомірного тиску на нормотворчих суб’єктів у будь-якій формі з боку інших 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, 
громадських організацій, недержавних ЗМІ тощо.  

Тобто під час здійснення нормотворчої діяльності будь-який суб’єкт має діяти 
автономно та незалежно, в рамках власної компетенції та відповідно до засад 
внутрішньої та зовнішньої політики держави, визначених Верховною Радою 
України. Адже незважаючи на весь позитивний вплив ІГС, юридичну та моральну 
відповідальність за якість законодавства несе, передусім, орган державної влади, 
який санкціонував набрання нормативно-правовим актом юридичної сили.  
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Взаємодія ІГС та органів державної влади при здійсненні нормотворчої діяльності 
повинна відбуватися на плановій основі, тобто на підставі принципу планування.  

Цей принцип дає змогу уникнути прийняття спонтанних та поспішних 
нормативно-правових актів. Як цілком слушно зазначає Р. Фадєєв, «поспішність у 
прийнятті законів нерідко призводила до того, що закони не містили механізмів 
реалізації і засобів відповідальності за їх невиконання» [3, с. 4].  

Безумовно, забезпечити плановий характер прийняття низки нормативно-право-
вих актів неможливо передусім через високу динаміку суспільно-політичної 
ситуації у світі та Україні зокрема. Водночас необхідно забезпечити плановий 
характер прийняття, передусім, кодифікованих актів та нормативних документів, 
що визначають правовий статус певного органу державної влади.  

Механізм реалізації даного принципу полягає у такому: в основі вітчизняної 
нормотворчості всіх рівнів – і законодавчого, і підзаконного (відомчого) має бути 
план нормопроектних робіт на певний період. Схожі плани в обов’язковому 
порядку повинні оприлюднюватися, внаслідок чого громадськість отримує додат-
кову можливість долучитися до процесу нормотворчості. 

Принцип наукової обґрунтованості. Він передбачає необхідність вивчення 
ІГС та суб’єктом нормотворення об’єктивних потреб суспільства під час роботи 
над проектом кожного нормативно-правового акта, практики застосування чинного 
законодавства, фахової наукової літератури. Нормативно-правові акти повинні 
прийматися тільки тоді, коли вони об’єктивно зумовлені суспільними відносинами, 
вони повинні найбільш повно регулювати ті відносини, необхідність регулювання 
яких зумовлена потребами [4, с. 169].  

Більше того, актуальність принципу наукової обґрунтованості значно зростає в 
умовах прогалин у правовому регулюванні тієї чи іншої проблемної ситуації. У 
таких випадках саме звернення до наукових праць вітчизняних та зарубіжних 
вчених дає змогу обрати оптимальний варіант вирішення проблеми. 

У цьому зв’язку доцільно привести приклад з прийняттям у квітні 2012 р. 
нового Кримінального процесуального кодексу України, на чому наполягали як 
європейські, так і переважна більшість вітчизняних ІГС. Первинний аналіз зазначе-
ного документу свідчить, що його норми, значною мірою, запозичені з подібних 
правових актів країн Західної Європи, які й стали головним критерієм під час 
розробки. Хоча, на наше переконання, головним критерієм все ж таки мали стати 
результати наукових досліджень вітчизняних вчених.  

Наприклад, ст. 97 нового Кримінального процесуального кодексу України надає 
суду право визнавати допустимим доказом свідчення з чужих слів незалежно від 
можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових випадках, 
якщо такі показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості 
останніх [5]. Фактично на практиці ця норма легалізовує чутки, які за своєю суттю 
можуть бути показаннями з чужих слів, через що перевірити їх достовірність більш 
ніж проблематично. Відповідно, зростає імовірність притягнення особи до 
юридичної відповідальності на підставі чуток. Тісний зв’язок практичного досвіду 
законодавця з теоретичними напрацюваннями вітчизняних вчених унеможливили б 
прийняття таких норм.  

Особливої актуальності сьогодні набуває принцип професіоналізму, що передбачає 
залучення до розробки нових нормотворчих рішень кваліфікованих спеціалістів, які 
мають відповідну підготовку, достатній досвід роботи та обсяг знань [6].  

На переконання автора, під час організації нормотворчого процесу, на відміну 
від багатьох інших видів діяльності, навіть значний управлінський досвід 
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керівника не зможе компенсувати нестачу юридичних знань в питаннях підготовки 
проектів нормативно-правових актів. Подібний стан справ неминуче позначається 
на якості нормативних документів. 

Також зазначимо, що далеко не кожній неурядовій структурі вдається 
підібрати колектив професіоналів, який зацікавлений у просуванні демократичних 
стандартів через нормотворчість. Мають місце випадки, коли у недержавних 
організаціях працюють люди, які розраховують на особисте збагачення шляхом 
отримання грантів, через що їх вплив на нормотворчу діяльність у нашій державі є 
не більш ніж формальний.  

І це, на нашу думку, є однією з причин того, що ще на етапі підготовки 
окремих ключових для українського суспільства законодавчих актів низка ІГС не 
зайняли принципової позиції з окремих положень нормативно-правових актів.  

Насамперед, вищезазначене стосується Закону України «Про вибори народних 
депутатів України», який був прийнятий 17 листопада 2011 р. [7]. Так, на сьогодні 
очевидним є той факт, що зазначений Закон не дає належним чином вирішити 
проблемні питання, пов’язані з критеріями утворення виборчих округів; 
обмеженням можливості заміни членів комісій іншими особами від суб’єктів 
подання кандидатур до складу комісій; регулюванням передвиборної агітації; 
підвищенням рівня прозорості фінансування виборчої кампанії; підставами для 
визнання голосування та результатів виборів недійсними та ін. 

Більше того, звертає увагу синхронність голосування за Закон України «Про 
вибори народних депутатів України» 366 народних депутатів України, що пред-
ставляють як провладні, так і опозиційні політичні сили. У цьому зв’язку виникає 
цілком логічне питання: наскільки професійною була позиція ІГС під час аналізу норм 
цього закону на етапі розробки та що завадило їм вчасно привернути увагу 
громадськості щодо недоцільності прийняття документа у такому вигляді. Тим більше, 
що на сьогодні не залишилося жодної політичної партії, представленої у парламенті, 
яка б не співпрацювала з ІГС та на яку ті самі інститути не могли б впливати.  

Не менш актуальною вбачається ситуація із Законом України «Про захист пер-
сональних даних», прийнятим 1 червня 2010 р. [8]. Лише 2012 р. низка неурядових 
структур, зокрема, «Новий Громадянин» та «Артикль 19» надали суспільного 
резонансу недолікам зазначеного законодавчого акта, через які на практиці доступ 
громадян до публічної інформації обмежується посиланням на конфіденційність 
персональних даних; діють надмірні адміністративні вимоги до обробки персональних 
даних; перелік підстав для правомірної обробки таких даних обмежений тощо. 

На наше переконання, запобігти появі суперечливих норм цього закону на 
етапі розробки проекту було значно простіше, ніж домагатися внесення змін після 
того, як минуло два роки з моменту набрання ним чинності. 

Взаємодія ІГС та органів державної влади при здійсненні нормотворчої 
діяльності неможлива без чіткого дотримання принципу дотримання вимог 
юридичної техніки. Саме юридична техніка є тим необхідним засобом, який 
забезпечує логічну структуру, цілісність юридичного акта, послідовність та 
грамотність викладу в ньому правових норм [9]. Навіть часткове ігнорування цього 
принципу може призвести до зайвого спрощення правової мови нормативно-
правового акта, її вульгаризації, стати перешкодою правильного словесного 
вираження деяких тонкощів правової регламентації. 

Як позитивний приклад дії цього принципу в сучасних умовах доцільно 
навести проаналізований вище Закон України «Про захист персональних даних». 
Зокрема, у серпні 2012 р. низка вітчизняних громадських діячів, серед яких 



М. Стрипко 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 33 

І. Бекешкіна, А. Бущенко, Р. Головенко, С. Заліщук, Д. Котляр, О. Павліченко, Т. Пет-
рів, А. Пінчук, Р. Романов, О. Сушко, В. Таран, О. Хмара, Л. Шевченко, Т. Шевченко, 
надіслали на адресу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 
звернення щодо доцільності внесення змін до згаданого закону. В документі 
автори не просто декларують необхідність перегляду окремих норм законодавчого 
акта, а пропонують власну редакцію суперечливих положень, підготовлену на 
основі чіткого дотримання вимог юридичної техніки.  

Отже, на нашу думку, врахування у практичній діяльності сформульованих у 
статті базових принципів взаємодії інститутів громадянського суспільства та 
органів державної влади при здійсненні нормотворчої діяльності, пропозицій щодо 
внесення змін до ключових нормативно-правових-актів нашої держави, матиме 
позитивний вплив на чинне вітчизняне законодавство та сприятиме його 
вдосконаленню. 
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
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ул. Тимошенко, 13-Б, 04053 Киев, Украина  

В статье осуществлен анализ современного состояния нормотворческой деятель-
ности в Украине, на основании чего обосновано ключевую роль институтов гражданского 
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общества в создании качественного законодательства, которое отвечает требованиям 
правового государства. Сформулированы базовые принципы взаимодействия институ-
тов гражданского общества с органами государственной власти при осуществлении 
нормотворческой деятельности. Раскрывается сущность этих принципов. Выделены 
существующие проблемные вопросы, решение которых будет содействовать повыше-
нию качества отечественного законодательства.  

Ключевые слова: нормотворческая деятельность, нормотворчество, нормативно-
правовой акт, законодательный акт, институты гражданского общества, принципы, 
юридическая техника.  
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The article deals with the analysis of the current state of rule-making activity in Ukraine; 
on this basis the key role of the institutes of civil society in the establishment of perfect 
legislation, that should be in line with the requirements of a legal state is substantiated. Basic 
principles of correlation between the institutes of civil society and the bodies of state power in 
rule-making activity are defined. The content of these principles is revealed. Issues, that 
should be resolved with regard to the improvement of domestic legislation are singled out. 

Key words: rule-making activity, rule-making, normative-legal act, legislative act, institutes 
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ОСНОВНІ ВИДИ ПРАВОТВОРЧИХ ПОМИЛОК  
У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

І. Шевчук 
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У статті проаналізовано питання законотворчості України, охарактеризовано головні 
види правотворчих помилок у законах України. 

Ключові слова: правотворча помилка, помилка у вітчизняному законодавстві. 

Стрімкий розвиток суспільних відносин у сучасних умовах сприяє інтен-
сифікації правотворчості, завдяки якій, зокрема, в Україні створено об’ємний 
нормативно-правовий комплекс, спрямований на правове регулювання. Водночас, 
така інтенсифікація породжує і правотворчі помилки, що перешкоджає якості 
правового регулювання. 

Ті чи інші питання правотворчих помилок були висвітлені у працях як зару-
біжних, так і вітчизняних вчених, зокрема: В. М. Баранова, І. О. Билі-Сабадаш, 
Ж. О. Дзейко, Т. В. Кашаніної, В. М. Косовича, О. Б. Лісюткіна, О. С. Лашкова, 
В. М. Сирих, О. Ф. Скакун, Ю. О. Тіхомірова та ін. Проте, і до сьогодні питання 
природи та особливостей правотворчих помилок у законодавстві України залиша-
ються малодослідженими. 

Розуміючи під правотворчою помилкою спричинений недотриманням техніко-
технологічних вимог правовий дефект, допущений суб’єктом правотворчості, як у 
самій діяльності, так і у її результатах, можна виокремити такі її ознаки: вона 
допускається суб’єктом правотворчості; є різновидом правової помилки; є право-
вим дефектом; спричинена недотриманням техніко-технологічних вимог у 
правотворчості; допускається як у правотворчій діяльності, так і у джерелах права. 

Важливе місце в процесі встановлення правової природи правотворчих 
помилок належить їх класифікації. У науковій літературі є досить велика кількість 
критеріїв поділу правотворчих помилок на види. Найпоширенішими з них є: за 
галузями законодавства (помилки у конституційному, цивільному, кримінальному 
та інших галузях права); за ступенем істинності (спірні та безспірні помилки); за 
ступенем поширення (поширені та непоширені помилки); за ступенем юридичного 
врегулювання певної сфери суспільних відносин (помилки, допущені через відсутність 
регламентації, недостатність регламентації чи надмірне регулювання); за 
елементами структури норми права, в яких допущено помилку (помилки у гіпотезі, 
диспозиції, санкції); за характером наслідків (помилки, що нанесли матеріальну, 
моральну чи організаційну шкоду; спричинили деформації юридичної практики або 
ріст протиправної активності); за характером відкритості (явні та латентні 
помилки); за зовнішньою формою джерел права, в яких допускаються помилки (в 
нормативно-правових актах, нормативно-правових договорах тощо) та ін.  

Окрім того, правотворчі помилки диференціюють за рівнем складності 
(елементарні (прості) та системні (багатофакторні) помилки) [10, с. 26–41]; за 
психологічним механізмом формування (умисні та неумисні правотворчі помилки) 
[11, с. 11]; за формами усунення (ті, що виявляються та можуть бути усунені самим 
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правотворчим органом в процесі його діяльності (хоча С. В. Полєніна такі помилки 
[12, с. 26]) не вважає правотворчими у прямому розумінні) та помилки, які 
виявляються після набуття нормативним актом законної сили) [13, с. 249–257]; за 
критерієм виду порушених вимог (юридичні, логічні та граматичні помилки), [14]; 
помилки при застосуванні правил і засобів законодавчої техніки поділяють 
залежно від ознак, що характеризують якість закону (ознаки, які характеризують 
зміст закону та ознаки, які стосуються його зовнішньої форми) [15, с. 304]. 

Така багатоманітність правотворчих помилок та численність позицій щодо їх 
класифікації може «розмивати» саме поняття «правотворча помилка», яке потребує 
відповідного узагальнення. Така класифікація має базуватися, насамперед, на 
понятті «правотворча помилка», що дає змогу виокремити помилки у правотворчій 
діяльності та помилки в її результатах. 

Помилки у правотворчій діяльності класифікують за стадіями правотворчості 
на такі види: помилки під час підготовки проекту джерела права, помилки під час 
прийняття джерела права правотворчим суб’єктом та помилки під час оприлюд-
нення джерела права. Залежно від виду правотворчої діяльності така класифікація 
матиме свою специфіку. 

Наприклад, О. Б. Лісюткін класифікує правотворчі помилки за стадіями 
законодавчої діяльності так: помилки у реалізації права на законодавчу ініціативу; 
помилки під час обговорень законопроекту; помилки під час прийняття законо-
проекту; помилки під час опублікування та набуття чинності прийнятого закону 
[16, с. 188–189]. 

Диференціювати правотворчі помилки за результатами правотворчої 
діяльності можна за джерелами права: помилки у нормативно-правових договорах, 
нормативно-правових актах тощо. А у межах кожного виду їх можна класифі-
кувати залежно від техніко-технологічних вимог, що ставляться до відповідних 
джерел на змістовні та формальні. 

Аналізуючи чинне законодавство України зазначимо, що воно не позбавлене 
змістовних та формальних правотворчих помилок, які, своєю чергою негативно 
впливають на ефективність правозастосування. 

При цьому зазначимо, що у вітчизняній юридичній літературі немає чітких 
критеріїв їх диференціації, не визначені шляхи їх попередження та подолання. 
Врешті-решт відсутнє цілісне бачення такого явища, як правотворчі помилки у 
законодавстві України. 

Характеризуючи це явище видається доцільним визначитися, насамперед, 
стосовно поняття «законодавство України» або поняття «система законодавства 
України». В юридичній літературі поняття «система законодавства» трактується 
по-різному: як одна з форм існування права, спосіб надання юридичного значення 
нормам права, засіб їх організації та поєднання у статті нормативно-правових актів 
та інших нормативно-правових приписів або як система законів [17, с. 397]. 

Ще ширше розуміє систему законодавства О. В. Анциферова, тобто як сукуп-
ність джерел права…, зовнішню форму вираження системи права [18, с. 6]. 

Але найчастіше систему законодавства в широкому розумінні трактують як 
систему нормативно-правових актів [19, с. 373]. 

Поняття «законодавство», зазвичай, ототожнюється з поняттям «система 
законодавства» у більшості випадків як сукупність нормативно-правових актів. 
Хоча такий підхід не відповідає сучасним реаліям.  

На сьогодні потрібно розрізняти поняття «система джерел права», «система 
нормативно-правових актів» та «система законодавства». 
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Під системою законодавства потрібно розуміти належно угрупований 
комплекс законодавчих приписів. А відтак, і термін «законодавство» має позначати 
сукупність чинних законів України [20, с. 48]. 

Чинна система законодавства України є складним та об’ємним утворенням, 
яке регулює найважливіші сфери суспільних відносин. 

Як і будь-яка система нормативно-правової регламентації, вона формується в 
процесі законотворчої діяльності, має відповідати встановленим техніко-техно-
логічним вимогам та створюватися спеціалістами, що мають знання та навички у цій 
сфері. Дотримання вимог законодавчої техніки та технології є обов’язковою 
передумовою якості законів, ефективності їх застосування. 

Відсутність знань чи навичок, недотримання техніко-технологічних вимог 
призводять до правотворчих помилок у законах. 

Беручи за основу розуміння законотворчої техніки як сукупності засобів та 
прийомів створення, зміни, припинення, об’єктивації та систематизації законодавчих 
приписів, а технології як правил застосування цих засобів та прийомів у ході 
законотворення, на цій основі можна виокремити техніко-технологічні вимоги як до 
законотворчої діяльності, так і до її результатів (законів). 

В юридичній літературі ці вимоги поставлені, насамперед, до основних 
елементів законотворчої техніки. Так, Ю. О. Тіхоміров до законотворчої техніки 
зачислює елементи: а) пізнавально-юридичний; б) нормативно-структурний; 
в) логічний; г) мовний; д) документально-технічний; ж) процедурний [21, с. 22]. 

Крім цього, у сучасній правовій літературі виокремлюють три групи правил та 
прийомів: а) ті, що належать до зовнішнього оформлення нормативно-правових 
актів; б) ті, що стосуються до його змісту та структури; в) ті, що пов’язані з мовою 
нормативно-правових актів [22, с. 418]. 

Це дає підставу для виокремлення найзагальніших вимог, які ставляться до 
майбутнього закону: точність та визначеність юридичної форми; ясність та 
доступність мови законодавця; повнота регулювання відповідних суспільних відно-
син; конкретність регулювання (без декларативних приписів); використання стійких, 
апробованих термінів; комплектність, економічність, оптимальність викладу мате-
ріалу; його логічна послідовність; збалансованість у межах системи законодавства; 
уніфікація форми, структури викладу нормативно-правових приписів [23, с. 88–93]. 

Водночас Д. А. Керімов зазначає, що до головних проблем, що їх потрібно 
вирішити законодавцеві, варто зачислити такі: 1) дослідження різних соціальних 
чинників, що викликають потребу у правовому регулюванні суспільних відносин; 
2) виявлення та врахування багатоманітних інтересів різних соціальних утворень, 
суспільних груп, суспільства, традицій та звичаїв; 3) використання досягнень 
науки, техніки, культури; 4) проведення порівняльного аналізу із законодавством 
інших держав, з іншими соціальними регуляторами; 5) проведення у соціальних 
ситуація правових експериментів; 6) встановлення місця закону у системі, 
виявлення його взаємодії з Конституцією та іншими законам; 7) удосконалення 
організаційних форм процедури створення закону тощо [24, с. 175]. 

А логіку, стиль та мову закону він називав основою законодавчої техніки [25, с. 56]. 
Водночас, потрібно не забувати, що головною метою юридичної техніки є 

створення якісного закону, а тому і техніко-технологічні вимоги можуть бути 
згруповані за більш чіткими критеріями, а саме – зміст та форма. Тому ці вимоги 
можуть бути змістовними та формальними. 

До головних змістовних вимог зачислюють: 1) відповідність соціальних 
факторів та нормативно-правового змісту (встановлення соціальних факторів, що 
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зумовлюють потребу у правовому регулюванні; виявлення соціальних інтересів, 
встановлення механізму їх узгодження; обґрунтування їх у межах предмету 
правового регулювання в концепції); 2) встановлення відповідності змісту 
нормативно-правових приписів логічній основі (відповідність логічним законам, 
прийомам і засадам; відповідність змісту нормативно-правового припису логічній 
структурі норми права; відповідність нормативній основі в цілому системі права); 
3) відповідність сучасній діловій українській мові, техніці юридичного письма; 
4) відповідність змісту нормативно-правових приписів чинній системі джерел права 
України; 5) наявність механізмів реалізації приписів та забезпеченість їх виконання. 

До головних формальних вимог зачислимо такі: 1) правильність вибору 
юридичної форми вираження; 2) правильність структурної організації (послідовна 
диференціація нормативного матеріалу на частини, глави, розділи, статті чи інші 
структурні одиниці; внутрішня узгодженість в їх межах та ін.); 3) відповідність 
чинній системі джерел права. 

Ці та інші вимоги є необхідними для забезпечення якості законів, а тому, була б 
бажаною їх фіксація у вітчизняних нормативно-правових актах. На жаль, у системі 
джерел права немає чітких формалізованих техніко-технологічних вимог до законів. 

Зокрема, Апаратом Верховної Ради України у 2006 р. були переопрацьовані та 
видані «Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої 
техніки (методичні рекомендації)». У них було зазначено, що недооцінка правил 
законодавчої техніки або їх ігнорування чи спрощення може призвести до 
законодавчих помилок. Водночас, ці Правила лише частково містять змістовні 
вимоги: відповідність нормативно-правових приписів законопроекту до чинної 
системи джерел права, наприклад необхідність вивчення міжнародних договорів 
щодо теми проекту; врахування положення закону України «Про загальнодер-
жавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
союзу»; проаналізувати все чинне законодавство; встановлення потреби в 
законодавчому регулюванні; відповідність діловій мові; правильність використан-
ня термінології. При цьому значно більше уваги приділено питанню структурної 
організації законодавчих приписів [26]. Ці правила 2007 р. за сприяння парламенту 
України були дещо вдосконалені та наповнені типовими прикладами або ж тими, 
де були допущені правотворчі помилки. Водночас структуризація техніко-
технологічних вимог не відбулася. 

Дещо розширено змістовні техніко-технологічні вимоги до законів підготовлені 
Центром політико-правових реформ у проекті Методичних рекомендацій з 
підготовки та оформлення проектів законів (правила законопроектування) зокрема, 
щодо концепції законопроекту, в якій, на думку вчених, доцільно вказати про 
потребу у правовому регулюванні, результати опитування та статистики, а також 
наслідки реалізації майбутнього закону (економічні, політичні та ін.) [27]. 

І лише у «Правилах підготовки проектів актів Кабінету міністрів України», 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 2005 р., було зазначено про 
необхідність врахування практики застосування чинного законодавства та 
соціологічних досліджень, щоправда лише у разі їх проведення. Видається, що для 
створення вітчизняних нормативно-правових актів чомусь не потрібні ні спеціальні 
дослідження соціальних чинників, які викликають потребу у правовому 
регулюванні, ні професіонали зі знаннями та навичками законопроектування. 

Хоча формалізація техніко-технологічних вимог до законів, критеріїв їх 
групування дало б змогу не лише створювати якісні закони, а й виявляти типові 
помилки і застосовувати дієві способи їх попередження та подолання. 
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Відсутність таких критеріїв та вимог створює умови до появи змістовних та 
формальних помилок.  

Зокрема, відсутність комплексних соціологічних досліджень не дає змоги 
повною мірою вивчити предмет правового регулювання, виявити усі засоби та 
способи належного регулювання, що спричинює неповноту правового регулювання 
(відсутності відповідної норми або звуженої її дії). Характерною для українського 
законодавства є і відсутність механізмів реалізації приписів та забезпечення їх вико-
нання. 

Наприклад, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» [4] 
зобов’язує нотаріуса як суб’єкта первинного фінансового моніторингу встанов-
лювати фізичних осіб власників істотної участі та контролерів юридичної особи 
навіть у тих випадках, коли вони є засновниками юридичної особи, яка, своєю 
чергою, є засновником іншої юридичної особи, засновника учасника фінансової 
операції. Жоден з чинних нормативно-правових актів не закріплює процедури 
реалізації зазначеної норми. Однак, відповідальність за невиконання цієї норми 
встановлена тим самим законом. 

Водночас варто погодитись із позицією О. В. Колотової, яка вважає, що не 
можна говорити про наявність прогалини у тому випадку, коли суспільні 
відносини не врегульовані чинним законодавством України, але їх регулювання 
передбачено нормами міжнародного права, ратифікованими на території України. 
У такому випадку досить часто прогальною є сама процедура реалізації норм 
ратифікованого міжнародного акта [17, с. 58]. 

Дублювання положень інших нормативно-правових актів призводить до їх 
знецінення та надмірного збільшення обсягу закону. Найяскравіше таке знецінення 
виявилося серед законодавчих норм, що визначають юридичну відповідальність. 
Майже у кожному законі міститься стаття (а то і цілий розділ), присвячена 
відповідальності за порушення положень цього акта. Проте найчастіше справа 
полягає лише у черговому повторенні загальновідомих положень: особи, винні у 
порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом. 
Наприклад, п. 3 ст. 19, п. 6 ст. 23, ст. 24 Закону України «Про засади функціонування 
ринку природного газу» [5], ст. 32 Закону України «Про оцінку майна та професійну 
оціночну діяльність в Україні» [6] та ін. 

Невідповідність ціннісним установкам суспільства простежують у ст. 265 
Податкового кодексу України [2] стосовно податку на нерухомість (так званий 
«податок на розкіш»), оскільки основною заявленою ціллю норми є наповнення 
бюджету держави за рахунок коштів, отриманих від «надлишкової» площі 
нерухомості. Водночас стаття побудована так, що головними платниками податку 
є середньостатистичні громадяни України, які мають у власності невеликі житлові 
площі у різних приміщеннях (наприклад, приватизована та успадкована частини 
квартири, які в сумі складають житлову площу далеко меншу 120 кв. м, допусти-
мих Податковим кодексом). У такому випадку одне з цих приміщень є базою 
оподаткування. 

Найпоширенішими помилками у використанні засобів нормотворчої техніки є 
помилки під час дефінування. Наприклад, зайва деталізація є у визначенні поняття 
«приймаюча сторона» в Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» [7], яке визначене як зареєстровані у встановленому законом 
порядку українські підприємства, установи та організації, представництва (філії) 
іноземних підприємств, установ, організацій, представництва міжнародних органі-
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зацій, а також фізичні особи (громадяни, іноземці та особи без громадянства), які 
постійно проживають або тимчасово перебувають на території України у зв’язку із 
навчанням, стажуванням, роботою, або на інших законних підставах, та запро-
шують чи приймають іноземців та осіб без громадянства. А позначення одного 
явища різними термінами в Конституції України призвело до необхідності 
звернення до Конституційного Суду України для тлумачення понять «набирає 
чинності» (ст. 94 Конституції України) та «набуває чинності» (ст. 160 Конституції 
України) [1]. Рішенням № 4-зп від 03.10.1997 встановлено, що ці терміни є 
синонімами та означають набуття нормативно-правових актів сили [8].  

До формальних правотворчих помилок можна зачислити неправильний вибір 
форми нормативно-правового акта, структурно-реквізитні помилки. 

Помилки під час структурування закону (одним з видів яких є помилки під час 
позначення його структурних одиниць) приводять до того, що посилання на одну і 
ту ж норму розуміються різними суб’єктами по різному та ускладнює 
користування актом. Наприклад, Конституцію України поділяють на розділи, 
статті, частини (які часто називають абзацами). Натомість Цивільний кодекс 
України поділено на книги, розділи, підрозділи, глави, параграфи, статті, частини 
(пронумеровані в межах статті), абзаци, пункти. Своєю чергою Податковий кодекс 
України складається з частин, розділів, глав, статей, пунктів, які мають наскрізну 
нумерацію. 

Характеристика змістовних та формальних помилок у законодавстві України дає 
підстави зробити висновок, що така їх типологізація має не лише пізнавальну 
значущість, але є важливою і з погляду не лише правотворчості, а й право-
застосування, оскільки дає змогу вчасно подолати відповідні дефекти законодавства, 
що сприяє ефективності правового регулювання суспільних відносин. 
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Розглянуто загальнотеоретичну характеристику кодексів матеріального права, висвіт-
лено проблеми кодифікації матеріального права в Україні. 

Ключові слова: кодекс, кодекси матеріального права. 

Інтенсивність сучасної вітчизняної правотворчості сприяє створенню цілісної 
системи джерел права. Водночас об’ємний нормативно-правовий комплекс, що 
утворився внаслідок такої діяльності, потребує уніфікації та диференціації 
найбільш витребуваним способом, яким є кодифікація. 

В українській правотворчій практиці, як і в континентальній практиці в 
цілому, кодекси є тими правовими засобами, що забезпечують належне галузеве чи 
інституційне правове регулювання. 

Як у зарубіжній, так і вітчизняній юридичній літературі питанням кодифікації 
та кодифікованих актів приділено постійну увагу. Зокрема, ті чи інші їх аспекти 
висвітлені у працях: В. Баранова, Є. Гетьман, В. Карташова, О. Міцкевича, Т. Рахма-
ніної, О. Рогача, Ю. Тіхомірова, О. Ющика та ін. Проте, і до сьогодні малодослід-
женими залишаються питання видових особливостей кодексів, зокрема, матеріаль-
них. У вітчизняній загальнотеоретичній практиці немає спеціальних досліджень 
кодексів матеріального права. 

Дослідження кодексу як кодифікованого закону, що охоплює основні параметри 
галузі чи інституту чи інших системних утворень у межах правового регулювання, 
дає підстави виокремити такі основні його юридичні властивості. По-перше, 
наявність високої стабільності; по-друге, прийняття його в особливій законотворчій 
процедурі; по-третє, пріоритетність у системі нормативно-правових актів; по-
четверте, регулювання широкого кола питань у межах галузі чи інституту; по-п’яте, 
наявність складної, логічно стрункої організації змісту; по-шосте, високий рівень 
уніфікованості нормативно-правових приписів; по-сьоме, засадничий характер для 
інших нормативно-правових актів; по-восьме, значна новелізація змісту; по-дев’яте, 
визначеність основних параметрів системного утворення у межах предмета право-
вого регулювання. 

Як зазначено в юридичній літературі, метою прийняття кодифікованих актів є 
підвищення рівня системності законодавства [1, с. 5].  

За характером регулювання суспільних відносин кодекси поділяють на 
процесуальні та матеріальні, а особливості їх змісту пов’язані з природою права. 

В юридичній літературі зазначено, що норми матеріального права створені з 
метою закріплення прав та обов’язків суб’єктів [2, с. 158] чи визначення правил 
поведінки суб’єктів, які вступають у відносини в реальному суспільному житті, 
прагнучи досягнення своїх життєвих інтересів і потреб [3, с. 106]. Так, наприклад, це 
норми, що об’єднуються у галузі матеріального права та визначають статус суб’єк-
тів, зміст їхніх прав і обов’язків, порядок утворення та функціонування, структуру і 
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компетенцію юридичних осіб, закріплюють форму власності, структуру правовідно-
син та інших юридичних конструкцій тощо. 

На думку деяких авторів, термін «матеріальне право» використовують для 
позначення правових норм, за допомогою яких держава прямо впливає на суспільні 
відносини та регулює їх [4, с. 389]. Інші автори вважають, що матеріальне право 
регулює предметні («матеріальні») відносини [5, с. 241]. 

До галузей матеріального права, зазвичай зачислюють: конституційне, цивільне, 
адміністративне, кримінальне, трудове, сімейне, фінансове, земельне, міжнародне, 
водне, лісне (тобто природоохоронні) та інші нормативно-правові комплекси. 

Так, конституційне право визначає основи суспільного та державного устрою; 
правове положення органів держави та місцевого самоврядування, їх повноваження, 
правовий статус людини та громадянина та ін. Цивільне право регулює майнові та 
особисті немайнові відносини, адміністративне – сферу управлінської, виконавчо-
розпорядчої діяльності органів держави, трудове – відносини працівників з 
працедавцями в ході здійснення ними трудової діяльності. Кримінальне право 
об’єднує норми, що забезпечують охорону суспільного та державного ладу держави, 
особи, правопорядку, шляхом визначення компетенції органів, умов та підстав 
притягнення до відповідальності осіб, що скоїли злочин. Земельне право регулює 
відносини щодо володіння та користування землею. 

Ці та інші галузі матеріального права є основою для кодифікації, тобто утво-
рення нормативно-правових галузей та інститутів шляхом фіксації таких норма-
тивно-правових комплексів в кодифікованому законі. Адже, як зазначено в 
юридичній літературі, саме завдяки кодифікації галузь права стає галуззю законо-
давства [6, с. 53]. 

Для України, як, врешті, і для континентального права в цілому, характерним є 
наявність значної частки кодексів матеріального права. І це не дивно, адже саме на 
такий закон, як кодекс, в континентальному праві покладається гарантованість 
прав та обов’язків суб’єктів через формалізацію моделі їхньої поведінки та спосо-
бів забезпеченості з боку держави. 

У різних правових системах світу до кодифікованих кодексів матеріального 
права, насамперед, зачислюють цивільний, кримінальний, а в континентальних 
правових системах додаються ще торговий, інколи – трудовий, господарський, 
комерційний. 

В Україні діють такі матеріальні кодекси: Кодекс законів про працю України 
(1971 р.), Житловий кодекс (1983 р.), Кодекс України про адміністративні 
правопорушення (1984 р.), Лісовий кодекс України ( 1994 р.), Кодекс України про 
надра (1994 р.), Водний кодекс України (1995 р.), Кодекс торгівельного мореплав-
ства України (1995 р.), Земельний кодекс України (2001 р.), Кримінальний кодекс 
України (2001 р.), Сімейний кодекс України (2002 р.), Цивільний кодекс України 
(2003 р.), Господарський кодекс України (2003 р.), Кримінально-виконавчий кодекс 
України (2003 р.), Податковий кодекс України (2010 р.), Бюджетний кодекс України 
(2010 р.), Повітряний кодекс України (2011 р.), Митний кодекс України (2012 р.), 
Кодекс цивільного захисту України (2012 р.). 

Їх аналіз дає підстави зробити висновки, що кодекси значною мірою наділені 
юридичними властивостями кодифікованих законів: приймаються в особливій 
процедурі, регулюють широке коло питань у межах галузі чи інституту, характе-
ризуються складною, зазвичай, логічно стрункою організацією змісту, мають досить 
високий рівень уніфікованості нормативно-правових приписів, значну новелізацію 
змісту, визначають основні параметри правового регулювання у межах предмета.  
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Володіють ці кодекси і специфічними властивостями, притаманними кодексам 
матеріального права: вони є необхідною формою закріплення кола суб’єктів права 
(фізичних, юридичних осіб); визначають правовий статус цих суб’єктів; визначають 
порядок утворення, функціонування, структуру та компетенцію суб’єктів; встанов-
люють зміст прав та обов’язків у межах предмету регулювання; закріплюють 
спеціальні для конкретної галузі чи інституту права юридичні конструкції; містять 
значну частку нормоутворювальних приписів, спрямованих на регулювання, 
охорону та захист суспільних відносин. 

Дослідження вітчизняних матеріальних кодексів засвідчує, що структурна 
організація кодексів відповідає техніко-технологічним вимогам і, зазвичай, містить 
розділи, глави, статті, перехідні та прикінцеві положення. За кількістю основних 
структурних одиниць (статей) найоб’ємнішим є Цивільний кодекс України 
(1308 статей), Митний кодекс України (590 статей), Кримінальний кодекс України 
(447 статей), Господарський кодекс України (418 статей), Кодекс торговельного 
мореплавства України (393 статті), Податковий кодекс України (357 статей), 
Кодекс України про адміністративні правопорушення (330 статей), Сімейний 
кодекс України (287 статей), Кодекс законів про працю України (265 статей), 
Земельний кодекс України (212 статей). І найменший обсяг структурних одиниць 
містять: Житловий кодекс України (193 статті), Кодекс цивільного захисту України 
(140 статей), Повітряний кодекс України (130 статей), Бюджетний кодекс України 
(124 статті), Водний кодекс України (112 статей), Лісовий кодекс України 
(110 статей), Кодекс про надра (69 статей).  

Поряд з цим низка кодифікованих положень дублюється, виникають колізії. 
Наприклад, між нормативно-правовими приписами Господарського кодексу 
України та Кодексу законів про працю України щодо умов та порядку укладання 
колективних договорів. Зокрема, трудове законодавство передбачає добровільний, 
а господарське – обов’язковий порядок. Часто дублюються і нормативно-правові 
приписи цивільного, земельного, лісового, водного, повітряного кодексів та 
кодексу про надра. В юридичній літературі висловлено міркування про те, що 
регулювання майнових відносин, об’єктом яких є природні ресурси, могло б 
здійснюватися у межах єдиного Екологічного кодексу України [7, с. 46]. 

Найбільш колізійними є нормативно-правові приписи цивільного та госпо-
дарського кодексів, що спричиняє непоодинокі дискусії в юридичній літературі [8]. 

Важливою властивістю вітчизняних кодексів матеріального права є їх 
засадничий характер щодо інших нормативно-правових актів у межах галузі чи 
інституту. Як відомо, засадничий характер кодексів щодо інших нормативно-
правових актів визначається, насамперед, через принципи права. Аналіз чинних 
кодексів України свідчить, що до 2001 р. законодавець чітко не визначав принципи 
конкретної галузі чи інституту права. Лише у Земельному кодексі України вперше 
були чітко виокремлено принципи права. Так, ст. 5 Земельного кодексу України 
фіксує шість принципів земельного права. А 2002 р. у ст. 7 Сімейного кодексу 
України зафіксовано загальні засади правового регулювання сімейних відносин. 
Зокрема, у п. 9 ст. 7 зафіксовано, що «сімейні відносини регулюються на засадах 
справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад 
суспільства» [9]. Проте не всі кодекси із цього часу чітко виокремлюють 
принципи. Щоправда, і в кодексах, що були прийняті до 2001 р. вони містилися в 
завданнях відповідного кодексу без надання їх статусу «принципів». 

Так, у ст. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що 
завданнями цього кодексу є «охорона прав і свобод громадян, власності, конститу-
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ційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, 
встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, 
виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів 
України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, 
сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством» [10]. 
Отже, основними принципами у цьому випадку можна назвати охорону прав і свобод 
відповідних суб’єктів, встановленого правопорядку, законності тощо. 

Починаючи з 2010 р. законодавець, фіксує велику кількість принципів (від 10 і 
більше). Наприклад, у Бюджетному кодексі України зафіксовано принципи бюд-
жетної системи України (ст. 5 фіксує десять таких принципів). Більше того, кожний 
із цих принципів наповнений змістом. Наприклад, у п 9 ст. 5 занотовано, що згідно з 
принципом справедливості та неупередженості бюджетна система України буду-
ється на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства 
між громадянами і територіальними громадами [11]. 

Водночас, у ст. 8 Митного кодексу України лише перелічено принципи, на 
основі яких здійснюється митна справа: виключної юрисдикції України на її митній 
території; виключних повноважень митних органів України щодо здійснення 
державної митної справи; законності та презумпції невинуватості; єдиного порядку 
переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України; спро-
щення законної торгівлі; визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб’єктів 
господарювання незалежно від форми власності; дотримання прав та охоронюваних 
законом інтересів осіб; заохочення доброчесності; гласності та прозорості; 
відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються цим Кодексом [12], але не 
наповнено їх змістом. 

Видається, що фіксація у сучасних кодексах України принципів права є 
позитивним явищем, оскільки в разі виникнення колізій, прогалин чи інших 
правотворчих деформацій суб’єкти правозастосування можуть вирішити відповідне 
юридичне питання на підставі принципів права. А ще більш позитивним явищем 
було б їх змістовне наповнення, що дало б змогу використовувати такий припис-
принцип, як засіб правового регулювання. 

Важко охарактеризувати вітчизняні кодекси матеріального права як високо 
стабільні закони, адже до Кодексу законів про працю України внесено понад 90 змін 
(щодо 265 статей), до Кодексу України про адміністративні правопорушення – понад 
350 (щодо 330 статей), до Земельного кодексу України – понад 75 (щодо 212 статей), 
Кримінального кодексу України – понад 100 (щодо 447 статей), Цивільного кодексу 
України – понад 80 (щодо 1308 статей), Сімейного кодексу України – понад 30 
(щодо 287 статей). Та й у Кодексі цивільного захисту України, який набув чинності, 
вже внесено дві зміни. Деякі кодекси: житловий, кодекс законів про працю, кодекс 
про адміністративні правопорушення вже не відповідають загальним засадам 
сучасного правового регулювання і не відображають сучасних реалій. Видається, що 
настав вже час прийняття у цій сфері нових кодексів. 

Не є безумовною і пріоритетність вітчизняних кодексів у системі нормативно-
правових актів. Як відомо, кодекс за юридичною природою є законом, який має ту 
ж саму юридичну силу, що й інші звичайні закони. Пріоритетність кодексу може 
визначити лише законодавець, зафіксувавши його місце в ієрархії джерел права. 

Зазвичай, кодекси, що прийняті до 1994 р. до джерел права зачислювали сам 
кодекс та інші закони чи інші акти законодавства, а з 1994 р. ієрархія джерел права 
охоплювала Конституцію України, кодекс, інші законодавчі чи нормативно-
правові акти у відповідній сфері. 
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Так, у ст. 4 Кодексу законів про працю України описано, що законодавство 
про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів 
законодавства України, прийнятих відповідно до нього. Хоча варто зазначити, що у 
цей припис вносили зміни вже у 1991 та 1995 рр. У 1991 р. кодекс було доповнено 
ст. 8-1, зокрема, у частині пріоритетності міжнародних договорів, якщо у законо-
давстві України про працю були встановлені інші правила [13]. 

З 1995 р. положення про міжнародні договори займають відповідне місце в 
кодексах України, а з 2000-х років – пріоритетне. 

У п. 1 ст 3 Кримінального кодексу України зафіксовано, що законодавство 
України про кримінальну відповідальність становить кримінальний кодекс 
України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах 
та нормах міжнародного права. А у п. 5 ст. 3 Кримінального кодексу України 
зазначено, що законодавство України про кримінальну відповідальність має 
відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України [14]. 

Деякі кодекси містять вказівку і на інші нормативно-правові акти. Зокрема, 
Кодекс цивільного захисту України до ієрархії джерел права у цій сфері зачислює: 
Конституцію, кодекс, інші законодавчі акти, акти Президента України та Кабінету 
Міністрів України [15]. 

Отже, у кожному з чинних кодексів матеріального права встановлена своя 
специфічна ієрархія, хоча, мабуть, вона мала би бути єдиною для всієї системи 
джерел права України, а відтак, із урахуванням предметної специфіки у 
кодифікованих актах. 

Не завжди простежено і високий рівень уніфікованості нормативно-правових 
приписів. Як відомо, кодифікація як один зі способів систематизації має спрямо-
вуватися, насамперед, на переопрацювання приписів у межах спільного предмета 
регулювання та об’єднання їх у єдиному акті [16, с. 220], а тому вона не може бути 
спрямована лише на новелізацію. 

Водночас, Кодекс цивільного захисту України – це новий закон, якому 
законодавець надав ім’я кодекс. Щоправда, хоча законодавець і вказує на те, що у 
зв’язку з прийняттям цього кодексу втрачають чинність низка законів та 
підзаконних актів: Закон України «Про цивільну оборону України», Закон України 
«Про пожежну безпеку України», Закон України «Про правові засади цивільного 
захисту», проте зі змісту кодексу не випливає, що ці та інші акти були перео-
працьовані та уніфіковані в кодифікований акт [15]. 

Більше того, у перехідних та прикінцевих положеннях цього кодексу 
зазначено, що Кабінет Міністрів України зобов’язаний «забезпечити прийняття 
нормативно-правових актів, передбачених цим кодексом» [15]. З огляду на це, 
МНС України у взаємодії з іншими органами виконавчої влади має підготувати 
більше ста нормативно-правових актів. А це прямий шлях до декодифікації. 

Аналізуючи практику застосування чинних кодексів матеріального права, 
зазначимо, що значна частка нормативно-правових приписів цих кодексів 
змінюється під впливом інших нормативно-правових актів, міжнародних 
договорів, актів Конституційного Суду України та постанов Пленуму вищих 
спеціалізованих судів, які розширюють їх зміст за рахунок доповнення. Аналіз 
змісту вітчизняних кодексів матеріального права дає підстави стверджувати, що 
часто вони є результатом не лише кодифікації, а рекодифікації та новелізації, а 
тому мають змішаний характер, хоча і називаються кодексами. 
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Це пов’язано з об’єктивними та суб’єктивними причинами, зокрема, зі стрім-
ким розвитком суспільних відносин, швидкісною процедурою утворення кодифіко-
ваних законів, інколи з порушення правил та техніко-технологічних вимог, що не 
сприяє належній якості кодексів. 

Ці та інші питання національної кодифікації потребують глибшого теоретичного 
аналізу кодексів, зокрема, матеріального права. Крім цього, є потреба і в створенні 
ефективних правотворчих (техніко-технологічних) правил та підготовці відповідних 
фахівців, які б сприяли створенню якісних кодифікованих законів. 

Список використаної літератури 

1. Барсукова В. Н. Основы структурирования кодифицированых актов / В. Н. Барсукова ; 
под ред. д-ра юрид. наук, проф. И. Н. Сенякина. – М. : Статут, 2011. – 207 с. 

2. Гойман-Калинский И. В. Элементарные начала общей теории права : учеб. пособие для 
вузов / И. В. Гойман-Калинский, Г. И. Иванец, В. И. Червонюк ; под общей ред.  
д-ра юрид. наук, проф. В. И. Червонюка. – Право и закон. – М. : Колос С, 2003. – 544 с. 

3. Марчук В.М. Нариси з теорії права : навч. посібник / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. – 
К. : Істина, 2004. – 304 с. 

4. Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник для студентов вузов обучающихся 
по специальности «юриспруденция» / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ЮНИТИ ДАНА, 2005. – 543 с. 

5. Общая теория государства и права: Академический курс в 2 т. / под ред. проф. 
М. Н. Марченко. – Т. 2. Теория права. – М. : Изд-во «Зерцало», 1998. – 640 с. 

6. Чашин А. Н. Теория юридической систематизации / А. Н. Чашин. – М. : Дело и Сервис, 
2010. – 208 с. 

7. Лебідь В. І. Створення цивільного кодексу України та інших кодексів України: окремі 
питання предмету правового регулювання / В. І. Лебідь // Юридична наука. – 2011. – 
№ 2. – С. 45–49. 

8. Портнов А. В. Конкуренція і колізія норм права: співвідношення понять / А. В. Порт-
нов, О. В. Москалюк // Часопис Академії адвокатури України – № 15 (2’2012). 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12 
pavpsp.pdf 

9. Сімейний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. 
gov.ua/ laws/show/2947-14 

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

11. Бюджетний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. 
gov.ua/laws/show/2456-17 

12. Митний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/4495-17 

13. Кодекс законів про працю України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/322-08 

14. Кримінальний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

15. Кодекс цивільного захисту України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. 
rada.gov.ua/laws/show/5403-17 

16. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. (за кредитно-модуль-
ною системою) / Л. А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с. 

 



А. Ясіновська 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 49 

КОДЕКСЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА:  
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

А. Ясиновская 

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

В статье осуществляется общетеоретическая характеристика кодексов материаль-
ного права, освещаются проблемы кодификации материального права в Украине. 

Ключевые слова: кодекс, кодексы материального права. 

CODES OF SUBSTANTIVE LAW:  
SOME THEORETICAL ASPECTS  

A. Yasinovska 

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

The general theoretical characteristic of the codes of substantive law is considered; 
issues of codification of substantive law in Ukraine are highlighted. 

Key words: code, codes of substantive law.  
 

Стаття: надійшла до редакції 17.04.2013 
прийнята до друку 29.04.2013 

 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 50–57 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 50–57 

© Бедрій М., 2014 

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
 

УДК 340.141.(=161) 

ДОДЕРЖАВНЕ ПРАВО СХІДНИХ СЛОВ’ЯН: 
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ 

М. Бедрій 

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

e-mail: bmarjan@bigmir.net 

Досліджено зародження та особливості додержавного права східних слов’ян. 
Проаналізовано звичаєво-правові норми, що діяли у первісно-общинний період давньо-
слов’янського суспільства. Визначено пріоритети та напрями правового регулювання 
східнослов’янського права. 

Ключові слова: додержавне право, східні слов’яни, первісне суспільство, правовий 
звичай, родовий лад. 

Сучасний стан і перспективи правового розвитку України значно залежать від 
її історико-правового досвіду. Проте цей досвід може набути реальної цінності та 
практичного значення лише у випадку його ретельного пізнання та критичного 
аналізу, адже пам’ять поколінь про еволюцію права, його форми та прояви є 
надбанням усього українського народу. Одним з найбільш маловивчених аспектів 
історії українського права є його прадавні витоки, що сягають бездержавного 
періоду суспільного життя. 

Українці є прямими нащадками східних слов’ян (антів), тому українське право 
формувалося на основі додержавного права східних слов’ян або ж «протоправа». 
Позитивісти відмовляють «протоправу» у визнанні його юридичним явищем, 
називаючи його «примітивним правом» або ж «квазіправом». Водночас додер-
жавне право східних слов’ян регулювало широку сферу суспільних відносин, 
визнавалося соціумом і забезпечувалося його примусом, а відтак, було справжнім 
чинним об’єктивним правом.  

На думку російського вченого В. Червонюка, протоправу властиві такі ознаки: 
виражається у рішеннях політичного авторитету; охоплює відносини між двома 
сторонами спору; характеризується регулярністю застосування; забезпечується 
санкціями [1, с. 39]. 

У додержавну епоху єдиним джерелом права східних слов’ян був правовий 
звичай. Однак, розглядаючи додержавне право східних слов’ян, потрібно мати на 
увазі, що йдеться не про правовий звичай у його спеціально-юридичному розумінні, 
а в загальносоціальному. Інакше кажучи, це загальнообов’язкове правило поведінки, 
яке виникає, розвивається і набуває чинності в суспільному житті внаслідок 
переконання народу в його необхідності та справедливості [2, с. 47]. Отже, в 
додержавну епоху саме суспільство визначало актуальність, необхідність, а відтак, і 
юридичну обов’язковість того чи іншого правового звичаю. 

Більшість дослідників вважають, що право виникло раніше від держави. Тобто 
право не є лише тим, яке утворила держава. Саме суспільство, народ здатні 
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творити право, тому суспільні відносини додержавного суспільства східних 
слов’ян регулювались поступово утвореною та помірно узгодженою системою 
звичаєво-правових норм. Можна погодитися із С. Дністрянським у тому, що право 
породжують потреби. Задоволення потреб людини потребувало участі кожного 
індивіда у відносинах з іншими індивідами, а тому виникали зв’язки між ними, 
формувалася спільнота та суспільство. Тому кожен індивід став залежним один від 
одного. Ця залежність виражалась у соціальних нормах [3, с. 21]. 

Перші соціальні норми з’явилися у формі заборон (табу) і дозволів. У формі 
табу люди намагалися обмежити, зафіксувати і нейтралізувати джерела зла і 
водночас захистити себе. До найважливіших табу належали: заборона інцесту 
(кровозмішання); заборона убивати родича; заборона залишати без допомоги 
(убивати) слабких і непрацездатних – осіб похилого віку, дітей, інвалідів. Родинні 
відносини – це перші суспільні відносини, що виникли природним і закріплені 
культурним шляхом. З метою забезпечення неухильного дотримання заборон 
використовували різні засоби: каральні заходи; релігійна ідеологізація; заходи 
заохочення; практика тимчасового скасування заборон. 

Оскільки писемності не було, a соціальний досвід генетично не передається, 
зберегти його можна було тільки у формі звичаїв і традицій. Звичаї і традиції були 
святими, a їх порушення вважалося найважчим злочином. Право, що ґрунтується 
звичаї, називають звичаєвим правом. Точно датувати його походження неможливо, 
тому що в первісному суспільстві був синкретизм (неподільність усіх сфер 
людської діяльності: релігії, моралі, звичаїв, політики). Право було невіддільним 
від них. Звичаєве право додержавного періоду не є правом у традиційному змісті 
слова, але саме завдяки йому був забезпеченим перехід суспільства до держави і 
позитивного права [4]. 

Право виникає з соціальних норм, наповнених етичним змістом. Однак не кожна 
соціальна норма була правовою, а лише та, що регулює найважливіші відносини [3, 
с. 23–24]. Вона також має бути забезпеченою примусом внутрішнім (самою особою, 
її світоглядом) і зовнішнім (державним, суспільним, владним). Якщо внутрішньо-
психологічний імператив дотримання норми є необхідним звичаєвому праву, адже 
для його чинності йому необхідне визнання, то зовнішній – під питанням. Однак 
зовнішній примус однаково є у праві, бо його виконує суспільство чи держава, а за її 
відсутності – община, рід, старійшина. Тому право зазнає складного шляху від 
синкретизму соціальних норм до протоправа, а від протоправа до позитивного права 
та держави. Описаний процес був наявним і в східних слов’ян. 

Історик права А. Яковлів висловив гіпотезу щодо первинності процесуально-
правових норм. Інакше кажучи, звичаї східних слов’ян мали можливість цілковитого 
переходу з побутової у правову сферу шляхом їх використання в додержавних судах. 
Водночас діяльність цих судів базувалася на певних узгоджених суспільством 
правилах, тобто процесуально-правових нормах [5, с. 7–8]. Так матеріальні норми 
«протоправа» східних слов’ян формувалися, передусім, у судовій практиці родових 
общин, яка, своєю чергою, відбувалася на підставі процесуальних норм цього 
«протоправа». 

Додержавне право («протоправо») східних слов’ян мало свої особливості. Звер-
немо увагу на деякі з них: 

1) слов’яни вели осілий спосіб життя, не були войовничими, а відтак первісні 
норми їх права не були надмірно жорстокими щодо правопорушників; 

2) протоправо східних слов’ян містило спільні засади правового регулювання з 
іншими слов’янами (західними та південними). Ці спільні засади зберігалися 
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протягом тривалого часу, а під час детального розгляду окремі з цих спільностей 
можна знайти і в сучасних правових системах України, Польщі, Хорватії та ін.; 

3) східні слов’яни були землеробами, тому первинні правові норми всебічно 
захищали їх речові права щодо землі, власності, праці, плодів тощо; 

4) не визнаючи моделі влади з єдиним правителем-тираном, право східних 
слов’ян сповнене духом демократизму, участі народу у суспільних справах; 

5) оскільки етнічна українська територія була розміщена на перетині торго-
вельних шляхів, континентів, зазнавала постійних вторгнень кочівників, була у 
сусідстві з Античними містами-державами Північного Причорномор’я та провін-
ціями Римської імперії, протоправо східних слов’ян (антів) не могло перебувати у 
статиці, тому порівняно динамічно розвивалося; 

6) є всі наукові підстави вважати східних слов’ян прямими спадкоємцями 
високорозвиненої трипільської культури, а відтак, стверджувати, що їх звичаєве 
право базувалося на багатій історичній традиції; 

7) родюча українська земля унеможливила необхідність домінування рабо-
власництва (не потрібно було надмірних витрат праці), а також сприяла станов-
ленню принципу рівноправності учасників суспільних відносин. 

Суспільство побудоване на ідеї спільної діяльності та загальних інтересів осіб, 
які їх об’єднують. Це не залежить від державної чи бездержавної форми. Війна всіх 
проти всіх більше схожа на міф, оскільки людство б вимерло, безперервно воюючи 
тисячі років одне з одним. Цього не сталося, а отже, були суспільні відносини та їх 
регулятори, у тому числі право. 

Можна припускати, що виникає раніше: приватне чи публічне право, мате-
ріальне чи процесуальне право. Однаково, говорити про чітку наявність публічного 
права у додержавний період невиправдано. Публічне право безпосередньо пов’я-
зують з державою. Однак, якщо пов’язати з більш загальним поняттям «владою», то 
ми побачимо зародки публічно-правових норм у додержавному праві східних 
слов’ян. Ця влада виражалася, насамперед, у впливі, що здійснювало суспільство 
щодо своїх членів, а відтак, породжувало публічно-правові норми. 

Відносини влади та підпорядкування східних слов’ян відображені у літописах 
і працях дослідників. Як зазначав візантійський письменник VI ст. Прокопій 
Кесарійський, слов’яни «не мають одновладства, але споконвіку живуть у 
народоправстві; чи за добрих обставин чи за лихої години вони сходяться на 
загальні збори» [6]. Інші візантійські письменники (цісар Маврикій, цісар 
Констянтин Порфірогенет), а згодом і західноєвропейські (Адам Бременський, 
Дітмар Марзебурзький) також свідчили про те, що стародавні слов’яни жили у 
народоправстві, що найважливіші питання державного життя вони вирішували на 
всенародних зібраннях. Свідчення іноземних письменників підтвердились у 
Початковому літописі, де описано випадок, коли хозари напали на плем’я полян і 
вимагали платити їм данину. Поляни вирішували питання про сплату данини 
хозарам на загальному зібранні всіх полян.  

Неухильне утвердження засади народовладдя у додержавному праві потре-
бувало, щоб усі члени родової общини брали участь у народних зібраннях. Ці умови 
були у додержавний період, проте виникли не відразу. Стародавній літопис зазначав: 
«Деревляни жили за звірячими звичаями, жили по-скотськи…» «Радимичі, в’ятичі… 
жили в лісах, наче звірі…». Відомо, що за первісних часів люди могли провадити 
тільки збиральницьке господарство. В умовах збиральництва великі громадські 
спілки були неможливі. Такі народні збори стали можливими за кочового життя, 
коли люди трималися разом, переміщаючись із місця на місце. Вони розвинулися за 
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осілого життя, коли було легко зібратися в одне місце усім членам родової общини 
[7, с. 5–6]. 

У середині І тисячоліття н.е. східні слов’яни робили державотворчі спроби, які 
виражались у політичному союзі антів (IV – поч. VII ст.). Це об’єднання очолювали 
царі (рекси), а їм у цьому сприяли вельможі (примати). Влада царя обмежувалася 
давніми правовими звичаями. Значні повноваження належали народним зборам [8, 
с. 26]. 

Отже, влада правителя в Антському союзі не була абсолютною, зрівнова-
жувалася діяльністю народних зборів. Це свідчить про демократизм у правовому 
регулюванні владних відносин східних слов’ян. Даний демократизм поширювався і 
на відносини влади та підпорядкування: на управління союзом племен; на 
управління плем’ям; на управління родовою общиною. 

В основу суспільних відносин були покладені правовий звичай і родовий 
устрій. Родова община – це перша соціальна форма виробничого та громадського 
об’єднання людей, що характеризується спільною власністю на засоби 
виробництва і повним або частковим самоврядуванням [9, с. 657]. В її основі 
лежить єдність родинних зв’язків і культурних норм. Община зосереджувала в собі 
всю систему суспільних відносин – виробничих, сімейно-побутових, культурних. 

У родових общин східних слов’ян був певний внутрішній устрій на чолі зі 
старійшиною, який управляв родом. Він був найстаршим за віком. За певних 
обставин ним міг стати не найстарший, а інший член роду, зазвичай, другий за 
віком. Влада старійшини над членами роду була патріархальною. Його влада була 
великою, однак він не був деспотом, адже правовий звичай не давав йому змоги 
виходити за межі повноважень [10, с. 56–57]. 

Рід складався з сімей, які підпадали під владу керівництва общини. Сім’ї 
утворювалися через шлюб, що часто здійснювався шляхом викрадення нареченої. 
Язичництво дозволяло багатоженство, що пов’язане із дохристиянськими джере-
лами Київської Русі. Однак не кожен мав змогу собі це дозволити, адже чоловік 
повинен був утримувати жінку та дітей. Водночас жінка у східнослов’янській сім’ї, 
хоч володіла меншим обсягом прав, ніж чоловік, але ця різниця була порівняно з 
іншими народами незначною. Велике значення мало те, щоб обидва роди (жінки та 
чоловіка) дали згоду на шлюб і щоб один із цих родів прийняв їх сім’ю до свого 
складу. Шлюб також міг бути укладений між членами одного роду, якщо ступінь 
споріднення був далеким. Шлюб осіб близького споріднення, як і інцест, суворо 
заборонявся додержавним правом східних слов’ян. Натомість допускали 
припинення шлюбу. Щоправда, умови такого припинення невідомі.  

Коли діти за певних умов втрачали своїх батьків, рід здійснював щодо них 
утримування та виховання. Такі діти також часто передавались керівництвом роду 
у певну сім’ю, що до нього входила. На жаль, неможливо визначити, до якого 
режиму ця процедура була ближчою: усиновлення, опіка, піклування тощо. 

Право власності формувалася на українських землях ще у додержавному праві 
східних слов’ян. Власність поділяли на колективну та приватну. Колективна 
власність є типовою для додержавного суспільства. Суб’єктом колективної власності 
є родова община. Об’єктом колективної власності була земля, водойми, ліси тощо. 
Від імені родової общини управляв цією власністю старійшина та його приближені. 
Щодо приватної власності у додержавному суспільстві є різні думки. Ряд вчених 
вважають, що вона у ньому відсутня та неможлива. Як видається, приватна власність 
у додержавному суспільстві існувала, проте в обмеженому вигляді. Речі 
індивідуального призначення (одяг, знаряддя тощо) мали належати особі на праві 
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приватної власності. Інші рухомі речі також могли бути власністю особи. Щодо 
нерухомого майна можливість особи володіти ним як приватною власністю була 
мінімізованою. Власником землі був рід, який міг дозволяти володіти та 
користуватися нею певній сім’ї чи особі. Водночас повністю заперечити приватну 
власність на нерухоме майно у додержавному суспільстві також було б неправильно, 
адже досить ймовірними є випадки, коли його власником була одна людина. 

Зобов’язання виникали з давніх-давен на двох підставах: договір і шкода. 
Розумність людської істоти виражалась передусім тим, що вона розуміла собі 
подібних, жила з ними у злагоді та згоді. Саме ця згода зумовила появу угоди, а 
відтак, договору. Щоб визначити правила відносин між двома і більше суб’єктами, 
вони укладали договір, в якому ці умови визначалися. У додержавному суспільстві 
людям письмова форма документа невідома, відтак, форма договору – усна. Для 
гарантованості виконання під час укладення договору запрошували свідків, а 
інколи присягали.  

Важливим аспектом укладення цивільно-правового договору в східних слов’ян 
був також правовий звичай, відомий як «могорич». Він полягав у тому, що сторони 
договору та свідки його укладення розпивали напій. Правове значення «могорича» 
полягало в тому, що договір вважався укладеним з моменту його випиття. До того 
моменту сторони мали право змінити умови договору чи відмовитися від його 
укладення. «Могорич» застосовували як щодо рухомого, так і щодо нерухомого 
майна. Однією з причин виникнення інституту «могорича» було те, що завжди 
ворогуючі роди не могли підтримувати нормальний діловий оборот і майнові 
відносини, тому під час укладення угод між їхніми членами організовували свято, 
щоб цю ворожість применшити [11, с. 378 ]. 

Найпоширенішим договором у додержавному суспільстві східних слов’ян був 
договір міни – найдавніший договір, за яким відбувався товарообіг навіть за 
відсутності грошей. Шкода також була підставою виникнення зобов’язання. Так, 
коли одна людина знищила врожай іншої, то повинна була поділитися своїм. 

Спадкові відносини як відносини щодо переходу права на майно від однієї 
особи до іншої після її смерті пов’язаний з виникненням права власності (особливо 
приватної), бо передати у спадок кожен може лише те, що належить йому. 
Формується два види спадкування: за законом (під «законом» мають на увазі те, 
що не за заповітом, а не в стандартному розумінні «закону») та за заповітом 
(заповіту теж не було у звичному вигляді, однак воля людини, яка помирала, 
здавна вважалася святою). Віра у святість цієї волі цілком могла виключити 
існування заповідальних обмежень і обов’язкових часток спадщини. Натомість під 
час спадкування за законом (звичаєм) право на спадок мали найближчі родичі 
чоловічої статті. Майно, якого померлий не був власником, а користувачем (тобто 
воно належало його роду) переходило в користування інших членів роду. На думку 
В. Заруби первинно індивідуалізувалося спадкування рухомого майна (луку, спису, 
сокири тощо) [12, с. 64]. 

Оскільки соціальні норми в додержавному суспільстві набули властивостей 
звичаєвого права, тому формувався механізм відповідальності за їх порушення. 
Порушення правил поведінки, переданих предками з давніх-давен, вважалися 
важкою провиною. Відтак формувалося поняття правопорушення (злочину). 
Порушення протоправа не диференціювали на цивільне, кримінальне чи інше, проте 
виник принцип, що тип і розмір покарання має відповідати рівню суспільної 
небезпеки. Цей принцип відповідав засадам таліону: око за око, зуб за зуб. Людина 
народжується з природним умінням розрізняти добро та зло, свідомо та несвідомо 
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противиться злу та захищає добро. Тому перші розуміння злочину як злого вчинку 
виникають водночас із появою людства. Згодом у цей процес втручається 
суспільство, яке використовує механізм визначення діяння як злочинного для 
захисту утворених ними правових норм і відносин. 

Першими злочинами у східних слов’ян стають вбивство, розкрадання, тілесні 
ушкодження, підпал, знищення майна, інцест, неповага до богів, предків і 
керівників общини. Відповідно формувалися перші покарання, найпоширенішими 
з яких були майнові стягнення (штрафи). Смертну кару не застосовували, а 
найважчим покаранням було вигнання з общини. Близькі родичі не карали один 
одного смертю, намагаючись вживати засоби перевиховання (моральні чи фізичні). 
Натомість щодо осіб з інших родів відношення було іншим і не таким гуманним.  

Саме кровну помсту виконував рід вбитого щодо вбивці з іншого роду, і 
полягала у вбивстві у відповідь. Рід вбивці, якого також убили, нерідко відповідав 
новим вбивством, а відтак, розпочиналися ворожнеча і війни між родами, які 
призводили навіть до взаємного винищення родів. Згодом одним із перших завдань 
держави стало обмеження права на кровну помсту та її вилучення з суспільного 
життя, проте цей інститут настільки прижився, що з ним стикаємося і в «Руській 
правді», і навіть в історичних джерелах ХV ст. [13]. 

Розвиток додержавного суспільства східних слов’ян зумовив зменшення 
ізольованості родових общин. Вони почали співпрацювати одна з одною в тому 
числі й у сфері юридичної відповідальності. Виникала процедура, за якою рід 
отримував змогу уникнути протистояння, віддавши свого винного члена общині, 
яка його звинувачувала. 

Поступово формувалися правові звичаї, які чітко регламентували порядок 
виконання кровної помсти. Вони були одними з перших праукраїнських 
процесуальних норм, які згодом стали частиною процесуального права. Спочатку 
ці правила поставили акти помсти під певний контроль з боку суспільства, 
обмежили можливість застосування помсти, згодом замінили грошовою карою і, 
зрештою, зі зміцненням державної влади зовсім заборонили [5, с. 7]. 

Родова община в додержавному суспільстві східних слов’ян здійснювала 
владу щодо своїх членів, у тому числі владу судову. Оскільки в людини є вроджена 
здатність відрізняти добро від зла, вона також природно осуджує зло та 
несправедливість. Цей осуд згодом формує правові інститути суду та судочинства. 

Общинні суди були історично першими судовими органами на українських 
землях. У додержавний період і в епоху становлення української державності вони 
були єдиними судами. Родовим общинам належало монопольне право здійснювати 
судочинство, оскільки вони були визначальними структурними одиницями 
додержавного суспільства. До складу общинного суду входили найповажніші 
члени общини, яких називали «судними мужами» або «добрими людьми». Під їх 
юрисдикцію потрапляли усі справи (цивільні та кримінальні) щодо тих 
правовідносин, які відбувалися на території общини. Общинному суду фактично 
належала роль посередника між сторонами судового процесу. Засідання 
відбувалися публічно (у присутності всієї родової общини) та проводилися усно. 
Судовий процес мав обвинувально-змагальний характер, відбувався у присутності 
свідків. Сторони змагалися у словесній баталії за формулою «слово проти слова», 
підтверджуючи свої заяви та клопотання доказам [14, с. 24–25]. 

Додержавне судочинство східних слов’ян базувалося на їх звичаєвому праві та 
було відкритим із залученням значної кількості учасників. Визначна роль у додер-
жавному процесуальному праві східних слов’ян належала потерпілому. Звичаєві 
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процесуально-правові норми визначали статус потерпілого та його провадження. 
«Свод», «гоніння сліду», «сок» – це засоби, за допомогою яких потерпілий шукав 
злочинця, крадену річ, «лице». Проте цими слідчими діями процесуальні повнова-
ження потерпілого не завершувалися. Спіймавши злочинця, знайшовши при тому й 
«лице» і свідків, потерпілий повинен був не тільки надати общинному суду всі докази, 
але також привести на засідання общинного суду свого кривдника [5, с. 7–8]. Для 
виконання цього завдання він міг навіть застосовувати силу. Схожий підхід 
використовував також давньоримський правовий акт «Закони ХІІ таблиць» [15, с. 221]. 

Так, додержавне право східних слов’ян формується у зв’язку зі створенням 
суспільства, розвивається у середовищі родових общин, а згодом виражає зв’язки 
між ними. Сформоване в додержавному суспільстві східних слов’ян звичаєве право 
регулювало широкий спектр суспільних відносин, впливало на різні сфери 
народного життя. Поступово формувалися окремі звичаєво-правові інститути, які 
створювали передумови для переходу до державної організації. Ці норми й 
інститути виникали із суспільної практики та всенародної правотворчості. 
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Исследованы зарождение и особенности догосударственного права восточных 
славян. Проанализированы обычно-правовые нормы, которые действовали в первобытно-
общинный период древнеславянского общества. Определены приоритеты и направле-
ния правового регулирования восточнославянского права. 

Ключевые слова: догосударственное право, восточные славяне, первобытное 
общество, правовой обычай, родовой строй. 
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The article deals with the origin and peculiarities of pre-state law of eastern slavs. 
Customary norms that were operating within the primitive communal society period in the 
ancient Slavic society are analyzed. Priorities and legal regulation trends of eastern slavs’ law 
are defined. 
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УДК 343.163(477.83/86 «1921/1939») 

ПОЛІЦІЯ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  
ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1921–1939 рр.) 

О. Білецька 

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

У статті досліджено правове становище поліції в системі органів виконавчої влади 
ІІ Речі Посполитої в період 1921–1939 рр. Розкрито специфіку взаємовідносин поліції з 
органами виконавчої влади усіх рівнів. Проаналізовано вплив органів виконавчої влади на 
діяльність поліції у ІІ Речі Посполитій. 

Ключові слова: Річ Посполита, поліція, повноваження, воєвода, староста. 

Вивчення історії становлення та функціонування правоохоронних органів 
потребує постійних досліджень та є одним з основних завдань української 
юридичної науки. Актуальність історико-правових досліджень діяльності поліції, 
як органа, основною метою якого було і є забезпечення суспільної безпеки та 
порядку суттєво зростає на сучасному етапі розвитку української держави. Тому, 
на сьогодні важливим залишається питання впливу та ролі, яку відігравали органи 
виконавчої влади для державної поліції у ІІ Речі Посполитій в період 1921–1939 рр. 

Закон «Про державну поліцію» від 24 липня 1919 р. однозначно окреслив місце 
поліції в системі органів державної влади. Державна поліція підпорядковувалася 
міністрові внутрішніх справ і була органом державної виконавчої влади і місцевого 
самоврядування. Залежність поліції від зовнішніх чинників передбачала і ст. 11 
вищезазначеного закону, відповідно до якої територіальні органи поліції в питаннях 
суспільного порядку та безпеки підпорядковувалися в повітах – старостам, у 
воєводствах – воєводам [1, с. 33]. Крім цього, прокурори і судді також мали право 
видавати розпорядження службовим особам поліції у визначеній законом сфері. У 
такий спосіб був окреслений характер діяльності поліції – забезпечення порядку та 
безпеки суспільства в системі органів виконавчої влади.  

Виконавча влада відповідно до так званої березневої Конституції ІІ Речі 
Посполитої складалася з головних державних органів: президента Речі Посполитої, 
Ради Міністрів, Голови Ради Міністрів та міністрів. Головним органам державної 
влади підпорядковувалися центральні органи адміністрації. До таких центральних 
органів відносився і головний комендант державної поліції. У міжвоєнний період 
відрізняли також політичну адміністрацію, яку крім цього ще називали загальною, 
спеціальною і до якої відносили: міністра внутрішніх справ з підлеглим йому 
апаратом міністерства, а також воєводу та старосту, які були територіальними 
адміністративними органами першої та другої інстанції.  

Отже, главою держави після ліквідації у грудні 1922 р. посади Начальника 
держави був Президент республіки. Він здійснював керівництво органами вико-
навчої влади, представляв державу в міжнародних відносинах, а також мав 
законодавчі повноваження, які полягали у праві видавати декрети, розпорядження і 
постанови [3, ст. 49]. 

Сама поліція мала невелике відношення до президента, оскільки вона 
знаходилась у структурі уряду. Вирішенням справ внутрішньої безпеки, а отже, і 
питаннями, пов’язаними з діяльністю поліції, займалася цивільна канцелярія, 
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створена при президентові [4, ст. 791]. Щодо президента, то він іноді міг особисто 
надавати листи подяки поліцейським. А поліцію, своєю чергою могли залучати до 
забезпечення безпеки подорожуючого президента.  

Другим органом, що належав до головних органів виконавчої влади міжвоєнної 
Польщі, була Рада Міністрів. Рішення про призначення та розпуск уряду у ІІ Речі 
Посполитої належало до компетенції президента. Під час формування складу уряду 
президент зобов’язаний був рахуватись з позицією більшості сейму. Міністрів 
призначав президент держави за поданням голови Ради Міністрів [3, ст. 51]. 

Відповідно до березневої Конституції до завдань Ради Міністрів належали 
загальні засади державної політики, а також справи суспільної безпеки та порядку. 
Хоча на практиці в діяльності ради справи безпеки не завжди займали однаково 
важливе місце [5, ст. 6–7]. На таких питаннях увагу було сконцентровано у 
випадку особливо небезпечної ситуації в країні. 

До повноважень Ради Міністрів належало представлення сеймові проектів 
нормативних актів, в яких було передбачено вирішення питань бюджету, що 
покривав видатки на діяльність поліції та її штату [6, ст. 31]. Фінансових питань 
стосувалось і багато розпорядчих актів Ради Міністрів, зокрема 15.02.1929 р. Рада 
Міністрів прийняла ухвалу про виплату одноразової винагороди службовим 
особам поліції, які проходять службу в важких атмосферних умовах. До такого 
типу діяльності Ради належало також розпорядження від 28.02.1934 р. про 
фінансові виплати поліцейським, у випадку проходження служби поза межами 
постійного службового місця [7, ст. 9]. 

Крім цього, Рада Міністрів ухвалювала розпорядчі рішення відносно 
службових осіб поліції у випадках загрози безпеці держави та її громадян. Зокрема, 
у 1922 р. Рада Міністрів прийняла рішення про делегацію 3500 нижчих службових 
осіб поліції з центральних воєводств до східних для служби на лінії кордону. Це 
призвело до зменшення особового складу поліції на 10 відсотків і спровокувало 
погіршення стану безпеки в центральних воєводствах [8, ст. 119]. 

Міністерства, що входили до складу Ради Міністрів, керували визначеною для 
них сферою діяльності. Одним із найважливіших було міністерство внутрішніх 
справ, що мало дуже широкі повноваження. До його завдань належали усі 
внутрішні справи, незакріплені за іншими міністерствами.  

Міністерство внутрішніх справ здійснювали нагляд над всією загальною 
адміністрацією, а тому було керівником воєвод і старост, які безпосередньо були 
відповідальними за стан безпеки на підпорядкованій їм території [9, ст. 77–78]. 

До компетенції міністерства належало, зокрема, право впровадження 
радикальних змін в організації поліції, за допомогою внутрішніх приписів Міністр 
займався і деякими кадровими питаннями. Зокрема, за погодженням з міністром 
фінансів встановлювали чисельну кількість поліцейських відділів для окремих 
повітів з розрахунку на кількість мешканців та встановлювали матеріальне 
забезпечення для службових осіб поліції. Міністр внутрішніх справ затверджував 
програму освіти в поліцейських школах. Спільно з міністром військових справ 
видавав приписи, що стосувалися обмундирування та озброєння поліції.  

Крім цього, міністр, який керував міністерством внутрішніх справ, доводив до 
поліції свої вимоги, які він ставив перед нею як органом державної влади, та перед 
кожною службовою особою цього органу. До цих вимог належала: належна 
поведінка, тактовність, твердість характеру [8, ст. 136]. Свої пропозиції, а також 
напрями, за якими поліція мала реалізувати свої функції, міністр видавав через 
Головного коменданта державної поліції в окремих циркулярах. 
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Ще однією з важливих засад діяльності поліції, визначеної міністерством 
внутрішніх справ, була засада аполітичність її службових осіб, що полягала в 
забороні участі у політичній діяльності (циркуляр від 06.07.1922 р.) [10, ст. 1173]. 

Визначальним у діяльності державної поліції, а саме – в кримінально-
адміністративній політиці, було і розпорядження міністра внутрішніх справ 
К. Млоджановського від 21.05.1926 р., яким поліції надано право застосовувати 
адміністративні штрафи.  

Справам внутрішньої безпеки і нагляду за поліцією присвячені були воєводські 
збори за участю воєвод, представників прокуратури та органів місцевого самовряду-
вання, на яких доводились до відома обов’язкові до виконання вказівки міністра 
внутрішніх справ. Окрім цього, іншою формою міністерського контролю над 
поліцією були особисті перевірки структурних одиниць поліції міністрами. 

Триступеневий територіально-адміністративний поділ держави на воєводства, 
повіти, міські і сільські громади поєднувався з двоступеневою структурою органів 
загальної адміністрації на місцях, а саме – воєводств та староств як органів першої 
та другої інстанцій. Отже, виконавчими органами державної влади на місцях були 
воєводи і старости.  

Зазначимо, що згідно з двома розпорядженнями Ради Міністрів від 13 листопада 
1919 р. відповідальними за стан суспільної безпеки на підпорядкованій території були 
представники виконавчої влади загальної адміністрації, в повітах – старости, у 
воєводствах – воєводи, а тому і їхній вплив на поліції був дуже суттєвим.  

Після розпорядження Міністра внутрішніх справ від 1 серпня 1919 р. престиж і 
позиція керівників адміністрації повітів та воєводств значно зросла. Насамперед 
воєвода став особою політичного значення, який був не тільки керівником 
виконавчої влади на місцях, але й головним представником влади у воєводстві. 
Подібні повноваження в повіті мав староста. Одним з головних завдань воєвод та 
старост була охорона безпеки і суспільного порядку на визначеній території. Один 
з відділів уряду воєводства, а в повітах – один з референтів займалися насамперед 
проблемами служби безпеки. Виконавці цих завдань (начальник відділу безпеки у 
воєводствах та референт безпеки в повітах) фактично співпрацювали з поліцією 
[11, ст. 124]. 

У 1919–1926 рр. простежують тенденцію до посилення тиску Міністром 
внутрішніх справ та головною комендатурою державної поліції на поліційні органи 
через видані розпорядження, накази, циркуляри, з метою доведення до неї обов’язку 
сумлінного виконання завдань територіальних органів адміністративної влади. 

Першим приписом, що передбачав взаємовідносини поліції та адміністрації 
першої інстанції, тобто старост, був циркуляр № 47 від 14 січня 1920 р. Вже в цей 
час актуальною була проблема самостійних спроб поліції до її унезалежнення в 
справах суспільної безпеки. Міністр внутрішніх справ категорично наказав 
поліційним органам, щоб ті дотримувалися засад, передбачених у законі від 1919 р., 
а також достеменно і енергійно виконували розпорядження та завдання старост. 
Окрім цього, додатково збільшено повноваження керівників адміністративної влади 
першої інстанції, тобто старост, надаючи їм право відсторонення від виконання 
обов’язків службових осіб поліції в повіті [10, ст. 1169]. 

Для державної поліції 1922 р. не був успішним. Відповідальність за брак 
належного порядку в Варшаві під час виборів першого президента ІІ Речі 
Посполитої покладався на поліцію, через такі події вона не здобула довіри та 
поваги від суспільства. Це спровокувало ще більше підпорядкування територіальних 
органів поліції старостам та воєводам, а також обмеження значної частини 
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компетенції територіальних керівників державної поліції. У практиці це спричи-
нило нову хвилю непорозумінь між поліцією та адміністративною владою. 

Досить часто можна було спостерігати випадки великого незадоволення старост, 
коли їм, наприклад, не повідомляли, а також з ними не погоджували призначення 
повітового коменданта державної поліції або коли призначали нижчих службовців 
на вищі посади. Повноваження адміністративної влади у внутрішніх справах 
державної поліції були розширені ще більше, коли воєводі надано право стежити та 
контролювати за національним походження поліцейських. 

Наступні спроби Міністерства внутрішніх справ налагодити тіснішу спів-
працю адміністративної влади з державною поліцією приносило тільки шкоду, як 
для безпеки громадян, так і держави. 

У цей час деякі старости та воєводи намагалися здобути контроль над 
дисциплінарними стягненнями, які застосовувались до службових осіб поліції, що 
суперечило нормам передбачених в законі «Про державну поліцію» 1919 р. 
Пунктом 2 циркуляра МВС № 74 від 24 серпня 1924 р. гарантовано їм можливість 
ознайомлення з актами дисциплінарних справ, а також формальне право на 
оскарження постанов про накладення дисциплінарних стягнень [10, ст. 1171]. 
Проблема дисципліни поліцейського корпусу була піднята і в циркулярі МВС № 83 
від 30 липня 1925 р., відповідно до якого на адміністративну владу переносилися 
повноваження оскарження дій поліції у випадку їх загрози безпеці і суспільному 
порядку [10, ст. 1175–1176]. 

Отже, аналізуючи нормативні акти, а також висловлювання посадових осіб 
Міністерства внутрішніх справ та головної комендатуру державної поліції, можна 
стверджувати, що в цей час були дві суперечливі тенденції у взаємовідносинах 
польської поліції та адміністративною владою: з одного боку – постійні спроби 
емансипації поліційних органів, а з другого – постійне прагнення адміністративної 
влади цілковитого підпорядкування, а навіть і об’єднання поліційних органів з 
адміністративними. Така ситуація провокувала ще більший безлад у розподілі 
компетенції у сфері суспільної безпеки.  

В циркулярі № 29 від 11 березня 1926 р. зобов’язано представників воєводсь-
кого та повітового уряду до участі у доповідях повітових комендантів та посте-
рункових з ціллю повнішого ознайомлення з проблемами в діяльності поліційних 
органів. А також наголошено на необхідності докладної поінформованості про стан 
організації, матеріального забезпечення, прийняття на службу та навчання органів 
поліції на підпорядкованій території [10, ст. 1177]. 

Яскравим прикладом подальшої боротьби між адміністративною владою та 
органами поліції були періодичні інспекції територіальних відділень поліції. 
Можна виокремити два види таких перевірок: перевірка звичайна та спеціальна. У 
першому випадку воєвода чи староста контролював кількісний та якісний стан 
комендатури її приміщення, оцінював фактичні стосунки до військової влади та 
місцевого самоврядування. Така перевірка не могла стосуватися внутрішньої 
структури, адміністрації, навчання поліцейських у певному відділі поліції. У разі 
підозри чи значних зловживань в органах державної поліції відповідна 
адміністративна влада проводила спеціальні перевірки такої структурної одиниці 
поліції. Під час проведення таких перевірок воєводи та старости дуже часто 
скаржились, що інспектори поліції під час виконання своїх обов’язків не 
налагоджують контакти з місцевою адміністративною владою і не інформують їх 
про ефект від таких перевірок [11, ст. 125]. 

Однією з проблем організації діяльності поліції була проблема непередбачення 
ні в законі «Про державну поліцію» від 24.07.1919 р., ні в інших правових актах 
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органів, які б були відповідальними за створення нових структурних одиниць 
поліції. У практиці про розміщення поліцейських постерунків у повіті вирішував 
староста. Згодом 15.01.1925 р. та 06.03.1926 р. прийняті циркуляри МВС, які й 
передбачали, що питання ліквідації та створення нових постерунків врегульо-
вували воєводи за поданням органів виконавчої влади першої інстанції та з 
урахуванням думки коменданта воєводства державної поліції, який про прийняте 
рішення повідомляв головного коменданта державної поліції, а воєвода – міністра 
внутрішніх справ. У випадках коли рішення про створення нових постерунків 
вимагало додаткових матеріальних засобів на їх утримання, то рішення приймав 
міністр за поданням воєводи. Таке розв’язання проблеми позбавило поліцію 
реального впливу на її структурну організацію [8, ст. 195]. 

Після державного перевороту 1926 р. відбулася трансформація системи 
органів державної влади, що найвідчутніше стало в діяльності поліції. Воєводи та 
старости стали дуже важливим важелем в реалізації новою владою внутрішньої 
політики. У прийнятій моделі політичної адміністрації органи поліції мали бути 
насамперед інструментом у руках адміністративних урядовців. У такому випадку 
будь-які спроби на унезалежнення поліції від виконавчих органів не мали шансів. 
Потрібно звернути увагу на той факт, що зміни в особовому складі поліції після 
1926 р. були набагато меншими, ніж в органах державної адміністрації. На органи 
поліції покладався лише обов’язок бути добрими та ефективними виконавцями 
волі керівників воєводського та повітового уряду. 

У 1926 р. головний комендант державної поліції звернув увагу урядовців на те, що 
жодними виконавчими приписами не передбачена можливість і випадки в яких 
поліцейські мали б право відмовитися від виконання завдань старост та воєвод. 
Особисто в таких питаннях головний комендант не міг видати будь-яких 
розпоряджень, оскільки це виходило за межі його компетенції. В ході його звернень до 
міністерства внутрішніх справ було з’ясовано, що відмова від виконання завдань 
старост та воєвод могла мати місце, за умови, коли такі мали ознаки злочину [12, 
ст. 22]. У випадку неправильної правової кваліфікації розпорядження чи незрозу-
мілості його суті, поліцейський мав обов’язок повідомити про свої сумніви і надати 
докази такого розпорядження тоді коли воно надавалось в усній формі. 

Протягом 1926–1936 рр. була певна модель співпраці територіальних органів 
адміністрації зі структурними одиницями поліції. У сфері забезпечення охорони 
безпеки та суспільного порядку поліція стала органом виконавчої влади у 
розпорядженні воєвод та старост. Винятки становили відділи поліції, які займалися 
превентивними та спеціальними заходами (циркуляр № 57 від 1936 р.). 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що врегулювання 
взаємовідносин поліції з органами виконавчої влади ІІ Речі Посполитій в період 
1921–1939 рр. виявилося для польської влади складним процесом, оскільки 
питання забезпечення безпеки та порядку було поділено між двома інститутами з 
цілковито відмінним характером і походженням. Політика централізації, а також 
роль, відведена органам виконавчої влади, сприяли фактичному перетворенню 
поліції в зручний інструмент у руках адміністративної влади, а будь-які спроби до 
унезалежнення поліції та виконання ними керівної ролі в справах безпеки та 
суспільного порядку не мали жодного успіху. 
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ПОЛИЦИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
II РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1921–1939 гг.) 

О. Билецкая 

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

В статье исследовано правовое положение полиции в системе органов исполнительной 
власти II Речи Посполитой в период 1921–1939 гг. Раскрыта специфика взаимоотношений 
полиции с органами исполнительной власти всех уровней. Проанализировано влияние 
органов исполнительной власти на деятельность полиции во II Речи Посполитой. 

Ключевые слова: Речь Посполитая, полиция, полномочия, воевода, староста. 

POLICE IN THE SYSTEM OF THE EXECUTIVE POWER BODIES 
OF THE SECOND RICH POSPOLYTA (1921–1939) 

O. Biletska 
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Universitetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine  

The article addresses the research of the police legal state within the system of executive 
power bodies of the Second Rich Pospolyta during 1921-1939. The peculiarity of the 
correlation between the police and the executive power bodies of all levels is revealed. The 
influence of the executive power bodies on the operation of the police in the Second Rich 
Pospolyta is analyzed. 
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НА УРАЛІ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ:  

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

В. Блінова 
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Проаналізовано види військових злочинів на Уралі в роки Великої Вітчизняної війни. 
З’ясовано основні причини їх вчинення та негативні наслідки для суспільства.  

Ключові слова: дезертирство, ухилення від мобілізації, органи НКВС–НКДБ, Велика 
Вітчизняна війна, злочинність, державна безпека. 

У роки Великої Вітчизняної війни одним з головних завдань органів НКВС – 
НКДБ була боротьба з дезертирством та ухилення від мобілізації. З метою 
припинення зазначеного явища органи внутрішніх справ застосовували різні форми і 
методи роботи: проводили масові облави, постійні перевірки документів підозрілих 
осіб у містах і районах уральського регіону, для чого виділялися довірені особи від 
РВК, міліції, військових частин і партійно-комсомольського активу; здійснювали 
контроль над роботою військкоматів, військово-облікових столів, госпіталів тощо. 

Найбільшою проблемою в роки Великої Вітчизняної війни була боротьба з 
військовими злочинами, під якими розуміють злочини, передбачені кримінальним 
законом проти встановленого порядку несення військової служби, вчинені 
військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними під час проходження 
ними навчальних зборів. Термін «військові злочини» застосовували в КК РРФСР 
до 1960 р. У новому КК замінений терміном «злочини проти військової служби». 
Згідно з КК РРФСР (ред. 1926 р.) фіксувалося 31 видів військових злочинів. Серед 
них ми виділяємо дезертирство і ухилення від мобілізації – найсуттєвіші, часто 
вчинювані, які призводили до дестабілізації обстановки на фронті та в тилу. 

Дезертирство (від лат. desertor – утікач, зрадник) – умисне самовільне 
залишення військовослужбовцями (військовозобов’язаними під час проходження 
військових зборів або мобілізації) військової частини або місця служби чи неявка 
на військову службу з метою ухилення від неї. Дезертирство є військовим 
злочином. Насамперед воно пов’язане з особистими моральними, психологічними 
та бойовими якостями окремих військовослужбовців, їх непідготовленістю до 
подолання труднощів військової служби. 

Ще в 1940–1941 рр. у зв’язку зі складною міжнародною обстановкою уряд 
провів низку заходів щодо зміцнення військової дисципліни. Зокрема, у 1940 р. був 
виданий указ Президії Верховної Ради СРСР «Про кримінальну відповідальність за 
самовільні відлучення і дезертирство», а в серпні набув чинності новий 
Дисциплінарний Статут, що діяв до 1946 р. У Статуті були визначені військові 
порядки у бойових умовах. 

Аналізуючи архівні документи, встановлено, що найбільшу кількість 
дезертирів було затримано в 1941 р., коли Червона Армія відступала по всьому 
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фронту. Зокрема, за другу половину 1941 р. органами НКВС у результаті оперативної 
роботи у Радянському Союзі затримали 710755 дезертирів і 71541 тих, хто 
ухилялися від мобілізації в РСЧА; всього 782296; на Уралі, відповідно, 3657 осіб, 
1999 осіб, 5656 осіб або 0,7% від показників по країні. З них дезертирів і тих, що 
ухилялися в Башкирській АРСР, відповідно, 188 і 210 осіб, в Удмуртській АРСР – 
774 і 227 осіб; в Молотовській області – 850 і 348 осіб, в Чкаловській області –  
792 і 229 осіб, в Свердловській області – 771 і 985 осіб, в Челябінській області – 
282 дезертирів [1, л. 177–178]. 

Діяльність органів внутрішніх справ у цьому напрямку базувалася на чинній 
законодавчій базі, яка стала значно жорсткішою з огляду на зростання зазначених 
видів злочинів. У документах, з одного боку були закріплені досить жорсткі норми 
покарання за військові злочини, а з іншого – чітко визначалися заходи щодо їх 
ліквідації, завдання та форми діяльності співробітників НКВС. 6 грудня 1941 р. 
НКВС СРСР видав директиву «Про заходи по боротьбі з дезертирством», згідно з 
якою наркомам внутрішніх справ союзних і автономних республік, начальникам 
УНКВС країв та областей наказували особисто налагодити боротьбу з дезертир-
ством, організувавши в населених пунктах заслони, дозори і патрулювання, взявши 
під агентурний контроль вокзали, пристані, залізничні станції, ресторани, їдальні, 
систематично перевіряючи документи у сумнівних осіб, щодекадно інформуючи 
НКВС СРСР, крайкоми і обкоми ВКП (б) про результати роботи [2, с. 58–59]. 

Організацію заходів по боротьбі з дезертирством покладали на органи НКВС. 
Форми та методи їхньої роботи були досить різноманітними. У затриманні 
дезертирів брали участь: паспортні столи – виявляли їх (дезертирів) і тих, хто 
ухилялися від служби під час проведення заходів щодо підтримання паспортного 
режиму та обліку військовозобов’язаних; відділи служби та бойової підготовки – 
через організацію тилових облав щодо виїмки дезертирів за участю міліціонерів, 
військовослужбовців внутрішніх військ, співробітників військових комендатур; 
міліціонери зовнішньої служби – під час повсякденної діяльності. Особливу роль 
відводили карному розшуку. Співробітникам Відділу карного розшуку (ОУР) і 
ОББ було доручено виявлення дезертирів агентурно-оперативним шляхом. Сім’ї 
дезертирів ставили на оперативний облік, за ними встановлювалося агентурне 
спостереження [3, с. 344]. 

Співробітники НКВС проводили постійну перевірку місць масового скупчення 
населення (ринки, вокзали, привокзальні площі, потяги тощо). Під їх особливий 
контроль потрапляла робота військово-лікарських комісій; посилювалися порядок 
та облік військовослужбовців на військово-пересильних пунктах. 

В період Великої Вітчизняної війни часто траплялися випадки неявки в термін 
на призовний пункт РВК з побутових причин. У ході домашніх проводів деякі 
військовозобов’язані, будучи п’яними, не прибували в призначені терміни і 
відставали від формованих частин, куди вони прямували. Окремі особи цієї 
категорії також притягалися до відповідальності. 

Особливим видом ухилення від військової служби вважалося заподіяння собі 
тілесного ушкодження, симуляція хвороби або інший обман (ст. 193-12 КК РРФСР). 
Під заподіянням собі будь-якого тілесного ушкодження розумілися всілякі види 
заподіяння шкоди здоров’ю або каліцтва, що тягнули за собою постійне або 
тимчасове звільнення від військової служби. Як свідчать архівні матеріали, деякі 
особи з метою ухилення від призову заподіювали собі тілесні ушкодження – 
відрубували пальці, наносили собі ножові і вогнепальні поранення. Ухилення від 
військової служби шляхом симуляції хвороби виражалося в заяві про уявну хворобу, 
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в симуляції фізичних дефектів або психічних розладів, а також у штучному 
погіршенні або загостренні справжньої хвороби. 

Наприклад, в Секретарське РВ НКВС з пораненням руки доставили А. В. Моліна. 
З метою ухилення від призову він інсценував напад на нього дезертирів, завдавши 
собі вогнепальне поранення в руку. Проте розслідування встановило, що гр. Молін 
навмисне поранив руку та інсценував напад, щоб уникнути відповідальності за 
покалічення [4, л. 15]. 

Ухилення від військової служби полягало ще у повідомленні завідомо 
неправдивих відомостей, що могло призводити до повного або тимчасового звільнення 
від проходження служби, а також поданні чужого документа замість свого. За цей вид 
військових злочинів було передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 
до п’яти років, а в разі вчинення злочину у воєнний час або в бойовій обстановці – 
розстріл із конфіскацією всього або частини майна [5, с. 431–432]. 

Одним зі способів ухилення від мобілізації були підробка і фальсифікація 
документів. Злочинців притягували до кримінальної відповідальності за статтею 
193-12 п. в КК РРФСР (ухилення у військовий час від несення військової служби 
шляхом підроблення документів). Ці факти фіксували по всій країні, в тому числі і 
на території уральського регіону. Ті особи, що ухилялися, і дезертири підробляли 
історії та свідоцтва хвороби, посвідчення, грошові та продовольчі атестати та інші 
документи, завдяки яким отримували відстрочку або навіть звільнення від служби в 
РСЧА. Так, в 1942 р. органи прокуратури Чкаловської області в м. Орську затримали 
лейтенанта 237-ї стрілецької дивізії К. А. Кисільова і техніка А. Д. Денисова, а в грудні 
1942 р. Усть-Уйським районним відділом НКВС Курганської області арештований 
Е. А. Богданов. Їх було притягнуто до кримінальної відповідальності за підробку 
документів і ухилення від служби [6, л. 21]. 

Деякі військовослужбовці з метою ухилення від служби інсценізували власну 
смерть. Такий факт зафіксовано в м. Орську Чкаловської області в 1942 р. [7, л. 38 а]. 

Починаючи з кінця 1941 р. у країні відзначається зниження злочинів, 
передбачених ст. 193 КК РРФСР. Органи НКВС країни в 1942 р. затримали 140912 
дезертирів і 76192 тих, хто ухилявся від мобілізації, всього – 217104, або в 3,6 раза 
менше, ніж за друге півріччя 1941 р. Проте в тилових районах країни, у тому числі 
і на Уралі, було простежене зростання кількості військових злочинців. Це можна 
пояснити тим, що серед дезертирів найбільшу кількість становили представники 
тилових районів країни, які втікали до себе на батьківщину. Так, на Уралі 
затримано, відповідно, 3799 і 3721 осіб; усього 7520 (3,5% від загальних 
показників по країні) осіб, у тому числі в Башкирській АРСР – 940 і 1195, 2135 
осіб, Удмуртській АРСР – 636, 415, 1051 осіб, в Чкаловській області – 602 і 607 
осіб, 1209, в Челябінській – 208 і 300, 508 осіб, в Молотовській області – 697, 432, 
1129 осіб, Свердловській області – 716, 772, 1438 осіб [1]. 

У зв’язку з поширенням військових злочинів в 1942 р. видано основні накази і 
директиви ДКО, НКВС про посилення боротьби з дезертирством і ухиленням від 
мобілізації. Відповідно до постанови ДКО від 16 січня 1942 р. № 1159 «Про порядок 
пересування військовозобов’язаних у воєнний час і відповідальність за ухилення від 
військового обліку» органам НКВС СРСР доручалося організовувати систематичну 
перевірку документів у громадян з метою з’ясування їх ставлення до військового 
обов’язку. Наказом НКВС СРСР № 00167 від 24 січня 1942 р. наркомам внутрішніх 
справ республік, начальникам крайових і обласних управлінь НКВС було 
запропоновано з метою виявлення осіб, які ухиляються від призову та мобілізації, 
проводити у всіх населених пунктах на шляхах повідомлень періодичну перевірку 
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документів у громадян. Наказом НКВС СРСР № 002264 від 14 жовтня 1942 р. 
керівництво і контроль за роботою органів НКВС по боротьбі з дезертирством і 
ухиленням від призову та мобілізації були покладені на відділ НКВС СРСР по 
боротьбі з бандитизмом, а в НКВС – УНКВС на місцях – на відділення (групи) по 
боротьбі з бандитизмом. Відповідно до постанови ДКО № 2401 від 11 жовтня 1942 р. 
і наказу НКВС СРСР № 002265 від 14 жовтня 1942 р. дезертири, які займалися 
бандитизмом, збройними пограбуваннями та контрреволюційною повстанською 
діяльністю, підлягали відтоді заочному осуду. Зазначені злочини кваліфікувалися за 
статтею 58-1 б КК РРФСР. На підставі цього ж наказу сім’ї засуджених дезертирів 
підлягали виселенню через Особливу нараду [8, л. 101–103]. 

Дезертири не тільки ухилялися від військової служби, а й дестабілізували 
обстановку в тилових районах країни. Проживаючи нелегально, вони займалися 
розбоями, грабуваннями, вбивствами, крадіжками, залучали до злочинів групи нових 
осіб. Зокрема, в Челябінській області у червні 1942 р. було ліквідовано бандгрупу у 
складі восьми дезертирів з лав Червоної Армії, яка діяла в Лебяжевському районі та 
вербувала в свої ряди дезертирів і осіб, які ухиляються від мобілізації. В ході 
оперативних заходів, проведених органами міліції, всі учасники цієї групи були 
заарештовані [9, л. 19]. 

Зазначимо, що у воєнні роки органи НКВС співпрацювали з обласними, 
міськими та районними військкоматами щодо розшуку дезертирів. Військкомати 
систематично надавали їм всю інформацію про дезертирів: їх кількість, прізвище, 
ім’я, по батькові, рік і місце народження, національність, місце проживання, звідки 
призваний, коли і де дезертирував; адресу близьких родичів [10, л. 5–10, 13, 28–30, 
35–36, 41, 46, 51–58, 61, 65, 67–77, 80, 88, 90–91, 97–99, 101–102, 113–115]. Завдяки 
цим відомостям співробітники органів внутрішніх справ затримували значну 
кількість дезертирів і осіб, які ухиляються від мобілізації. 

На території Уралу в зазначений період зафіксовані й повторні втечі 
дезертирів, відправлених у складі військових команд, оскільки військкомати не 
завжди виділяли людей для їх супроводу. У серпні 1943 р. в місті Бузулуці 
Чкаловської області співробітники органів міліції затримали 27 осіб у повному 
озброєнні, що прямували з Чкалова [11, л. 24]. 

Однією з причин поширення дезертирства було використання деякими 
посадовими особами свого службового становища. Керівні працівники Курганського 
міськвійськкомату зловживали своїм службовим становищем, самозабезпечувались 
за рахунок господарських і торговельних організацій м. Кургану. За хабарі за 
клопотаннями керівників господарських і торговельних підприємств, заводів 
незаконно бронювали від призову в Червону Армію осіб, які підлягали мобілізації. 
Наприклад, А. І. Упніцкий до перевіркової реєстрації працював слюсарем четвертого 
розряду і не підлягав бронюванню. Однак у момент реєстрації його перевели 
слюсарем шостого розряду і, як наслідок, забронювали. Поряд з незаконним 
бронюванням у міськвійськкоматах і райвійськкоматах був погано налагоджений 
облік бійців, які йшли у відпустку у зв’язку з пораненням і підлягали переоглядові 
через певний термін. Окрім того, був відсутній і контроль за військовослужбовцями, 
які приїжджали в короткострокові відпустки [12, л. 206–207]. Такі ж випадки 
зафіксовані в БАССР, УАССР, Свердловській і Челябінській областях. 

У 1943 р. внаслідок проведених органами внутрішніх справ оперативних заходів – 
облав, періодичних перевірок місць, уражених бандитизмом і дезертирством, 
підвищилася ефективність роботи органів НКВС з розслідування справ про 
військові злочини. Так, в 1943 р. у Радянському Союзі затримано 197912 дезертирів, 
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осіб, які ухилялися від мобілізації – 174512 осіб; усього 372424 осіб. На Уралі, 
відповідно, 7836, 13537, 21373 (5,7%) осіб, з них по Башкирській АРСР – 1247, 
2552, 3799 осіб; УАССР – 575, 170, 745 осіб; Чкаловській області – 1775 і 3861, 
5636 осіб; Челябінській області – 1202, 3252, 4454 осіб; Курганській області – 398, 
605, 1003 осіб; Молотовській області – 1352, 962, 2314 осіб; Свердловській області – 
1287, 2135, 3422 осіб [1]. 

На підставі аналізу архівних документів можемо зробити висновок, що 
результативність розслідування справ зазначеної категорії залишалась низькою, 
оскільки четверта частина всіх справ про військові злочини, які надходили, 
поверталися на дорозслідування. Причина в тому, що органи міліції поверхнево 
проводили слідство, не розрізняли дезертирство з Червоної Армії та з підприємств, 
оскільки дезертири виробництва також мобілізовувалися райвійськкоматами, не 
розмежовували поняття дезертирства з іншими військовими злочинами (ухилення 
від мобілізації, несвоєчасне повернення в частину військовослужбовця з відпустки 
або відрядження тощо); під час розслідування допускалися процесуальні 
порушення, особливо там, де люди не володіли російською мовою; до справ не 
долучалися довідки ВОС (військово-обліковий стіл) про те, що ця особа не 
перебувала на обліку військово-лікарської комісії щодо придатності для несення 
служби в Червоній Армії, не з’ясовували особи затриманих, не перевіряли 
свідчення обвинувачуваних. 

Ефективним запобіжним заходом військових злочинів була систематична 
перевірка документів співробітниками органів правопорядку Чкаловської області 
під час всієї війни. 

Так, органи внутрішніх справ БАССР в третьому кварталі 1944 р. відповідно до 
наказу НКО СРСР № 064 та наказу НКВС СРСР № 00167 «По боротьбі з 
дезертирством, ухиленням від призову за мобілізацією до Червоної Армії і 
порушниками військово-облікових правил» провели 82 облави і масові перевірки 
документів у містах і 367 – у сільській місцевості. Як наслідок, затримано дезертирів 
з РСЧА – 181, тих, хто ухилявся від призову та мобілізації – 364 осіб. Було вилучено 
14 гвинтівок, в тому числі 4 обрізи, 21 револьвер і пістолет, 1030 патронів, 34 штуки 
холодної зброї [13, л. 588]. 

Значну допомогу у припиненні військових злочинів правоохоронним органам 
надавали військові відділи обкомів ВКП (б). Військові відділи уральських обкомів 
ВКП (б) здійснювали переогляд та перереєстрацію військовозобов’язаних і 
невійськовозобов’язаних, перевіряли облік військовозобов’язаних в ВУС, правильність 
бронювання робочих і службовців на підприємствах і в установах, перевіряли 
документи на базарах, вокзалах, у поїздах та інших місцях масового скупчення людей. 
З метою проведення цих заходів відділи ЦК, РК ВКП (б) виділяли людей з партійно-
комсомольського активу. Завдяки цим заходам 1944 р. у Чкаловській області вдалося 
затримати придатних до служби в РСЧА – 6296 осіб. Було встановлено, що незаконно 
користувалися відстрочками і втратили право – 1272 особи; розброньовано за 
погодженням з обласною адміністрацією – 3353 особи, проведено переосвідчення 
непридатних і обмежено придатних – 10214 осіб [14, л. 61–62]. 

Для посилення заходів з ліквідації військових злочинів у 1944 р. по лінії НКО 
було видано три накази: два накази заступника наркому оборони СРСР від 
21 травня № 0131 та від 30 травня № 0150 та наказ начальника тилу Червоної Армії 
від 24 липня № 140. Наказами передбачено низку заходів щодо зміцнення 
дисципліни в частинах, а також усунення причин, що сприяли дезертирству з 
РСЧА і злочинності військовослужбовців. 
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У 1944–1945 рр. кількість військових злочинів суттєво знизилася, що пов’язано зі 
значними перемогами Червоної Армії не тільки на території Радянського Союзу, а 
й у Європі. Зокрема, у першій половині 1944 р. на території Радянського Союзу 
затримано 160645 дезертирів і 134422 осіб, які ухилилися від армії; усього 295067. 
На Уралі, відповідно, 3608, 6074, 9682 особи або 3,3% від показників по країні, в 
тому числі в БАССР – 490, 682, 1172 особи, УАССР – 189, 102, 291 особа, в 
Чкаловській області – 504, 1253, 1757 осіб, в Челябінській – 727, 1933, 2660 осіб, в 
Курганській – 182, 202, 384 особи, в Молотовській – 755, 683, 1438 осіб, у 
Свердловській області – 761, 1219, 1980 осіб [1]. 

З наведених даних бачимо, що найбільшу кількість військових злочинців на 
території Уралу в 1944 р. було заарештовано в Челябінській області, оскільки 
Челябінськ був великим промисловим центром і транспортним вузлом. У період 
війни в Челябінську область евакуювали велику кількість підприємств і населення, 
тут знаходилася значна кількість трудмобілізованих. Злочинний елемент міг 
розчинитися у такому середовищі. 

Дослідження засвідчили, що війна сприяла поширенню таких видів військових 
злочинів, як дезертирство і ухилення від мобілізації до лав Червоної Армії. 
Небезпека цього явища полягала у тому, що дезертири підривали віру в перемогу, 
бойовий дух військовослужбовців і працівників тилу, дестабілізували обстановку в 
тилу, оскільки засоби для існування здобували злочинним шляхом. Тому органи 
НКВС-НКДБ приділяли особливу увагу припиненню зазначеного виду злочинів. 

Головними причинами поширення військових злочинів були страх перед 
загибеллю, незадовільне матеріальне становище військовослужбовців, нерідко 
відсутність розуміння і свавілля з боку командування, нестача озброєння, наявність 
соціальних груп, в яких була зосереджена значна кількість дезертирів і тих, хто 
ухилялися, зловживання деякими посадовими особами своїм службовим становищем, 
відсутність належного порядку й обліку військовослужбовців на військово-
пересильних пунктах, у складі військових команд, безконтрольність у роботі 
військкоматів тощо. 

Всього на Уралі за роки Великої Вітчизняної війни, за неповними даними, 
було затримано 44231 особа або 2,6% від загальносоюзних даних. З них дезертирів – 
18 900 (1,6%), тих, хто ухилялися від мобілізації – 25331 (5,5%) особа. Абсолютна 
більшість затриманих на Уралі припадає на 1943 р. – 21373 або 48,3% осіб від 
загальної кількості дезертирів у воєнний період [1], хоча в цілому у Радянському 
Союзі пік дезертирства було простежено саме 1941 р., коли Червона Армія 
відступала по всьому фронту і несла великі втрати. 

Співробітники органів НКВС–НКДБ у своїй роботі спиралися на населення, 
оскільки в суспільстві склалося негативне ставлення до дезертирів і тих осіб, які 
ухилялися від мобілізації: по-перше, в країні спостерігався масовий патріотичний 
підйом, по-друге, дезертири, займаючись крадіжками особистої та суспільної 
власності, завдавали серйозних матеріальних збитків населенню. 
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ПОКАРАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ  
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ АВСТРІЇ  

ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ (1772–1918 рр.) 

І. Бойко 

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

У статті охарактеризовано становлення та розвиток інституту покарання на українських 
землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.). Значну увагу зосереджено на 
аналізі кримінально-правових норм про мету і систему покарання за австрійськими 
кримінальними кодексами 1768, 1787, 1803, 1852 рр. Обґрунтовано, що розвиток інституту 
покарання в австрійському кримінальному законодавстві був спрямований в бік лібералізації 
кримінальних покарань. 

Ключові слова: покарання, кримінальне законодавство, Австро-Угорщина. 

У сучасних умовах розбудови Української держави значний інтерес викликає 
історія розвитку кримінального права в Україні, оскільки воно регулювало і 
регулює надзвичайно важливі суспільно-правові відносини. Особливий інтерес для 
такого аналізу представляють ті періоди, коли розвиток вітчизняного права, 
зокрема, кримінального, відбувався на тлі інтенсивних соціально-економічних та 
ідеологічних змін. Одним з таких періодів є друга половина XVIII – перша 
половина ХІХ ст., коли значна частина українських земель перебувала у складі 
Австрії, а відтак, Австро-Угорщини. Вивчення становлення і розвитку інституту 
покарання на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини має 
наукову, пізнавальну і практичну цінність. 

Питання становлення і розвитку інституту покарання на українських землях у 
складі Австрії та Австро-Угорщини було предметом дослідження В. Кульчицького, 
Б. Тищика, С. Бостана, М. Никифорака, Н. Панича, М. Шуп’яної та ін. 

Метою цієї статті є з’ясування особливостей становлення і розвитку інституту 
покарання на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини. 

У 1772 р. за результатами першого поділу Речі Посполитої Галичина була 
анексована Австрією. Остаточне входження Галичини до складу Австрії було 
юридично оформлено договором між Австрією, Пруссією та Росією від 3 травня 
1815 р. За Кючук-Кайнарджійським мирним договором 1774 р., укладеним між 
Росією та Туреччиною, до складу Австрії було приєднано також і Буковину. У 
складі Габсбурзької монархії з 1526 р. була Угорщина, яка ще з 1326 р. захопила 
населене українцями Закарпаття. Австрійський уряд українські та польські землі 
штучно об’єднав в єдиний адміністративний край під назвою Королівства Галичини та 
Володимерії. Західну частину Королівства становили польські землі з центром у 
Кракові, ця частина іменувалася Західна Галичина, східна його частина була 
зазвичай населена українцями з центром у Львові та іменувалася як Східна 
Галичина. До 1848 р. у складі Королівства Галичини і Володимерії перебувала 
також Буковина, однак вже 1849 р. вона була виділена в окремий коронний край. 
Відразу після приєднання Галичини австрійський уряд розпочав активні дії щодо 
організації на її території австрійських органів державної влади та крайового 
самоврядування. Значну увагу австрійського двору було зосереджено також і на 
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нормативно-правовому забезпеченні їх організації та діяльності. Це було 
зумовлено, насамперед, тим, що на території Галичини у другій половині XVІІІ ст. 
продовжували діяти норми польського права, які не відповідали тогочасним 
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 [5, c. 46–47]. Спочатку укладали спеціальні 
збірники, де містилися закони, накази, мандати та інші правові акти для 
застосування у Галичині. Офіційним виданням Австрійської монархії, в якому 
друкувалися австрійські закони, був «Імперський лист законів», а в Галичині такі 
самі функції виконував «Провінціальний звід законів», який згодом було 
перейменовано у «Загальний вісник місцевих законів». Австрійський уряд у 
законотворчій сфері прагнув використати Галичину в своїх цілях. Це виявлялося, 
зокрема, у тому, що територія Галичини була законодавчим полігоном, місцем 
випробування багатьох нових нормативно-правових актів австрійського двору, і 
лише після такої їх апробації та за умови позитивних результатів дія цих 
нормативно-правових актів поширювалася й на інші коронні краї австрійської 
імперії. 

У середині XVІІІ ст. в Австрійській імперії виникла гостра необхідність 
систематизації права. Робота над кодифікацією кримінального права розпочалася в 
другій половині XVІІІ ст. В грудні 1768 р. австрійською імператрицею Марією 
Терезією було затверджено Кримінальний кодекс, який отримав назву Терезіана. 
Цей кодекс містив норми матеріального і процесуального права. Ним деклару-
валися засади австрійської політики освіченого абсолютизму, які насправді 
перепліталися із залишками середньовічного інквізиційного права. Австрійський 
кримінальний кодекс 1768 р. складався з двох частин, з яких перша належала до 
процесуального права (про кримінальне судочинство), а друга – до матеріального 
права (про злочини, що підлягають кримінальному розгляду та їх покарання) [5, 
c. 59]. У поняття і кваліфікацію кожного складу злочину цей кодекс вводив точну 
вимогу конкретного злочину. Складом злочину вважалося те, що заборонялося 
конкретними законами саме у цій сфері. У кодексі, крім загальних правопорушень, 
було передбачено, за якими приводами можна порушувати справу, а за якими 
потрібно вести допит з використанням тортур; пом’якшувальні та обтяжувальні 
обставини співвідносилися з кожним окремим складом злочину і не мали 
універсального значення: те, шо пом’якшувало або обтяжувало вину за одним 
складом, не мало значення для іншого. Кримінальний кодекс Австрії 1768 р. 
передбачав обставини, що пом’якшували чи обтяжували відповідальність, що було, 
як видається, важливим нововведенням у австрійському кримінальному праві 
другої половини XVІІІ ст. Обтяжувальними обставинами під час призначення 
покарання були неодноразове вчинення злочину та вчинення злочину групою осіб. 
До пом’якшення відповідальності призводило таке: вчинення злочину в юному 
віці, вчинення його поза свідомості того, що відбувається, та в інших випадках. 

Кримінальний кодекс 1768 р. детально регламентував підстави звільнення від 
відповідальності за злочини, вчинені у стані крайньої необхідності. Наприклад, у 
випадку вбивства розрізняли покарання за навмисні й ненавмисні вбивства та за 
вчинені випадково. Кодекс звужував застосування кримінальних репресій. Деякі 
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дрібні злочини було зачислено до компетенції поліцейської юстиції. Вводилося 
точне визначення поняття злочину та його класифікація. Всі злочини цей кодекс 
поділяв на публічні та приватні [9, c. 96]. До публічних належали злочини проти 
релігії, корони і держави, а також посадові злочини; до приватних – вбивство, 
крадіжка, статеві злочини, злочини проти моралі та сімейного укладу тощо. 
Обмежуючи церковну юрисдикцію, австрійський кримінальний кодекс 1768 р. 
значне місце приділив сексуальним злочинам і злочинам проти моралі та сімейного 
укладу. Нововведенням австрійського кримінального кодексу було передбачення 
покарання за злочини, вчинені шляхом друку (пасквілі, карикатури та ін.). Кодекс 
скасовував найжорстокіші види покарань (утоплення, розірвання кіньми, поховання 
живим), проте зберіг такі покарання, як спалення, четвертування, колесування, 
повішення, відрубування голови, що було ще пережитком середньовіччя. Поряд зі 
смертною карою застосовували обтяжувальні покарання, зокрема, проганяння крізь 
стрій, тюремне ув’язнення, заслання, громадські роботи. Ще одним видом 
покарань були штрафи. Кодекс передбачав також покарання, що накладалися на 
розсуд судді: усунення з посади, позбавлення деяких прав тощо; додатковою мірою 
покарання була конфіскація майна – повністю або частково. 

Австрійський кримінальний кодекс 1768 р. узаконював тортури, визначав види 
дозволених тортур і підстави для їх застосування. У додатку до кодексу було дано 
кілька десятків офіційних ілюстрацій-гравюр, що детально роз’яснювали 
допустимі прийоми і знаряддя тортур (зазвичай, лещата для рук і ніг, «іспанські 
чоботи», підвішування і розтягування на особливих сходах; допускалося також 
припікання боків підсудного особливими свічками. Перед стратою дозволялося 
вирізання ременів з людської шкіри [2, c. 226]. У 1779 р. імператором Йосифом ІІ 
тортури було скасовано. Доцільно наголосити, що цей кодекс не діяв у Галичині, 
яка з 1772 р. була приєднана до Австрії, в частині кримінального (матеріального) 
права, але був запроваджений у 1774 р. в частині процесуального права, яке було 
дещо змінено протягом найближчих років [1]. Кримінальний кодекс 1768 р. 
залишався кодексом Середньовіччя, але незважаючи на збереження у ньому 
інквізиційності процесу та жорстокості покарань, він був значним досягненням 
тогочасної австрійської правотворчості, оскільки започаткував кодифікацію 
кримінального права, яка дала поштовх до подальших кодифікаційних робіт у 
галузі кримінального права Австрійської імперії. 

У другій половині XVІІІ ст. в Австрійській імперії відбулися значні соціально-
економічні та політичні зміни, які зумовили необхідність перегляду кримінального 
кодексу 1768 p., адже збереження архаїчної, засуджуваної передовою австрійською 
правовою думкою тяганини в судочинстві, суворості покарань свідчили про 
феодальний характер тогочасного кримінального закону. З метою вдосконалення 
кримінального законодавства 13 січня 1787 р. цісар Австрії Йосиф ІІ затвердив 
новий кримінальний закон про злочини і покарання (Кримінальне уложення), яке 
було повною мірою результатом австрійської кримінальної політики «освіченого 
абсолютизму». Кримінальним кодексом скасовувалися судово-слідчі тортури, 
гарантувалося надання деяких прав обвинуваченому на захист, заборонялося призна-
чення невизначених у законі покарань, що свідчило про його прогресивність. Значним 
позитивом було те, що кримінальний закон про злочини і покарання 1787 р. містив 
лише норми кримінального (матеріального) права, на відміну від кримінального 
кодексу 1768 p., а процесуальні відносини регулювалися окремим актом – судовою 
інструкцією від 23 лютого 1786 p., яку надалі, 1 червня 1788 p., було замінено 
загальним кримінальним судовим порядком [6, c.14–17]. Уперше в історії 
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австрійського кримінального права Кримінальний кодекс 1787 р. поділив злочинні 
дії на кримінальні злочини, що розглядалися судами, і так звані політичні злочини, 
тобто менш серйозні правопорушення, що були розглянуті адміністративними 
органами. Австрійський кримінальний закон про злочини та покарання (1787 р.) 
складався з двох частин та дванадцяти глав, а саме: перша частина називалася 
«Кримінальні злочини і кримінальні покарання»; глава перша «Про кримінальний 
злочин взагалі» (§ 1–9); друга глава «Кримінальні покарання взагалі» (§ 10–39); 
глава третя «Про злочини щодо государя і до держави мають пряме відношення» 
(§ 40–88); глава четверта «Злочини проти людського життя та фізичної безпеки» 
(§ 125); глава п’ята «Кримінальні злочини, які посягають на честь і свободу» 
(§ 126–147); глава шоста «Про кримінальні злочини, які мають відношення до 
права власності» (§ 148–177); глава сьома «Припинення злочину і покарання 
(§ 178–184)»; друга частина «Про політичні злочини і політичні санкції; перша 
глава «Про політичні злочини взагалі» (§ 1–5); глава друга «Про політичні 
покарання взагалі» (§ 6–18); глава третя «Злочини політичні, що посягають на 
життя та здоров’я» (§ 19–28); глава четверта «Про політичні злочини проти 
власності» (§ 29–60); глава п’ята «Про злочини, які призводять до порушення 
моралі» (§ 61–82) [9, c. 97]. 

Кримінальний кодекс 1787 р. містив положення, характерні для буржуазного 
кримінального права, хоч в цілому був феодальним кодексом. Із кримінального 
закону вилучено факт добровільних позашлюбних відносин дорослих людей. 
Водночас в кодексі було посилено кару щодо революціонерів, грабіжників, казно-
крадів, розтратників державного майна, порушників громадського спокою. 
Покарання були дуже суворими, проте скасовувалася смертна кара. Її могли 
застосовувати лише в надзвичайних судах. Спеціально було зумовлено, що «смертна 
кара не може бути дозволена інакше, як у випадку, якщо винний вчинив замах, що 
підлягає військовому закону». Єдиним видом страти у випадку таких військових 
злочинів визначали повішення. Іншими видами покарань встановлювали: вистав-
лення біля ганебного стовпа, биття батогом або палицями, заковування у кайдани, 
просте тюремне ув’язнення, ув’язнення з каторгою. Найбільш деталізованим з 
покарань було тюремне ув’язнення. Тюремне ув’язнення, було розподілено на три 
групи: тимчасове (від одного місяця до 8 років), постійне (від 8 до 15 років) і тривале 
(від 15 до 100 років) [9, c. 97]. 

Уперше було передбачено різні режими відбування покарання: від найбільш 
суворого до м’якого. Тюремне ув’язнення встановлювали в різних ступенях 
примусових робіт, заковуванні у важчі або легші кайдани, обмеженні харчування. 
Щодо тілесних покарань встановлювалися обмеження: не більше ста ударів за один 
раз. Одним з найважливіших нововведень австрійського Кримінального кодексу 
1787 р. було обмеження покарання навіть за найтяжчі злочини тільки особистістю 
злочинця; сім’я звільнялася від співвідповідальності, позбавлення права дворянства 
стосувалося тільки самого злочинця. Однак, у випадку державної зради було 
передбачено разом з тюремним ув’язненням і загальну конфіскацію майна, що 
об’єктивно не могло не стосуватися сім’ї [5, c. 42–50]. Між Кримінальним кодексом 
1786 р. і Кримінальним уложенням 1787 р. були відмінності, що виявляються не 
тільки в лібералізації покарань, запровадженні нового поділу злочинів на окремі 
види, а ще й в техніці викладу кримінально-правових норм. Тоді як, як 
Кримінальний кодекс 1786 р. повчально розробляв матеріал закону в заплутаних 
довгих реченнях, Кримінальний кодекс 1787 р. містить 266 прямо-таки зразково 
чітких і простих параграфів, так що товстий фоліант кодексу 1786 р. замінено 
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невеликою книжечкою на 116 сторінок. Проте, все-таки не повною мірою 
Кримінальним кодексом 1787 р. було подолано жорстокість у покараннях, 
незважаючи на значний його крок вперед порівняно з Кримінальним кодексом 
1768 р. Проте, незважаючи на деякі недоліки цього кримінального закону, він став 
новим етапом у розвитку кримінального законодавства та кримінального права 
загалом, оскільки у ньому започатковано перехід до більш демократичних положень. 
Він став «вихідним пунктом», «основою» для всього наступного розвитку 
австрійського кримінального права у руслі відмови від середньовічної жорстокості 
та переходу до демократичних, спрямованих на визнання цінності життя людини, 
засад просвітництва [9, c. 97]. 

Наступник Йосифа ІІ – Леопольд ІІ намагався пом’якшити суворість Кримі-
нального закону про злочини і покарання 1787 р. Імператор Леопольд ІІ у 1790 р. 
скасував публічні покарання: удари, таврування і заковування; поклав початок 
реформі виконання покарань; дав завдання розглядати новий кримінальний кодекс, 
але не дожив до представлення проекту. Цей кодекс був підготовлений 
австрійським криміналістом Зонненфельсом. 17 червня 1796 р. його обнародував 
уже імператор Франц ІІ, як у порядку досвіду був запропонований у Західній 
Галичині, а в 1797 р. і в Східній Галичині. 

Наступний розвиток капіталістичних відносин в Австрії спричинився до 
продовження кодифікації кримінального права, наслідком якого було прийняття 
Кримінального кодексу 1803 р. (в історико-правовій науці його ще називають 
Францішканою). В його основу було покладено Кримінальний кодекс 1797 р., який з 
незначними змінами був проголошений чинним в усій Австрії. Структуру кодексу 
поділяли на дві частини (злочини і тяжкі поліцейські проступки), кожна з яких мала 
два розділи. Один із яких стосувався норм кримінального (матеріального) права, а 
другий – кримінального процесу. За Кримінальним кодексом 1803 р. ще залишалася 
смертна кара через повішення за державну зраду, вбивство, підробку грошей і 
підпал. Імператор володів правом помилування, і тому смертні вироки, користу-
ючись цим правом, він здебільшого замінював позбавленням волі, що мало створити 
в умовах розкладу феодально-кріпосницького ладу та розвитку капіталістичних 
відносин популярність абсолютиській владі й зміцнити віру народних мас у доброго 
імператора. Зокрема, з 1304 смертних вироків, які були винесені австрійськими 
судами до 1848 p., виконано лише 448, а всі інші були замінені позбавленням волі на 
різні строки [3]. Інквізиційний характер кримінального процесу значно посилювався. 
Кодекс виключав участь захисників у кримінальному процесі та передавав 
звинуваченого у цілковите всевладдя суду. Кримінальний процес був таємний, 
письмовий, з формальною оцінкою доказів. В інтересах швидкої розправи з особливо 
небезпечними для кріпосників особами кодекс передбачав скорочене судочинство. 
Для цього були введені так звані «наглі суди». Ці суди не дотримувалися звичайних 
вимог процесуальних норм, вироки вважалися остаточними і виконувалися не 
пізніше як через 24 год після моменту їх винесення. Смертна кара – єдине покарання, 
яке застосовувалося «наглими судами». 

У 1848 р. в Австрії відбулася буржуазно-демократична революція, яка 
спричинила перегляд кримінального законодавства в імперії. Але хоча згодом 
видавалися нові кодекси, та вони зберігали жорстокість першого кодексу 1768 р. 
Введення принців буржуазного права весь час зустрічало опір панівного класу 
феодалів-кріпосників, які, використовуючи імперську владу, прагнули зберегти не 
тільки економічні, а й політичні та правові основи свого привілейованого 
становища. Утвердження капіталістичних відносин в Австрії зумовило те, що 



І. Бойко 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 76 

кримінальний кодекс 1803 р. було переглянуто та видано у новій редакції у 1852 р. 
Тому після довготривалої перерви в законотворчості, у сфері регулювання питань 
кримінального права, у 1852 р. було прийнято новий Кримінальний кодекс 
(Загальний кримінальний кодекс Францишка–Юзефа), який не впроваджував 
значних змін порівняно з кодексом 1803 р. [8, c. 98]. Він був чинним у Галичині і 
Буковині в складі Австрії та Австро-Угорщини, а після її розпаду слугував 
основним кримінальним законом у Галичині аж до введення там польського Кримі-
нального кодексу 1932 р. У Кримінальному кодексі 1852 р. замість попереднього 
поділу на злочини і тяжкі поліцейські проступки впроваджували новий поділ на 
злочини і проступки. Кодекс складався з 532 статей та поділявся на дві частини: 
1) про злочини (ст.ст. 1–232) і 2) про проступки (ст.ст. 233–532) [4, c. 60]. У 
Кримінальному кодексі 1852 р. уже не було процесуальних норм, його було 
доповнено злочинами з використанням друкованого слова, дещо розширено межі 
необхідної оборони, зменшено кількість злочинів, за які були передбачені 
покарання у вигляді смертної кари. Кодекс 1852 р. складався із загальної та 
особливої частин. Загальна частина містила п’ять глав: підстави кримінальної 
відповідальності, неосудність, підстави відповідальності за злочини вчинені за 
межами держави, судимість, види покарань. Особлива частина передбачала 
відповідальність за 10 основних складів злочинів: проти держави, державних 
органів, проти особи, особистої безпеки й свободи людини, проти честі й гідності 
особи, приватної власності, лихварства, нечесної конкуренції та проти моралі 
(статеві злочини). Злочином визнавалося свідоме вчинення суспільно-небезпечне 
діяння. Поняття злочину обов’язково супроводжували ознаки злобного наміру та 
усвідомленого бажання заподіяти зло щодо об’єкта посягання. Без цих ознак 
протиправні діяння трактували як проступки. 

У загальній частині кодекс також закріплював перелік основних та додаткових 
покарань. До основних покарань належали: смертна кара, позбавлення волі (звичайне 
й тяжке), арешт (суворий і звичайний), домашній арешт, штраф і догана [8, c. 99]. 
Смертну кару було передбачено за особливо тяжкі злочини (вбивство). Її виконували 
через повішання або розстріл. Це покарання було безальтернативним. До смертної 
кари не могли бути засуджені особи, що не досягли 20-річного віку. За інші злочинні 
діяння карали тюремним ув’язненням на різні строки – від шести місяців до одного 
року. За окремими такими злочинами тривалість ув’язнення була прямопропорційна 
до характеру злочину і кількості обмежувальних обставин. За таких обставин 
ув’язнити можна було до п’яти, десяти, двадцяти років чи довічно [8, c. 302]. 
Позбавлення волі було у двох основних видах: ув’язнення звичайне й ув’язнення 
тяжке. Відмінність між ними полягала в тому, що тяжке ув’язнення завжди 
посилювалося несприятливими умовами відбування покарання. Кодекс передбачав 
такі види позбавлення волі: піст, тверде ліжко, одиночна камера, темниця. 

Кримінальний кодекс 1852 р. передбачав застосування арешту двох видів – 
звичайного і безумовного. Звичайний арешт передбачав позбавлення засудженого 
лише особистої свободи, без обмеження його в харчуванні за власний кошт, занятті 
певними видами діяльності. У разі безумовного арешту покараного позбавляли 
волі, а також таких пільг, як харчування за власний рахунок: його зобов’язували 
працювати, побачення з рідними йому надавали лише в присутності наглядача й 
розмова підлягала контролю. 

Кримінальний кодекс 1852 р. передбачав також значну кількість додаткових 
покарань: конфіскацію, заборону проживання у певній місцевості, поліцейський 
нагляд, тримання в будинку примусової праці та деякі ін. Цей кодекс також 
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закріплював пом’якшувальні та обтяжувальні обставини, встановлював основні 
принципи призначення покарань, серед яких були обов’язок суду під час обрання 
покарання враховувати ступінь реалізації умислу, розмір шкоди, те, які саме 
обов’язки, які права було порушено, а також деякі ін. Серед обтяжувальних вину 
обставин Кримінальний кодекс 1852 р. передбачав такі: сукупність різнорідних 
злочинів, повторність чи сукупність однорідних злочинів, повторне вчинення 
злочину (рецидив), втягнення інших осіб у злочин, характер дії (виконавець, 
організатор), кількість співучасників. Обставини, що пом’якшували вину, поділяли 
на дві групи: перша – стосувалася самого злочину (замах; незакінчений замах; 
добровільна відмова від заподіяння більшої шкоди), друга – особи злочинця 
(недосягнення злочинцем 20-річного віку; слабке мислення; до вчинення злочину 
характеризувався позитивно; діяв на підставі скрутного матеріального становища; 
явка з повинною; добровільно вказав на інших учасників та сприяв їх виявленню – 
намагався відшкодувати збитки; діяв за намовою інших, зі страху чи слухняності). 
Щодо питання тілесних покарань, то вони були офіційно скасовані в Австрії 
законом від 15 листопада 1867 р., але в Галичині як в складовій частині 
Австрійської імперії продовжував діяти патент від 20 квітня 1854 р. одинадцята 
стаття якого поряд з арештом і штрафом передбачала також биття різками. Ще на 
початку XX ст., у червні 1902 p., депутат від Рогатинського повіту (нині Івано-
Франківської обл.) адвокат А. Могильницький вимагав з трибуни Галицького 
крайового сейму скасувати цей патент, посилаючись на поширення в Галичині 
сваволі з боку повітових старостів і галицького намісництва. Варто зазначити, що 
встановлення виду покарання для обвинувачуваного важливою була роль судді. У 
таких покараннях, як арешт і позбавлення волі, визначальними моментами був 
термін. Суддя конкретно визначав вид покарання і термін його відбування. 
Щоправда, важливим було питання політичного характеру, оскільки у Галичині 
більшість суддів становили поляки і, зазвичай, вид і термін покарання для 
польських засуджених визначали найгуманнішим, тоді як українських засуджених 
застосовували суворий вид покарання. Кримінальне покарання не мало на меті 
виправдання злочинця, йшлося про його ізоляцію від суспільства, для якого він був 
шкідливим або небезпечним. 

Австрійський Кримінальний кодекс 1852 р. було доповнено низкою інших 
законів. У 1855 р. він був доповнений військовим кримінальним кодексом, що 
посилив відповідальність військовослужбовців за державні злочини та низкою 
інших законів. Серед законів, якими було доповнено кодекс 1852 p., виокремитмо 
такі: 1) закон від 24 жовтня 1852 р. про зброю; 2) 27 жовтня 1862 р. про охорону 
особистої свободи; 3) 17 грудня 1862 р. про друк; 4) 25 липня 1867 р. про 
відповідальність міністрів; 5) 6 квітня 1870 р. про охорону таємниці листування; 
6) 10 травня 1873 р. про бродяг; 7) 4 січня 1903 р. про строки торгівлі хлібом, 
договори з іншими державами про видачу кримінальних злочинців та ін. [5, c. 61]. 
Незважаючи, однак, на видання багатьох законодавчих актів, що доповнювали 
кримінальний кодекс 1852 p., він базувався на застарілому кодексі 1803 р. Тому 
австрійські юристи вимагали перегляду багатьох його положень. Зокрема, 
середньовічним варварством вони вважали смертну кару, вимагали іншого 
врегулювання питання щодо відповідальності неповнолітніх. За австрійським 
кодексом 1852 р. від кримінальної відповідальності звільнялися тільки діти віком 
до 10 років. За злочини, вчинені дітьми у віці 11–14 років, карали як за проступки, 
але за співучасть у таких діяннях старших осіб карали як за злочин. За проступки 
кодекс передбачав грошові покарання, арешт до шести місяців, тілесне покарання, 
заборону проживати у цій місцевості, конфіскацію майна тощо. 
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Юристи виступали також проти застосування статей кримінального кодексу за 
аналогією та інших антидемократичних положень. 

На кримінальному законодавстві Австрії відбився дуалістичний характер 
Австро-Угорської держави. Кримінальний кодекс 1852 р. був чинний тільки в 
Австрії, у тому числі в Галичині й на Буковині. В Угорщині ж 1879 р. було видано 
свій кримінальний кодекс, що поширив чинність на територію Закарпаття. Та 
частина кримінального кодексу 1803 p., яка регулювала кримінальний процес, діяла 
до 1853 p., коли було прийнято окремий закон про кримінальне судочинство, що 
запроваджував часткову гласність процесу, але не допускав будь-якої участі 
громадськості у здійсненні судочинства. Більше того, ще у 1852 р. більшість справ 
про проступки було передано на розгляд поліції. 

Розвиток інституту покарання у галузі кримінального права в Австрії відбувався 
з урахуванням нових соціально-економічних і політичних відносин та був 
спрямований в бік лібералізації кримінальних покарань. Кодифікації кримінально-
правових норм про покарання в Австрійській імперії були характерні риси держави і 
права буржуазного типу. Зокрема, в австрійському кримінальному законодавстві 
встановлювалося правове закріплення формальної рівності громадян перед законом. 
У деяких нормах та інститутах австрійське кримінальне право досліджуваного 
періоду проголошувало принципи: законності, визнання особистих та політичних 
прав людини, проголошення свобод, недоторканності й непорушності приватної 
власності. У першій половині XІX ст. в Австрії, як і в інших європейських державах, 
відбувається зосередження основних зусиль держави на функціях охорони приватної 
власності та боротьби зі злочинністю. В австрійському кримінальному законодавстві 
першої половини XІX ст. було скасовано дворянські та інші станові привілеї, що 
стало значним досягненням у розвитку австрійського права. 
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НАКАЗАНИЯ НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ 
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ АВСТРИИ 

И АВСТРО-ВЕНГРИИ (1772–1918 гг.) 

И. Бойко 

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

В статье дана характеристика становления и развития института наказания на 
украинских землях в составе Австрии и Австро-Венгрии (1772–1918 гг.). Значительное 
внимание сосредоточено на анализе уголовно-правовых норм о цели и системе 
наказания за австрийскими уголовными кодексами 1768, 1787, 1803, 1852 гг. 
Обосновано, что развитие института наказания в австрийском уголовном законо-
дательстве было направлено в сторону либерализации наказаний. 

Ключевые слова: наказание, уголовное законодательство, Австро-Венгрия. 

PUNISHMENTS ON THE UKRAINIAN LANDS 
UNDER CRIMINAL LEGISLATION OF AUSTRIA 

AND AUSTRO-HUNGARY (1772–1918) 

I. Boiko 
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Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article concerns the characteristics of the origin and development of the institution of 
punishment on the Ukrainian lands as a part of Austria and Austro-Hyngary (1772-1918). 
Specific attention is paid to the analysis of criminal-legal norms concerning the aim and the 
system of punishments under the Austrian Criminal Codes of 1768, 1787, 1803, 1852. The 
author substantiates that the development of the institution of punishments under the Austrian 
criminal laws was aimed to the liberalisation of criminal punishments. 
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Висвітлено процес поширення маґдебурзького права на Литовських землях. 
Проаналізовано особливості функціонування органів міського самоврядування на 
основі маґдебурзького права: війта, лавників, бургомістрів, радників, возних та ін. 
Показано спільні і відмінні риси у діяльності органів міського самоврядування українських 
та литовських міст. 

Ключові слова: маґдебурзьке право, радники, бургомістри, війт, лавники. 

Маґдебурзьке право на землях Великого князівства Литовського розпочало 
поширюватися на початку ХVI ст. На українських і білоруських землях, які 
входили до складу Великого князівства Литовського, маґдебурзьке право також 
поширилося ще наприкінці ХVI ст. та у ХV ст. Так у 1374 р. князі Юрій та 
Олександр Корятовичі надали його місту Кам’янцю-Подільському [1, с. 938], 
1390 р. його отримало місто Брест (Берестя) [2, с. 25], 1498 р., Київ [3, с. 21–22] та 
ін. Першим литовським містом, що отримало маґдебурзьке право, стала столиця 
Литви Вільно (Вільнюс). Привілей про надання Вільнюсу маґдебурзького права 
видав король Владислав Ягайло 1387 р., де зазначив, що його надають на зразок 
міст Польщі, на думку відомого польського історика права Юліуша Бардаха, 
метою короля Владислава Ягайла було зрівняти Вільнюс і Краків у правах та 
збільшити у місті кількість купців та ремісників [4, с. 81]. Лише 1432 р. литовський 
князь Сиґізмунд Кейстутович видав привілей про скасування польського, 
литовського і руського права у Вільнюсі та запровадження посади війта. У привілеї 
також передбачено створити міську раду під головуванням бургомістра. На основі 
декрета Великого Литовського князя Сиґізмунда І 1536 р. вони виконували свої 
функції пожиттєво. До складу міської ради Вільнюса входило 12 бургомістрів і 
24 радники, які почергово виконували свої повноваження. У XVI ст. склад 
урядуючого магістрату щорічно налічував два бургомістри і чотири радники. 
Бургомістри і радники у рівній кількості репрезентували православне і католицьке 
населення міста [2, с. 24]. Опісля Вільнюса маґдебурзьке право отримали міста 
Каунас і Тракай у 1441 р. [5, с. 78]. Надання маґдебурзького права литовським 
містам було також пов’язано з проведенням у Великому Литовському князівстві в 
середині ХVI ст. земельної реформи Сиґізмунда Августа, яка отримала назву 
Устави на Волоки 1557 р. [6, с. 91]. Поряд з розвитком сільського господарства 
влада Великого князівства Литовського була зацікавлена і у створенні міст, 
організованих на основі маґдебурзького та хелмінського (кульменського) прав. 
Протягом другої половини ХVI ст. та першої половини ХVІI ст. маґдебурзьке 
право було надано містам Меркін 1569 р., Вістіс – 1570 р., Велівона – 1580 р., 
Алітус – 1581 р., Вірбаліс – 1593 р., Лаздія – 1597 р., Юрбаркас – 1611 р., Сімнас – 
1626 р., Владіславовас (тепер Кудіркос Науместіс, 1643 р.) розміщених у басейні 
річки Неман, яка була важливим торговельним шляхом, що з’єднував землі 
Великого князівства Литовського і Князівської Прусії та інших європейських 
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держав [6, с. 92]. Усі вищеперелічені міста були так званими великокнязівськими 
або державними. Своєю чергою, на українських і білоруських землях більшість 
міст маґдебурзького права були у власності магнатів, шляхти і духовенства і мали 
статус приватновласницьких. Запровадження маґдебурзького права у містах ХVI–
ХVIІ ст., що перебували у приватній власності магнатських родів, на думку 
литовської дослідниці Іоланти Карпавічіне стало елементом їхнього соціального пре-
стижу. Зазвичай маґдебурзьке право отримали населені пункти, що функціонували 
як центри розташування магнатських резиденцій [5, с. 94]. Магнати, надаючи містам 
маґдебурзьке право, також бажали зміцнити їх економічно та політично. Ще однією 
причиною поширення маґдебурзького права на землях Великого князівства Литовсь-
кого стало бажання українських, білоруських і литовських магнатів запровадити у 
містах елементи західноєвропейської міської культури. На відміну від європейських 
міст, де маґдебурзьким правом володіли міста і села, на землях Великого Князівства 
Литовського маґдебурзьке право належало винятково містам. 

У 1589 р. великий гетьман Великого князівства Литовського Крістофер Радзивіл 
надав маґдебурзьке право місту Бірнай. Цей привілей був підтверджений Великим 
литовським князем і королем Речі Посполитої Сиґізмундом Вазою. У 1590 р. 
власник села Кедайняй каштелян Ян Кішка надав йому статус міста і маґдебурзьке 
право [5, с. 94]. З початку ХVIІ ст. до початку ХІХ ст. місто Кейденяй належало 
магнатській родині Радивилів, які багато зробили для його соціального, еконо-
мічного та культурного розвитку. З метою розвитку торгівлі і ремесла у містах 
запрошувалися іноземних, передусім німецьких колоністів [6, с. 114]. Зокрема, 
Великий гетьман Великого князівства Литовського граф Ян Чодкевіцький поселив 
громаду німецьких лютеранів у своєму маєтку Скуодіс і тільки у 1572 р. видав 
привілей про заснування міста на основі маґдебурзького права та назвав місто своїм 
іменем Йоганесбург [6, с. 95]. Ян Чодковіцький був одним із найбагатших магнатів 
Великого князівства Литовського та навчався у німецьких та пруських університетах 
Кенігсбергу, Ляйпціга та Віттенбергу [11, с. 145]. Після повернення до Литви він 
став одним із перших прихильників протестантизму, але на початку 70-х років 
ХVI ст. знову повернувся до католицизму. У наданому місту Йоганесбургу привілею 
на маґдебурзьке право Ян Чодкевіцький міське право отримували німецькі 
колоністи, протестанти та місцеве литовське населення, яке сповідувало католицизм 
[7, с. 146]. У привілеї було зазначено: «…всім мешканцям міста євангельського 
віросповідання… милістю дозволити …». Зазначений привілей дозволив сформувати 
структуру органів міського самоврядування, що відповідала етнічно-конфесійному 
складу населення. Протягом 1684–1695 рр. радники і бургомістри згадуються з 
католицької і протестантської сторони. Функції бургомістрів виконували почергово 
радники, обрані з католицької частини міської громади та протестантами. Німецькі 
колоністи також володіли іншими пільгами та привілеями [7, с. 147]. На відміну від 
українських земель, що входили до складу Великого князівства Литовського, де було 
кілька сотень приватновласницьких міст, що володіли маґдебурзьким правом, та 
білоруських земель, де функціонувало більше 20 приватновласницьких міст маґде-
бурзького права. У Литві їх кількість становила п’ять міст. Окрім вже згадуваних 
Скуодіса, Бірзи і Кадайняя, маґдебурзьке право отримало місто Кретінга, власником 
якого був магнат Карл Чодкевіцький, який згодом надав місту назву Корольштадт [6, 
с. 96]. У 1654 р. маґдебурзьке право отримує місто Седува, яке згодом стає власністю 
магнатської родини Понятковських. У Литві також траплялися випадки надання 
маґдебурзького права містам, що були у власності католицької церкви [8, с. 186]. 
Зокрема, у 1635 р. маґдебурзьке право було надано єпископом Тишкевичем місту 



М. Кобилецький 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 82 

Варнія. До середини XVII ст. його отримало 17 міст Литви із понад 250 міст, які на 
той час існували у Литві [6, с. 97]. Національно-визвольна війна українського народу 
під проводом Б. Хмельницького, війна Речі Посполитої, складовою частиною якої 
було Велике князівство Литовське із Швецією та Московським царством, епідемія 
чуми ослабила сільське господарство, підірвала соціально-економічний устрій Вели-
кого князівства Литовського. Воно також призвело до зменшення кількості населення 
та занепаду міст. Наступною причиною обмеження міського самоврядування на основі 
маґдебурзького права стало створення магнатами та католицькою церквою на 
території міст юридик. Правовий статус юридик визначався у 49 артикулі ІІІ розділу 
Литовського Статуту 1588 р. Про шляхетські у місті Віленському і в інших містах 
наших господарських: «Уставуємо аби в таких домах, які пани-рада наші і інші стани 
роду шляхетського у місті столичному Віленському і інших містах наших не під 
присудом міським, але під правом і вольностю шляхетського держать, але ніхто 
свавільно без дозволу їх самих на постій не становився під страхом сплати ґвалту 
двадцять кіп грошей і всіх шкод, які б у цьому домі сталися … Позову теж у таких 
домах шляхетських про кривди інші, які б деінде не стороні сталися, ніхто ні на кого 
не мав або коли з того дому сам пан кривду кому вчинив… А від господарів або від 
повірників, які в таких домах мешкають якби кому кривда в чому діялася, тоді з них 
самі господарі під час знаходження там правосуддя скривдженим без позову і 
зволікань чинити мають» [9, с. 111].  

Юридики не підпорядковувалися органам міського самоврядування, а знахо-
дилися під контролем їхніх власників» [2, с. 40–41]. У Вільнюсі з моменту надання 
місту маґдебурзького права були дві великі юридики. Перша замкова перебувала під 
контролем Вільнюського воєводи або під воєводи, та єпископська – під контролем 
католицької церкви. Існувала юридика, що була під владою православного 
митрополита [2, с. 45]. Наприкінці ХVII ст. та на початку ХVIII ст. маґдебурзьке 
право отримали міста Швянтош 1689, Вілкавішкіс 1697, Лідвінавас 1719, Віскеніай 
1725. Органи міського самоврядування більшості литовських міст, що володіли 
маґдебурзьким правом, функціонували на зразок столиці міста Вільнюса. У другій 
половині XVIII ст. сейм Речі Посполитої зробив спробу провести реформу 
державних податків і зборів та централізувати управління в містах. За постановою 
Сейму Речі Посполитої 1764 та 1768 рр. права міст було значно обмежено [6, с. 89]. 
У 1776 р. за рішенням Сейму Речі Посполитої маґдебурзьке право було скасовано у 
всіх литовських містах, окрім Вільнюса, Каунаса та Тракая [10, с. 112]. У 
приватновласницьких містах маґдебурзьке право могло діяти за рішенням їхніх 
власників. У багатьох приватновласницьких містах Бірзі, Кадейняй, Скуодос, 
Кретінзі, Седуві після рішення Сейму Речі Посполитої були закладені окремі 
елементи самоврядування на основі маґдебурзького права. Ліквідація та обмеження 
маґдебурзького права викликали незадоволення мешканців міст та їх економічним 
занепадом. Мешканці литовських міст зверталися до так званого чотирирічного 
сейму (1762–1792 рр.) про повернення їм маґдебурзького права «гарантій 
правосуддя, власності та порядку» [5, с. 80]. У 1791 р. сейм прийняв низку законів, 
які підтверджували статус міст та повертали їм пільги та привілеї. Було прийнято 
закони «Про міські суди та апеляцію», «Про вільні королівські міста». Внаслідок 
ухвалення цих законів було зрівняно у правах мешканців міст та шляхту. Протягом 
семи місяців у 1791–1792 рр. 55 міст Литви прийняли привілеї вільних міст з них 
10 міст раніше володіли маґдебурзьким правом. Мешканці інших 45 міст зверталися 
з проханням про поновлення їхніх привілеїв на основі маґдебурзького права, але 
вони не були реалізовані. Після другого поділу Речі Посполитої у 1793 р. наступний 
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Сейм Речі Посполитої під впливом конфедерацій скасував усі рішення про 
повернення містам маґдебурзького права та розширення їхніх прав. Ця ситуація 
збереглася до повстання Тадеуша Костюшка і третього поділу Речі Посполитої у 
1795 р., після якого литовські землі увійшли до складу Російської імперії і на 
території Литви поступово було поширене російське законодавство [5, с. 80].  

На відміну від європейських міст, що володіли маґдебурзьким правом у містах 
Великого князівства Литовського поряд із джерелами маґдебурзького права 
використовувались Литовські статути та українське, білоруське і литовське звичаєве 
право. У Литві в містах використовувались в основному не німецькі праці маґде-
бурзького права, а праці польських дослідників Яна Сервуса Тухольчика, Яна 
Кірштейна Церазина, Миколая Яскера, Павла Щербича та Бартоломія Гроїцького. 

Привілеї про надання маґдебурзького права литовським містам видавались 
Великим литовським князем та королями Речі Посполитої. До кінця XVI ст. 
привілеї були написані головно старослов’янською (староукраїнсько-білоруською) 
мовою, що була канцелярською мовою Великого князівства Литовського. Після 
цього привілеї писали також польською та латинською мовами. Поряд з 
маґдебурзьким правом у містах Литви використовували і кульменське (хелмінське) 
право. Зокрема, у привілеї на маґдебурзьке право для міста Скуодоса 1572 р., що 
усі спірні питання потрібно вирішувати на основі кульменського права, в інших 
випадках доцільно застосовувати маґдебурзьке право [7, с. 145]. Привілей також 
передбачав можливість використання імперського права, під яким дослідники 
розуміють римське право. Серед джерел права у литовських містах Алітус, 
Йонішкіс та Кедайняя траплялися вількери (міські статути), повні тексти яких не 
збереглися до сьогоднішнього дня [6, с. 104–105]. Вількери врегульовували 
повноваження та структуру органів міського самоврядування, компетенцію місь-
ких судів та окремі норми цивільного, сімейного та спадкового права. Рішення 
міських війтівсько-лавничих судів та міських рад, що розглядали кримінальні та 
цивільні справи у Великому князівстві Литовському можна було оскаржити до 
асесорського суду, що був найвищим апеляційним і касаційним судом по розгляду 
справ міст Литви, що володіли маґдебурзьким правом. 

У привілеях на маґдебурзьке право були визначені функції та повноваження 
органів міського самоврядування: війта, радників, бургомістрів та ін. На основі 
привілею 1611 р. місту Юрбаркас було зазначено, що на основі давнього звичаю 
громадяни міста обирали шістьох осіб на посаду радника, котрі мали вирізнятися 
високими моральними якостями та добрими знаннями права. За згодою мешканців 
міста одного з радників обирали на однорічний термін на посаду бургомістра. 
Бургомістра затверджував на посаду повітовий староста, який за згодою громадян 
міста призначав шістьох лавників, що виконували функції присяжних. На основі 
привілею на маґдебурзьке право для міста Варняї 1635 р. були передбачені посади 
двох бургомістрів, двох радників та шістьох лавників. У привілеї для міста 
Кадейняя 1648 р. було зазначено, що у місті необхідно обрати шістьох лавників, 
двох бургомістрів, чотирьох радників та одного писаря [6, с. 105]. Війт був 
представником феодала власника міста. У великокнязівських містах, які були у 
власності держави, війта призначали пожиттєво грамотою Великого литовського 
князя. Окремі литовські міста отримали право вільного вибору війта. Зокрема, з 
середини XVII ст. громада міста Кадейняя отримала право обирати чотирьох 
кандидатів, одного з яких власник призначав війтом. Війти у литовських містах 
зазвичай виконували судові функції. окрім війта, судові повноваження виконували 
лавники (судові засідателі). Радників та бургомістрів обирали головно на рік. Після 
призначення або обрання на посади бургомістри, війти, радники і лавники 
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складали присягу, визначену у кодексах маґдебурзького права. Ними могли бути 
мешканці міст християнського віросповідання, володіли нерухомим майном на 
території міста, мали знання чинних у місті нормативно-правових актів та 
відповідати високим моральним якостям [6, с. 106]. У 1712 р. війт міста Алютус 
звільнив з посади радника за аморальну поведінку. Війтівсько-лавничі суди у 
литовських містах в основному розглядали кримінальні справи. Міські ради та 
бургомістри могли розглядати цивільні справи. У грамоті для міста Меркіне 1569 р. 
було зазначено, що війтівсько-лавничий суд під присягою міг розглядати справи, що 
стосувалися вбивств, тілесних ушкоджень та підпалів. Міська рада у складі радників 
і бургомістрів та війт і лавники у литовських містах як і інших містах Європи, що 
володіли маґдебурзьким та іншими видами німецького міського права – магістрат. 
Термін «магістрат» уперше вжито у литовських містах в джерелах XVII–XVIII ст. 
Інтереси міської громади в окремих литовських містах репрезентували так звані 
«Deсemviri», які були утворені у XVIII ст. Колегія «Decemviri» контролювала 
діяльність органів міського самоврядування, брала участь у засіданнях магістрату та 
контролювала використання коштів міського бюджету. Серед їх числа обирали 
радників, бургомістрів та лавників. В українських містах, зокрема у Львові, цей 
орган мав назву «Колегія 40 мужів», Самборі «Колегія 30 мужів» [11, с. 216–217] та 
ін. Важливу роль у функціонуванні міст Литви, що володіли маґдебурзьким правом, 
відігравали цехи, до складу яких входили купці та ремісники. Згоду на заснування 
цехів надавались у грамотах та привілеях Великих Литовських князів. Зокрема, у 
1618 р. магістрат міста Йонішкіс звернувся із запитом до Великого Литовського 
князя про заснування у місті шевського цеху. У місті Кайденяй, де проживало 
приблизно 4 тисячі населення, функціонували 10 ремісничих цехів, діяльність яких 
контролював магістрат. Органи міського самоврядування контролювали також 
порядок проведення ярмарків і торгів на ринках міст, систему мір і ваг, санітарний 
стан та дотримання у цехах норми права та ін. [6, с. 112]. Наприклад, у 1620 р. 
Великий Литовський князь і король Речі Посполитої Сиґізмунд Ваза надав місту 
Йонішкас спеціальний привілей, «що за німецьким маґдебурзьким правом надавав 
місту право контролювати одиницю мір і ваг та підвищувати податки». Міста 
виплачували значні кошти у загальнодержавну казну. Зокрема, у XVI ст. Вільнюс 
сплачував 1500 коп грошей литовських до державної казни [12, с. 31]. 

Після надання маґдебурзького права литовським містам у всіх привілеях було 
згадано, що мешканці міст мали збудувати на ринковій площі будинок Ратуші. 
Великі та багаті міста будували кам’яні ратуші, а в малих будували дерев’яні 
ратуші. У ратушах був магістрат, зберігалися грамоти, привілеї та інші важливі 
документи. Тут також відбувалися засідання війтівсько-лавничих судів.  

Правовий статус міщан визначали у ІІІ, IV розділах ІІІ Литовського Статуту 
1588 р. Зокрема, у 69 артикулі IV розділу Про міщан права маґдебурзького, було 
зазначено: «Так уставуємо, якби з міщан наших права маґдебурзького, яка кривда 
діяння від князів, панів і землян і підданих їхніх, а вони б самі добровільно судитися 
не хотіли або правосуддя підданим своїм не вчиняли, тоді б такого кожного міщанин 
має до суду земського повітового викликати і далі діяти проти нього відповідно до 
вчинку, закону і Статуту земського» [9, с. 173]. У артикулі 38 Про слуг і людей 
шляхетських, і челядь домову, яка втекла до міст» врегульовували правовий статус 
осіб, які втекли до Вільнюса та інших литовських міст від шляхти, духовенства та 
інших власників: «… слуги і люди отчизні або челядь власне державна… втекла від 
княжат, панів або від якого шляхтича і прийшла до столичного нашого міста 
Віленського або до інших міст наших привілейованих або не привілейованих… 
мають війти, бургомістри і райці наші зміст наших, вислухавши слушний довід панів 
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чи їхніх чиї будуть… видавати судячи земським правом, крім слуг і людей отчиз-
няних шляхетських… прийшовши до міст наших і прийнявши право… і проживуть 
десять років, таких слуг з міст наших війт і урядники видавати не повинні. Але 
мають відкупитися згідно зі станом своїм…» [9, с. 107]. Вплив маґдебурзького права 
та Саксонського Зерцала на Литовські Статути був досить значним і стосувався 
інших артикулів, в яких немає прямого посилання на маґдебурзьке право та 
Саксонське Зерцало. 

У складі кодифікаційної комісії під час складання Литовського статуту 1588 р. 
знавцями та пропагандистами маґдебурзького права був голова кодифікаційної 
комісії вільнюський католицький єпископ Августин Ротунд-Мелетський, який 
навчався в Гагіле-Вітенберзькому університеті (Саксонія, ФРН) і мав дружні 
стосунки з війтом Вищого німецького суду та на королівськім замку [13, с. 47]. 

Маґдебурзьке право на територію Литви поширилося наприкінці XIV ст. У 
Литві поряд з маґдебурзьким використовувався і його різновид хелмінське (куль-
менське) право, що були чинними винятково у містах. Надання маґдебурзького права 
литовським містам було пов’язане з бажанням Великих литовських князів 
підтримувати розвиток торгівлі і промислу в державі. Тільки у столиці Литви Вільнюсі 
інтереси міщан, окрім бургомістрів, радників, війтів і лавників репрезентувала 
спеціальна колегія за участі купців та ремісників. Права міст обмежували юридики, що 
належали органам державної влади, церкві та приватним власникам. 

Поряд із джерелами маґдебурзького права у Литовських містах застосовували 
праці польських правознавців XVI–XVII ст.  
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ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗМІСТ 
ВЕСТМІНСТЕРСЬКОГО СТАТУТУ 1931 р.  

УТВОРЕННЯ БРИТАНСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІ НАЦІЙ 

А. Кольбенко 

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

Розглянуто передумови прийняття, зміст та наслідки прийняття Вестмінстерського 
статуту. Проаналізовано роботу імперських конференцій 1926 та 1930 років. Виявлено 
особливості внутрішньої та зовнішньої політики Великої Британії у 20–30 роки ХХ ст. 

Ключові слова: Велика Британія, домініони, Вестмінстерський статут 1931 р., Бри-
танська співдружність націй. 

Створення Британської співдружності націй було однією з важливих подій, які 
відбувалися у світі Першої світової війни. 

Війна внесла значні зміни у відносини всередині Британського королівства. 
Саме в цей час почалися національно-визвольні повстання у багатьох англійських 
колоніях. Це стосувалося Південної Африки, Ірландії, Індії. Також загострювалися 
відносини з Канадою та Австралією. Велика кількість англійських володінь пере-
бували на порозі проголошення національного суверенітету. 

Складними були і соціально-економічні відносини. Адже Велика Британія 
втратила у війні 747,7 тис. вбитими та 1693 тис. пораненими [8, с. 11]. Промислове 
виробництво скоротилося на 20%. Зовнішній борг становив більше 1 млрд ф. ст. 

Експорт англійських товарів різко скоротився за роки війни, а натомість 
надзвичайно збільшився імпорт. Якщо в 1914 р. в Англію було ввезено різних товарів 
на 696 млн ф. ст., то в 1918 р. – вже на 1316 млн ф. ст. [8, с. 7]. 

Найбільшу шкоду завдала Перша світова війна фінансам Англії, яка витратила 
10 млрд ф. ст. Через це уряд за час війни збільшив податки у 6 разів. Та все ж за 
податкових надходжень вдавалося збирати менше третини воєнних видатків, а 
решта суми надходила від внутрішніх та зовнішніх позичок [3, с. 82]. 

Однак завершення війни мало і деякі позитивні наслідки для Великої Британії. 
Зокрема: 

– вона приєднала до своїх багаточисленних колоній також колишні колонії 
Німеччини; 

– територія Великої Британії практично не постраждала від війни; 
– головні конкуренти Великої Британії, такі як Німеччина, Франція, Росія були 

зруйновані; 
– розпалися Австро-Угорська, Російська та Османська імперії [5, с. 44–45]. 
Незважаючи на це, підсумки війни та подальша дезорієнтація Британської 

імперії значно позначилися на всьому комплексі взаємовідносин метрополії – 
домініони. Основним змістом відносин в цей час між метрополією та її домініонами 
став процес ліквідації залишків колоніальних відносин у конституційній галузі [6, 
с. 53]. Домініони намагалися надати відповідності їх юридичного статусу фактич-
ному стану «другого рангу», тоді як Велика Британія продовжувала обстоювати 
формальне обмеження суверенітету домініонів, вбачаючи у цьому один із засобів 
збереження свого впливу. 
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З метою врегулювання відносин уряд Англії запланував спеціальні конфе-
ренції. Зокрема, у липні 1926 р. прем’єр-міністр Великої Британії С. Болдуїн заявив 
про те, що конференція включатиме стислий огляд питань зовнішньої політики і 
оборони. Він також наголошував на необхідності розгляду питання щодо розвитку 
системи комунікації та консультацій між урядами імперії з питань, що становлять 
спільний інтерес. Однак ця заява не отримала загального схвального відгуку 
домініонів. Незважаючи на це, в жовтні-листопаді 1926 р. в Лондоні відбулася 
британська імперська конференція за участі делегації Англії та всіх її домініонів на 
чолі з прем’єр-міністрами (Канада – Макензі Кінг; Австралія – А. Брюс; Нова 
Зеландія – Котс; Південно-Африканських Союз – Д. Герцог; Ірландська вільна дер-
жава – Конгрев; Ньюфаундленд – Монро; Індія – Магараджа Бурванський).  

Англійську делегацію, до складу якої увійшли Остінг Чемберлен, Бальфур, 
В. Черчілль та Емері, очолив прем’єр-міністр С. Болдуїн. 

Прем’єр-міністр Південно-Африканського Союзу Д. Герцог наполягав на 
визнанні домініонів незалежними державами. На перших порах його також 
підтримав представник Ірландії Конгрев [1, с. 167]. 

Однак, як було з’ясовано згодом, домініони не були зацікавлені у виході з 
Британської імперії. Тому під час обговорення були визначені такі домовленості: 

– якщо пережитки форм нерівності та субординації й можуть існувати у 
відносинах вищеперелічених держав щодо питань законодавчої, виконавчої чи 
іншої влади, то така нерівність є прийнятною лише за умови добровільної згоди 
держав, яких це стосується безпосередньо; 

– бажано задекларувати й визнати конституційні відносини між Великою 
Британією та домініонами і застосувати всі необхідні заходи для того, щоб довести 
до відома власних країн та всього світу рівний статус об’єднаних держав та їх 
відносин. 

На конференції 1926 р. був створений комітет з питань перегляду конститу-
ційного характеру внутрішньо імперських відносин під головуванням лорда 
Бальфура, який розробив власний проект, акцентуючи основну увагу на питанні 
єдності імперії [9, с. 450]. 

Резолюція конференції 1926 р., яку було прийнято, стала компромісом. У ній ще 
не йшлося про повний суверенітет домініонів, а лише обмежувалися визначенням 
«автономні одиниці». Також тут абсолютно не висвітлювали питання про право 
виходу з Британської імперії та не стверджувалась незалежність домініонів поза 
імперією. Резолюція пропонувала розглянути повноваження генерал-губернаторів у 
домініонах як особливих представників корони. За резолюцією генерал-губернатори 
зайняли такі самі позиції по відношенню до урядів домініонів, які мав король Англії 
по відношенню до її уряду. 

Значною перемогою домініонів на конференції стало прийняття рішення про 
втрату Великою Британією формального права видавати закони щодо них, окрім 
випадків, коли уряди домініонів дали згоду на їх видання [4, с. 25]. 

Врешті, після Імперської конференції 1926 р., були визначені три головні 
принципи організації Співдружності Націй: 

1) генерал-губернатор домініону має поважати Британську корону і британський 
уряд; 

2) Велика Британія і домініони не повинні брати на себе зобов’язання, які б 
суперечили політиці одне одного; 

3) Британський монарх має право підтримувати договори та угоди від імені 
домініону лише у випадку, коли домініон їх повністю приймає. 
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У жовтні 1929 р. була скликана наступна імперська конференція на якій: 
– було скасовано право корони забороняти закони, прийняті парламентом 

домінанту; 
– домініонам було надано право екстериторіального законодавства та ін. 
Через рік 1 жовтня 1930 р. у Лондоні знову було зібрано чергову конференцію, 

присвячену питанням вирішення економічної кризи. На цій конференції уряду 
Великої Британії не вдавалося переконати уряди домініонів прийняти пропозиції 
щодо спільної економічної політики. Домініони потребували суттєвих поступок. 

Імперська конференція 1930 р. повністю підтвердила наміри домініонів щодо 
формального проголошення незалежності. У резолюціях цієї конференції був 
підтверджений і юридично визначений порядок призначення генерал-губернаторів 
та їх конституційний статус [4, с. 35]. 

Усі вищезазначені конференції дали змогу підготувати та прийняти 11 грудня 
1931 р. Вестмінстерський статут [2, с. 201]. Тому у його преамбулі було чітко 
зафіксовано, що основу цього списку склали декларації та резолюції імперських 
конференцій 1926 та 1930 рр. Статут став підсумком тривалої боротьби британських 
домініонів на чолі з Канадою за свою політичну незалежність від Англії. 

Статут визначив, що «корона є символом вільного об’єднання Британської 
Співдружності Націй», які об’єднуються спільною відданістю короні. Відтепер усі 
питання законодавчого характеру стосовно зміни королівських титулів, спадкування 
престолу чи королівського звання потребували згоди парламенту Англії та 
парламентів усіх домініонів. 

Виходячи із конституційного статусу домініонів, співдружність можна визна-
чити як економічний та політичний союз держав другого рангу, що утворилися з 
переселенських колоній та заселялися вихідцями переважно з Англії, союз, 
утворений для спільної конкурентної боротьби за джерела сировини, ринки збуту, 
спільного придушення, пригнічення та експлуатації народів колоніальних та залеж-
них країн Британської імперії. 

Компроміс, що був досягнутий між буржуазією Англії та домініонів і закріп-
лений Вестмінстерським статутом, змінив співвідношення сил у межах 
Британської імперії. На його основі 1931 р. англійський парламент ухвалив закон, 
який скасував обов’язковість застосування англійських законів у домініонах, а 
також прийняття законодавчих актів домініонів парламентом у Лондоні. 

Так, прийнятий у 1931 р. британським парламентом Вестмінстерський статут 
юридично затвердив рівноправність шести самоврядних домініонів (Австралії, Нової 
Зеландії, Південно-Африканського союзу, Канади, Ньюфаундленду та Ірландії) у їх 
відносинах з Великою Британією. Усі ці країни, що утворили разом із метрополією 
Британську співдружність націй, визнавали британського монарха не лише головою 
співдружності, але і головою відповідної держави-домініону. Завдяки виваженій та 
компромісній політиці Велика Британія змогла не лише зберегти домініони у складі 
імперії, але й об’єднати їх у нове утворення, що формувалося на більш демократичних 
засадах і принципах. З прийняттям Вестмінстерського статуту 1931 р. розпочався 
новий етап трансформації Британської імперії в Співдружності націй, перехід 
внутрішньо імперських відносин на новий якісний рівень, що символізував зростання 
ролі домініонів у імперії та прагнення урядів домініонів до рівноправності з урядом 
метрополії. 

Прийняття Вестмінстерського статуту 1931 р. заклало основу розвитку нових 
взаємин, які дещо сповільнили повний розпад Британської імперії. Адже, для 
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збереження свого впливу на домініони Велика Британія задовольнила їх вимоги 
щодо розширення політичних прав у галузі внутрішньої і зовнішньої політики. 
До них можна зачислити канадські вимоги щодо перегляду конституції 1867 р., 
південноафриканські вимоги проголошення «рівного статусу» з Великою 
Британією і визначення права домініонів на відділення від імперії, ірландські 
вимоги скасування апеляцій домініонів у судовий комітет Таємної Ради Великої 
Британії. 

Після Другої світової війни унаслідок активізації національно-визвольного 
руху статус домініона одержали деякі англійські колонії. Зокрема, у березні 1946 р. 
уряд Англії визнав право Індії на незалежність. Вона перестала бути колонією. 
Незалежність і статус домініона також отримав Цейлон. У 1948 р. була проголошена 
незалежність Ірландської Республіки [7, с. 294]. 

Так прийняття Вестмінстерського статуту 1931 р. тільки дещо розтягнуло в 
часі крах Британської імперії, але не вирішило усіх суперечностей, котрі мали 
місце у відносинах між Англією, її домініонами та іншими залежними територіями. 
Тому процес перегляду їх статусних положень триває сьогодні. 
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СУДОВА РЕФОРМА 1864 РОКУ  
І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В РОСІЇ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) 

О. Липитчук, Н. Лешкович 

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

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

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

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

Сильна судова влада може забезпечити рівність громадян перед законом, 
зміцнити політичний порядок. Справедливе судочинство викликає довіру не тільки 
до судової гілки влади, а й до держави, її політичних інститутів. Судова влада є 
важливою інституцією, що сприяє розвитку справедливих відносин, формувати 
громадянську правосвідомість. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Процес по всіх справах став змагальним, на місце канцелярської таємниці 
прийшла гласність, заочний розгляд справ був замінений публічним розглядом за 
участю сторін та їхніх адвокатів. Утверджувався принцип здійснення правосуддя 
тільки судом, було скасовано систему формальних доказів, скасовувався інститут 
залишення під підозрою. Уперше в історії російського права введений цивільний 
процесуальний кодекс, що вводив принцип диспозитивності. Всі піддані імперії 
зрівнялися перед судом [15]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Не менш складні проблеми у пореформенному судочинстві виникали і у 
зв’язку із народною правовою свідомістю. Правова свідомість селян зазвичай 
суперечила законові. Селяни не знали законодавства і звикли до волосних судів, які 
керувалися звичаєвим правом. Про це свідчить кількість апеляцій на судові вироки. 
До судової реформи на частку оскаржених вироків припадало 2,1–7% всіх судових 
вироків з кримінальних справ, то у 1880 рр. частка апеляцій на вироки всіх видів 
судів у кримінальних справах збільшилася в 4–6 разів. Після реформи серед під-
судних загальних судів збільшився відсоток селян (у 1874 р. на їх частку припадало 
62%, а у 1913 р. – 80%), які звикли до суду із звичаєвим правом. Це спричинювало 
невдоволення вироками та сприяло росту кількості протестів [6, с. 64]. 

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

У цьому сенсі є показовою справа революціонерки Віри Засулич, яка у 1878 р. 
здійснила замах на петербурзького градоначальника Ф. Трепова. Її справу розбирав 
петербурзький окружний суд, і вона була виправдана. Захист будувався на ідеї 
моральної справедливості. Присяжні згідно з принципом ad hoc (зважаючи на обста-
вини), підмінили юридичну норму моральною, що було типовим для звичаєвого права 
і свідчило про недостатній розвиток правової свідомості суспільства [10, с. 96–97]. 
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Отже, судова реформа 1864 р. спричинила певні зміни у правовій свідомості 
російського суспільства. Гласність суду сприяла правовій обізнаності всіх верств 
населення, впровадження у суспільну свідомість уяв про рівність всіх перед законом, 
незалежно від станової приналежності, становища на службі, в сім’ї. Реформа сприяла 
гуманізації соціальних відносин, змушувала суспільство бачити і засуджувати 
свавілля, що ставало нормою життя. Утверджувалися ідеї законності і поваги до особи. 
З’явилася можливість отримати судовий захист, внаслідок чого посилилася повага до 
закону. Водночас правова свідомість російського суспільства загалом ще не повною 
мірою відповідала чинному законодавству і мала сліди звичаєвого права. 
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 ГОДА И ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ В РОССИИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ– НАЧАЛО ХХ вв.) 

О. Лыпытчук, Н. Лешкович 

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

В статье исследуются судебная система и ее влияние на правовое сознание в 
дореформенный период; обозначены основные принципы и положения судебной 
реформы 1864 года; прослеживаются изменения, которые произошли в правовом 
сознании российского общества после судебной реформы. 
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JUDICIAL REFORM OF 1864 AND ISSUES  
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Judicial system and its influence on legal conscience in the pre-reform period are 
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ЕВОЛЮЦІЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ  
В ДАВНЬОМУ РИМІ 

М. Миньо 

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

Розглянуто питання становлення найму як зобов’язального договору в Давньому Римі. 
Зосереджено увагу на формах найму в іus civile та іus gentium в різні історичні періоди.  

Ключові слова: зобов’язальний договір, найм, іus civile, іus gentium, стипуляція, форми 
договору найму. 

Метою цієї роботи є аналіз процесу становлення найму як зобов’язального 
консенсуального договору в римському праві. Для досягнення мети необхідно 
зупинитися на питаннях значення терміна «ius gentium», проблематиці формалізму 
в римському праві та практичного характеру римського права. 

Говорячи про сучасний договір майнового найму, будь-який з договорів про 
надання послуг або ж про підряд в контексті теоретичного дослідження їх змісту, 
чи у процесі практичного застосування, чи у процесі викладання відповідних тем у 
вищих навчальних закладах, практично кожен чітко усвідомлює, що має справу із 
зобов’язальними договорами, за якими кожна зі сторін наділена правами та 
обов’язками, а за їх невиконання наступатиме відповідальність. Про місце 
договорів у системі цивільного права завжди нагадують відповідні положення 
Цивільного кодексу України та, зокрема, його стабільна структурна побудова. При 
укладенні договорів особа, навіть та, яка не має юридичної освіти, розуміє, що, 
укладаючи договір, вступає саме в зобов’язальні правовідносини, хоча розуміння 
того, що вона укладає саме договір для неї не є важливим.  

Нам пощастило мати вже розроблену теорію зобов’язального права ще до 
моменту появи держави, в якій живемо. Левова частка цієї заслуги припадає не 
стільки на теоретиків, які розробляли та вдосконалювали окремі інститути, а на 
право тисячолітньої давності – римське. Коли щезла Римська Імперія, зокрема, 
Східна Європа вже мала поділ на речове і зобов’язальне право, поділ підстав 
виникнення зобов’язань, поділ договорів. Залишалося лише одне – дати «друге 
дихання» вже наявним розробкам у нормах права тієї чи іншої держави. 

Проте у Давньому Римі процес поступового зайняття договорами свого місця в 
системі права відбувався протягом більш як тисячі років і, на нашу думку, 
завершився приблизно вже у часи появи Кодексу Феодосія та Кодифікації 
Юстиніана, оскільки саме тоді на нормативному рівні фактично було остаточно 
закріплено систему приватного права. Питання становлення найму як зобов’я-
зального договору розглядається в літературі або ж оглядово, або в контексті 
загальної історії римського права. Інтерес викликають праці І. А. Покровського [1], 
В. Е. Грабаря [2], М. Х. Гарсіа Гаррідо [3], Дж. Франчозі [4], В. О. Умова [5]. 

Найм, як природній і прийнятий у всіх народів (контрактів), укладається не з 
огляду на слово, але з огляду на згоди, як і купівля-продаж (D 19.2.1) [6, c. 707]. Право 
народів – це те, яким користуються народи людства, можна легко зрозуміти його 
відмінність від природного права: останнє є загальним для всіх тварин, а перше – 
лише для людей в їх взаємовідносинах між собою (D 1.1.1.4) [7, c. 83]. 
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Краще усвідомити місце найму в римському праві дають змогу Інституції 
Юстиніана. Цивільне право і спільнонародне поділяються так: всі народи, котрі 
керуються законами і звичаями, користуються частково своїм власним правом, 
частково – правом, спільним всім людям, а саме – право, яке встановив у себе кож-
ний народ сам, є його власним правом і називається цивільним, як право, властиве 
суспільству громадян; право ж, яке між усіма людьми встановив природний розум, 
оберігається у всі часи і називається спільнонародним, як право, яким користуються 
всі народи. Так, і римський народ користується, з одного боку, власним правом, з 
іншого – правом, спільним для всіх людей (I 1.2.1). Спільнонародне право є спільним 
для всього людського роду. Під впливом потреб і необхідностей людських деякі 
народи встановили в себе певні порядки, оскільки почалися війни, захоплення у 
полон і рабство, що суперечило природному праву, за яким від початку люди 
народжувалися вільними; на основі того ж спільнонародного права введені були 
майже всі договори, як, наприклад: купівля-продаж, договір між тим, хто віддає у 
найм і наймачем, договір товариства, поклажі, займу і незчисленна кількість інших 
договорів (І 1.2.2) [8, c. 18]. 

Вищеперелічені положення, а також структура Дигест та Інституцій Юстині-
ана відображають результат, до якого дійшов розвиток договору найму. Тут він є 
зобов’язальним договором, який введений на основі іus gentium – права народів. 
Виникає питання, якщо найм як зобов’язальний договір – «заслуга» іus gentium, то 
яким же було місце найму в іus civile, чи він там був загалом і яку роль відігравав. 

Специфіка розвитку договору найму як зобов’язального договору тісно 
пов’язана з кількома моментами, першим з яких є практичний характер римського 
права. Сучасне право базується на правилі, що практика ґрунтується на теорії. В 
Давньому Римі все було навпаки – теорія виходила з практики та існувала для 
потреб практики. Римські юристи ніколи не ставили собі за мету теоретичні 
розробки, теоретичні класифікації та поділи. Вони не були захоплені створенням 
теорій та визначень, їм були необхідні ясні, короткі і прості правила для вирішення 
проблем, які виникали в повсякденному житті [4, c. 76]. Фактичним рушієм 
розвитку права була не стільки передова юридична думка, а юридична проблема-
казус. Навіть найоригінальніші мислителі і новатори постійно зверталися до 
спадку минулого. Юристи, безперечно, реформували і покращували правову 
систему, але цей процес не був революційним, оскільки всі вони дотримувалися 
одного способу мислення і незмінно йшли за спільною ідеєю: суть права не в 
оригінальності і елегантності, а в справедливості і користі [4, c. 79]. Конкретні 
ситуації потребували від юристів висловлення позицій, які у подальшому в силу їх 
застосування при розв’язанні аналогічних чи подібних ситуацій отримували 
характер джерела права. Саме так і народжувалися окремі положення, зокрема і в 
договірному праві. Тривалий період часу наймом вважали емфітевзис, який став 
правом на чужу річ лише в Кодексі Феодосія. І положення Кодексу з’явилося не 
стільки в силу структуризації цивільного права, а в силу того, що виникали 
конкретні казуси при укладенні емфівтевтичного договору. За практикою рухалися 
не лише юристи, а й претори та імператори. При цьому навіть Юстиніан ставив за 
мету лише «впорядкування існуючого права», а не розробку сталої системи 
приватного права чи права загалом. Система права як теоретична система 
необхідна була лише тоді, коли виникло питання ефективного навчання студентів 
юриспруденції. Про теорію «для теорії» тоді не йшлося. 

Іншим чинником становлення договору найму як зобов’язального договору 
був загальний розвиток римської цивілізації, зокрема, процес розпаду первісно-
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общинного ладу та відмирання значної частини його пережитків. Паралельно з цим 
на розвиток правовідносин, що стосувалися найму, вплинуло зростання території 
Римської держави внаслідок воєн (на що звернуто увагу у вищенаведеному 
фрагменті з Інституцій Юстиніана). Дуже складно визначити час, коли остаточно 
відбувся поділ цивільного права на речове та зобов’язальне та встановлення між 
ними чіткої різниці. 

Якщо найм як зобов’язальний договір походить з права народів, тобто права 
спільного, або ж міжнародного, то яке місце мав найм у цивільному праві, тобто у 
праві римського народу – громадян Риму? Казати, що правовідносин з приводу 
найму між римськими громадянами не було взагалі – абсурд, оскільки найм, як і інші 
зобов’язання, існував ще при первіснообщинному ладі та здійснювався відповідно до 
звичаїв роду (племені). Просте правило «я винен тобі – ти винен мені» відоме 
стільки часу, скільки існує людство. Тому робити висновки, що через те, що основою 
римського права було право народів, а у правовідносинах всередині Риму найму не 
було – не є науково. Він був, але чи був це найм зобов’язальний і чи був це договір – 
наступне питання. 

Чи розуміли римляни при укладенні договору, що вони укладають саме договір, 
чи розуміли вони, що виконують умови саме договору, чи розуміли, що відпо-
відальність настає за порушення саме договору? Якщо центром правовідносин не є 
договір, то чи є це правовідношення зобов’язальним? 

Щоб розуміти, як найм став таким, яким ми його знаємо з Дигест та Інституцій 
Юстиніана, важливо також розуміти значення терміна «іus gentium», оскільки в 
різні історичні періоди воно було різним. 

У кожній мові, яка має вже свою історію, є слова і вирази, що збереглись в ній 
після того, як первісний смисл їх, реальний їх зміст зник вже не тільки з життя 
народу, але навіть з його пам’яті; вони пристосовуються до нових умов, ніби 
борючись за своє існування, і приймають в себе новий зміст, що зберігся хоча б у 
народній мові. Мова має свою економію і неохоче відмовляється від створеного 
слова чи виразу [2, c. 6]. Саме такою є доля терміна «іus gentium», який в архаїчний 
період вживався не у значенні «спільнонародне право», а як «міжнародне право» в 
розумінні його як права між родами (gens). Про те, що спочатку все первісно-
общинне «право» було міжнародним, свідчить той факт, що перші відомі нам 
правові формули відносяться до міжнародних відносин. Цікавим є те, що приватні 
спори римлян в історичний період вирішувалися біля мосту у присутності жерця-
мостобудівника. Можливо, це пережиток того часу, коли переговори між родами, у 
цілях безпеки, велися на мості, що розділяв їх один від одного [2, c. 24]. Водночас 
потрібно зазначити, що в житті первіснообщинних народів релігія, безсумнівно, 
відігравала велику роль, але соціальні установки і норми соціального життя 
викликались і створювались не релігією, а реальними потребами життя, релігія 
давала їм тільки свою санкцію [2, c. 26].  

Для розуміння процесу розвитку найму, необхідно звернути також увагу на 
питання формалізму в іus gentium і іus civile. Формалізм не є приналежністю 
первіснообщинного права, він з’являється не з любові первіснообщинних народів 
до форми і не в момент виникнення норм, а згодом, коли норми, що виникли при 
одному соціальному утворенні, переносяться в інше, де вони втрачають свій 
первісний зміст. Важливо також мати на увазі, що в первіснообщинних народів, які 
не знали писемності, всі акти здійснювались словесно, і словам надавалося 
особливе значення; з появою писемності ця прив’язаність до слів стала форма-
лізмом [2, c. 25]. 
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Слово «pacta» зв’язано з словом «pacisci», яке означає вести мирні переговори. 
Спочатку договір укладав вождь, як представник роду чи племені. Міжродові 
договори разом з нормами, які в них містилися, і склали первісний комплекс права – 
іus gentium або ж jus [2, c. 29]. Згодом, у процесі створення держави та розпаду 
первіснообщинного ладу, відбулося запозичення форм, що існували між родами 
внутрішнім правом. Сприяло цьому і розширення території Римської держави, 
внаслідок чого роди, які проживали за межами держави, стали її жителями, і 
правовідносини між ними стали внутрішньодержавними. Водночас слід наголосити 
на тому, що, як правильно зазначає В. Е. Грабар, спочатку правовідносини існували 
лише між родами, а правовідносини між окремими особами виникли лише після 
об’єднання родів і створення держави [2, c. 36]. Автор приходить до, на нашу думку, 
правильного висновку, що спочатку єдине міжродове право іus gentium з утворенням 
римської общини роздвоїлось. У відносинах до інших общин в римській общині було 
чинним без суттєвих змін колишнє міжнародне право, зберігаючи назву іus gentium. 
Всередині общини створювалось своє право – квіритське, що в подальшому 
отримало назву цивільного (іus civile) [2, c. 37]. 

Отже, як бачимо з вищезазначеного, зобов’язальний договір найму, як договір 
в системі іus gentium (міжродових договорів), застосовувався ще в додержавний 
період розвитку Риму. А вже 494 р. до н. е. Аппій Клавдій каже, що у випадку 
ліквідації зобов’язальних договорів життя суспільства буде позбавлене будь-яких 
зв’язків, так як ні землеволодільці не будуть засівати і збирати урожай на своїх 
землях, ні купці не будуть плавати по морю і обмінюватися на іноземних ринках, 
ні бідняки не будуть найматися на яке-небудь законне заняття [9, c. 62]. Договірні 
зобов’язання в архаїчний період мали суто сакральну форму [9, c. 67]. 

Проте, як чітко визначити, коли саме договір найму став таким за формою і 
змістом та остаточно став зобов’язальним? На нашу думку, це сталося тоді, коли 
з’явилися позови (actiones), які отримали свою звичну для нас форму, оскільки, де 
немає позову – немає зобов’язання. 

Якщо у іus gentium були певні засади щодо форми та змісту договору найму, 
то чи існував найм у формі зобов’язального договірного правовідношення в іus 
civile, а ще більш цікаво, чи існував він в такому розумінні у внутрішньородових 
відносинах в додержавний та архаїчний період?  

При правовідносинах з найму речей обтяження в архаїчний період було накладено 
не на особу, а на річ, тобто право вимоги випливало лише внаслідок того, що річ, яка 
була обтяжена зобов’язанням, безпосередньо знаходилася в особи [4, c. 415]. Якщо 
фактичним центром правовідносин була не persona а res, то найм фактично мав не 
зобов’язальний, а швидше речовий характер. Тобто, сама річ повністю зливалася з 
правом власності на неї, а «ланцюги» зобов’язання опутували саму річ. Щодо 
особистого найму, то в іus civile в архаїчний період існувала процедура само-
мансипації, тобто особа, що йшла в найми, фактично уподібнювалась до речі, тобто 
такі правовідносини мали характер також більш схожий до речового. Складно 
встановити, чому правовідносини з приводу найму мали саме такий характер, швидше 
за все це пов’язано з особливостями життя латинів як роду чи племені та їх звичаїв, за 
якими вони жили ще з часів первіснообщинного (додержавного) періоду.  

В архаїчний період у силу, передусім невеликої кількості населення, не 
потрібно було теорії, договори були усними, тому кожне сказане слово мало 
важливе правове значення, були порівняно прості процедури mansipatio, traditio і 
stipulatio [5, c. 350–351]. Водночас, недаремно позови actio locati i actio conducti 
належать до позовів bonae fidei – позовів доброї совісті і справедливості. Добра 
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совість і справедливість як ідеал, зразок правовідносин характерна, насамперед, 
для невеликої групи людей, зокрема одного роду чи племені. Якщо у право-
відносинах між народами відбувалися складніші формальні процедури, які 
існували для того, щоб обов’язки кожної зі сторін були виконані настільки, 
наскільки вони цього хотіли при вступі у відповідні правовідносини, ці ж 
формальності здійснювалися, зокрема між грецькими містами-колоніями, якими 
було «усіяне» все побережжя Середземного моря, всередині невеликого племені чи 
роду, члени якого знали один одного, а також те, кому належала та чи інша річ, а 
також в силу кровних зв’язків більше довіряли один одному, ніж вже згадані 
жителі грецьких полісів, формалізм був тільки тоді, коли була потреба в сакральній 
процедурі (наприклад, найм публічних земель). Тому застосовували простіші 
форми, зокрема, процедура подвійної стипуляції. В цей період під час вступу у 
правовідносини найму ніхто не думав над класичним положенням щодо того, чи 
він робить ту чи іншу річ своєю, чи зобов’язує іншу особу дати чи зробити чи 
надати щось. Для особи найважливішим було те, щоб передати річ чи себе в найм, 
або ж найняти, а те, що вона вчиняє – укладення договору чи передачу права 
володіння та користування на річ, не мало жодного значення. Для неї важливим 
був фактор того, що вона отримала те, чого прагнула. Тому всередині римського 
суспільства на початкових етапах найм мав більше речовий характер з огляду на 
речовий напрям обтяження і укладався шляхом мансипації (якщо йшлося про 
речовий найм) та подвійної стипуляції або самомансипації (якщо мова йшла про 
найм робіт чи найм послуг).  

Отже, з усього вищезазначеного можна зробити висновок про те, що найм як 
консенсуальний зобов’язальний договір пройшов тривалий процес становлення і 
розвитку у процесі розпаду первіснообщинного ладу та утворення Римської 
держави внаслідок поділу міжнародного права ius (ius gentium) на іus civile 
(внутрішнє право Риму) та іus gentium (право народів), їх поєднання зі звичаями 
римлян та подальшої їх консолідації у іus privatum. Цьому сприяв формалізм 
римського права та практичний його характер. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ 
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА 

Н. Паславська 

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

У статті проаналізовано поняття та основи правового статусу Федерального Консти-
туційного Суду Федеративної Республіки Німеччини, його місце у системі розподілу влади 
та організацію діяльності. 

Ключові слова: Федеральний Конституційний Суд ФРН, Конституція ФРН, конститу-
ційне судочинство, правовий статус Федерального Конституційного Суду ФРН. 

У переважній більшості розвинених державах світу на сьогодні у тій чи іншій 
формі наявні органи судового чи квазісудового конституційного контролю. Ці 
органи здійснюють специфічну діяльність – захист конституційного правопорядку 
від порушень з боку публічної влади. У кожній державі органи судового 
конституційного контролю мають свої особливості. Дослідження зарубіжного 
досвіду в цій сфері дає підстави виявити його позитивні сторони з подальшим 
можливим урахуванням під час удосконалення правового регулювання діяльності 
Конституційного Суду України. Окрім цього, в ході вивчення функціонування 
конституційних судів інших держав можна з’ясувати його недоліки, аналіз яких 
допоможе уникнути аналогічних помилок в Україні.  

Особливий інтерес становить практика функціонування Федерального 
Конституційного Суду Федеративної Республіки Німеччина (надалі ФКС ФРН). 
Дотепер в українській правовій науці не було комплексного дослідження цього 
інституту. Німеччина є федеративною державою. Такий територіальний устрій 
накладає відбиток на повноваження і діяльність конституційних судів. Тож 
німецький досвід щодо забезпечення поділу влади особливо цікавий для України. 

Проблематиці конституційного судочинства, зокрема організації та діяльності 
Конституційного суду України присвячено низку досліджень українських вчених 
М. М. Гультая, М. І. Козюбри, М. І. Корнієнка, Т. А. Костецької, В. В. Кравченка, 
А. М. Колодія, П. Ф. Мартиненка, В. Ф. Погорілка, П. Б. Стецюка, В. П. Тихого, 
Ю. М. Тодики, О. Ф. Шаповала та ін. Однак питання організації діяльності 
конституційних судів зарубіжних країн, зокрема ФКС ФРН, у вітчизняній 
юридичній літературі висвітлено недостатньо. Окремі проблеми судового 
конституційного контролю ФРН розглядають у підручниках з конституційного 
права зарубіжних країн А. З. Георгіца, П. Ф. Гураль, Г. Р. Левицька, В. М. Кампо, 
В. А. Гринчак, І. Я. Заяць, В. О. Ріяка, В. М. Шаповал та ін. Проте в них міститься 
лише загальна інформація про ФКС ФРН. Серед німецьких та австрійських 
правників частково окресленою проблемою займалися П. Бадура, Е. Бенд, К. Гессе, 
А. Денневітц, К. Дорінґ, М. Дювель, Г. Кельзен, Е. Кляйн, Х. Песталоцці, Д. Умбах, 
Е. Форстгофф, К. Шляйх, Х. Штарк, К. Штерн та ін. 

Згідно зі ст. 92 Конституції ФРН, Федеральний Конституційний Суд ФРН є 
судом. Його члени наділені, як і інші судді, судовою владою [1]. 

Згідно з § 1 Закону про ФКС, ФКС ФРН є, як і Бундестаґ, Федеральний уряд та 
Бундесрат, конституційним органом. У § 1 Закону про ФКС це підтверджується 
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непрямим формулюванням «всі інші конституційні органи» [2]. ФКС відштовху-
ється від того, що він має цю ознаку не лише завдяки нормі, закріпленій в § 1 
Закону про ФКС, але й безпосередньо завдяки Конституції ФРН. ФКС виклав це у 
Меморандумі від 27.06.1952 р. [3] про Статус ФКС ФРН: «ФКС як гарант верхо-
венства Конституції є за текстом та змістом Основного закону і Закону про ФКС 
конституційним органом, наділеним найвищим авторитетом»; «як суд він пере-
буває на рівні, відмінному від рівнів інших судів» [4]. 

Як конституційний орган ФКС має, відповідно до § 1 Закону про ФКС, у 
багатьох відношеннях особливий організаційний статус порівняно з іншими 
Федеральними судами [5]. 

Зокрема, для ФКС характерна процесуальна автономія, якою послуговується 
також парламент. Однак ФКС, на відміну від інших конституційних органів, 
довший час бракувало повноважень, чітко окреслених у Конституції чи іншому 
законі. Перший Регламент ФКС з’явився аж у 1975 р., якщо не брати до уваги 
процедуру оформлення окремої думки у 1971 р. (пор. сьогодні § 56 Регламенту для 
ФКС). Чинний Регламент ухвалено 1986 р. Він був опублікований Президентом 
Суду у центральному друкованому органі ФРН («Вісник федерального законо-
давства») [6]. Це відбулося за зразком публікації Регламентів інших конститу-
ційних органів, наприклад, Бундестаґу. Регламенти ж інших Федеральних судів 
публікує не Президент Суду, а відповідний федеральний міністр, у Бюлетені 
Федерального міністерства юстиції ФРН. Регламент було узаконено із набуттям 
чинності 1 січня 1986 р. доданого до § 1 Закону про ФКС абзацу 3.  

ФКС не перебуває, подібно до інших федеральних судів, у підпорядкуванні 
певного міністерства, не підлягає службовому нагляду, може безпосередньо 
співпрацювати з іншими конституційними органами без посередництва міні-
стерства (в службовому порядку), самостійно формує свій бюджет (у рамках 
загального бюджету) (пор. § 28 III Федерального бюджету), а Президент суду є 
найвищим посадовцем для його працівників. За протоколом Президент ФКС 
перебуває на п’ятому місці в ієрархії після Федерального Президента, Президента 
Бундестаґу, Президента Бундесрату та Федерального Канцлера. 

Принципи формування ФКС регулюються Основним законом: ст. 92 (ФКС як 
частина загальної юрисдикції); ст. 93 Основного закону та в інших частинах 
(повноваження і види діяльності); ст. 94 Основного закону (склад суду) [7, s. 93].  

Очевидно, що регулювання через Основний закон є недостатнім і потребує 
доповнень законодавця, до чого уповноважує ст. 94 II Основного закону ФРН [там 
само]. При цьому, концепція ФКС, по суті, не була конкретизована ні 
Парламентською Радою Федеративної Республіки Німеччина (1948–1949 рр.), ні 
Основним законом 1949 р. І лише в Законі про ФКС було прийнято важливі 
рішення щодо ФКС, які можна змінити простою більшістю голосів (положення про 
вибори суддів двома третинами голосів, про два Сенати, про те, що суддями ФКС 
можуть стати лише юристи, про неможливість суддівства за сумісництвом, 
спочатку також положення про конституційну скаргу, яке лише 1969 р. було 
включено до Основного закону). Закон про ФКС ухвалено 1951 р. – до його 
затвердження створення ФКС було неможливим. 

ФКС передбачив для себе Регламент, який не обмежується організацією і 
управлінням суду, а містить у § 20 також доповнення до Регламенту. 

ФКС складається з двох Сенатів із восьми суддів у кожному (§ 2 ФКС). 
Президент та Віцепрезидент ФКС, які повинні належати до різних Сенатів (пор. 
§ 9 I п. 2 Закону про ФКС), очолюють відповідні Сенати (§ 15 I п. 2 Закону про 
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ФКС). Обидва Сенати рівноправні, кожен Сенат є «Федеральним Конституційним 
Судом» [8]. Повноваження Сенатів закріплено законодавчо; під час переванта-
ження одного Сенату Пленум ФКС має право приймати відповідні поправки до 
закону (§ 14 IV Закону про ФКС), що справді було. Головну частину рішень з 
конституційного контролю приймає Перший Сенат, а в спорах щодо повноважень 
Сенатів – Колегія суддів (§ 14 V Закону про ФКС) [9, s. 104]. 

Сенати ФКС не мають права контролювати рішення один одного [10]; якщо 
один Сенат не погоджується із правовою позицією іншого, то рішення в цьому 
випадку приймає Пленум у складі всіх суддів Федерального Конституційного Суду 
(§ 16 I Закону про ФКС) [11, s. 801]. Рішення ж щодо скликання Пленуму ухвалює 
виключно первинно відповідальний за справу Сенат. До компетенції Пленуму 
входить також прийняття рішень щодо звільнення суддів ФКС з посад або їхнього 
виходу на пенсію [12, § 15]. 

Кожен Сенат скликає численні судові палати терміном на один рік, відповідно 
до § 15 a Закону про ФКС. Із такої процедури створення палат і відсутності згадки 
про них у § 2 I Закону про ФКС випливає їхнє організаційне долучення або 
підпорядкування по відношенню до «їхніх» Сенатів. Судові палати діють 
винятково у справах підготовки рішень для суддів і конституційної скарги. Вони 
приймають рішення про допуcтимість проекту рішення судді і про прийняття до 
розгляду конституційних скарг без усних перемовин і одноголосно. У виняткових 
випадках вони можуть задовольняти конституційні скарги замість Сенату (пор. 
§ 93 а Закону про ФКС). Окрім обох Сенатів судові палати у рамках своїх 
компетенцій теж є ФКС [13, §15]. 

Судді називаються «Судді Федерального Конституційного Суду» [14, § 98]. 
Однак звичним є використання назви «федерально-конституційних суддів» 
(«Bundesverfassungsrichter»). Згідно p § 3 Закону про ФКС, суддя ФКС має 
досягнути віку 40 років, мати право бути обраним до Бундестаґу, дати письмову 
згоду на членство у ФКС і мати відповідну кваліфікацію на посаду судді. До неї 
прирівнюється здобутий у НДР диплом юриста (§ 3 II Закону про ФКС разом з 
Угодою про об’єднання Німеччини 1990 р.). Три судді кожного Сенату обираються 
серед федеральних суддів інших федеральних судів (§ 2 III Закону про ФКС, тоді 
як відповідно до ст. 94 I п. 1 Основного закону це мусять бути як мінімум двоє 
федеральних суддів). Така норма мала б забезпечити врахування суддівського 
досвіду у здійсненні правосуддя ФКС [15]. Для усіх суддів ФКС ця служба є 
основним місцем праці (§§ 3 IV, 101 I Закону про ФКС). Лише викладацьку 
діяльність у вищих учбових закладах можна поєднувати з діяльністю судді 
Федерального Конституційного Суду (§§ 3 IV, 101 III Закону про ФКС). 

Кількість непрофесіоналів у складі суддів зведена до мінімуму. Основний 
закон дивним чином залишив відкритим це важливе щодо суті конституційного 
судочинства питання, як і невизначену кількість федеральних суддів (ст. 94 I, п. 1 
Основного закону). Відкритим залишилось також питання щодо того, чи посади 
суддів ФКС мають бути їх основним місцем праці. Лише Закон про ФКС зважився 
на «чистий суд юристів» [16? S. 330] з винятково юристами у складі суду.  

У кожному разі, більшість суддів ФКС ФРН приходить з юстиції, а саме з 
Федеральних судів. Адвокати теж обираються до складу суду. Інші судді – вихідці 
з Бундестаґу. Зазвичай дотримуються певної пропорції і щодо обрання професорів 
на посаду суддів. 

Суддів ФКС обирають строком на 12 років; віковий ценз – 68 років. Для 
гарантування їхньої незалежності повторне обрання не допускається (§ 4 Закону 
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про ФКС). Проблеми можуть виникнути, коли по завершенні терміну перебування 
на посаді судді не обрано і не призначено наступника (щодо призначення § 10 
Закону про ФКС). Згідно з § 4 Закону про ФКС судді перебувають на посаді до 
призначення наступника.  

Суддів обирають «за федеративним паритетом» [17, s. 726]: Бундесрат і 
Бундестаґ обирають по половині суддів (ст. 94 І п. 2 Основного закону, § 5 І Закону 
про ФКС) двома третинами голосів, що встановлює не Основний закон, а Закон 
про Федеральний Конституційний Суд (§§ 5 V, 7 Закону про ФКС). Бундесрат 
проводить вибори на Пленумі, тоді як вибори у Бундестазі відбуваються, всупереч 
ст. 94 І п. 2 Основного закону, через виборчу комісію, тобто непрямо. Виборча 
комісія складається з дванадцяти осіб і обирається Пленумом Бундестаґу за 
принципом пропорційних виборів (§ 6 ІІ Закону про ФКС). 

У призначенні суддів ФКС процедурою виборів Бундестаґом і Бундесратом – 
вищими конституційними органами федерації – виявляється особлива значущість 
конституційного судочинства ФРН. ФКС має також завдання контролювати 
демократичного законодавця і вирішувати спори у межах федерації. Це виправдовує 
те, що судді ФКС обираються вищим демократично обраним конституційним органом, 
який також здійснює представництво усіх земель на рівні федерації. 

Вимога двох третин голосів має більшою мірою гарантувати політичний 
нейтралітет суддів ФКС. Відповідній парламентській більшості забороняється, 
доки вона не має кваліфікованої більшості, вводити до складу ФКС винятково 
своїх представників або представників свого напрямку.  

Зазначена вимога змушує парламентську більшість і опозицію до досягнення 
згоди – у конкретному випадку і персонально (ad hoc und ad personam) [18, s. 33]. 
Жодна сторона не може обрати своїх кандидатів без погодження з іншою 
стороною; так виникає «паритет між коаліцією та опозицією» [19, S. 726], доки 
кожна сторона має мінімум 1/3 голосів. 

ФКС не є органом для продовження політики; він також не є репрезентантом 
політичних течій серед населення. Суд нічого не репрезентує. Проте, беручи до 
уваги відкритість конституційного права і особливу політичну вагу рішень ФКС, 
особливе демократичне або «політичне» закріплення суддів ФКС виборами є 
правильним з боку політичних структур [20, s. 38]. У такому разі фракціонування і 
плюралізація стають фактичною, але не правовою необхідністю. Питання полягає в 
тому, до якої міри це допустимо, і як це можна обмежити. Зрештою, вибори суддів 
ФКС передано під відповідальність небагатьох парламентарів. Судді суду 
запевняють, що партійне походження і симпатії суддів у обговореннях і рішеннях 
не відіграють ніякої ролі. 

За кожним суддею ФКС закріплюють до чотирьох наукових співробітників, 
делегованих іншими судами чи управліннями міністерств, які визначений час 
працюють у ФКС. Закон про ФКС не згадує про них, тому що й громадськість не 
приділяла їм дотепер багато уваги. Наукові співробітники не мають суддівських 
повноважень і не належать до управлінського персоналу. Їхні завдання прописані в 
§ 13 І Регламенту ФКС. Співробітники підтримують суддів насамперед у підготовці 
вотумів і рішень Палат і Сенатів, готують матеріали для усних розглядів, працюють 
над матеріалами справ тощо. З огляду на надходження на сьогодні щорічно 
приблизно 4500 конституційних скарг, ця співпраця стала незамінною. Обсяг роботи 
співробітників залишається невідомим, чим пояснюється іронічне позначення 
наукових співробітників «третім Сенатом». 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що ФКС як судовий орган посідає 
особливе становище в судовій системі ФРН загалом. На відміну від інших судів, 
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він не входить до загальної системи судових інстанцій і тому не є по відношенню 
до них вищим судом. 

ФКС ФРН має процесуальну автономію, але не є незалежним у встановленні 
порядку здійснення судочинства. Регламент ФКС може детально регулювати 
питання, з яких в Основному законі та Законі про Федеральний Конституційний 
Суд містяться лише загальні норми, але не може їх порушувати чи виходити за 
межі, встановлені законодавцем. 

В Україні корисно було б врахувати досвід ФРН у сфері конституційного 
судочинства, зокрема, в питаннях, що стосуються організації його діяльності. 
Останнім часом в українській правовій думці широко розглядають питання 
введення розгляду конституційної скарги до повноважень Конституційного Суду 
України. Одним з основних аргументів проти таких змін є досить поширена 
позиція, що це спровокує надзвичайне перевантаження Конституційного Суду. 
Проте саме досвід ФКС ФРН показує, що правильна організація діяльності Суду, 
наприклад створення двох Сенатів, з розподілом повноважень між ними та 
передачею частини компетенції судовим палатам дає змогу вирішувати таку 
проблему. До того ж, цим самим ФКС ФРН і виконує своє основне завдання – 
захист Конституції і передбачених нею основоположних прав, ставлячи їх над 
можливим перевантаженням органів конституційного судочинства. 
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В статье проанализированы понятие и основы правового статуса Федерального 
Конституционного Суда Федеративной Республики Германии, его место в системе 
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КОНЦЕПЦІЯ НАРОДОВЛАДДЯ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ  
У ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ М. ГРУШЕВСЬКОГО 

С. Сворак 

Харківський національний університет внутрішніх справ 
пр-т 50-річчя СРСР, 27 61080 Харків, Україна  

Проаналізовано державно-правові погляди М. Грушевського на процеси трансфор-
мації звичаїв народовладдя в Українській козацькій державі. Значну увагу зосереджено на 
характеристиці концепції народовладдя козацької держави у політико-правових поглядах 
М. Грушевського. 

Ключові слова: М. Грушевський, українська козацька держава, народовладдя. 

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. позначений могутнім піднесенням вітчизняної 
наукової думки з історії держави і права України. У плеяді вчених на суспільно-
політичній арені життя українського народу і в науково-дослідницькій сфері у всій 
величі постало ім’я М. Грушевського, який поряд з іншими політиками і вченими 
упродовж багатьох років був одним із засновників та провідників українського 
національно-визвольного руху в Галичині та Україні загалом. Сила його 
дослідницької творчості у тому, що він тісно поєднував у своєму житті наукову 
сферу з суспільно-політичною діяльністю. Вивчення М. Грушевським історії 
українського народу несло в собі національно-патріотичний рефрен, відчуття 
живого національно-визвольного змагання. Тут він мав рацію, адже історична 
наука, об’єктом якої є певна національна спільнота з її державно-правовою 
культурою і традицією, живиться інтересами народу, які й уособлюють державне 
життя. Суттєва характеристика наукових досягнень мислителя у вивченні історії 
українського народу, його державності, права, духовної культури, соціально-
економічної сфери полягає в тому, що висновки досліджень не лише стосувалися 
знання про минуле народу, а й набували науково-приписувальної тези до 
практичного національного визволення. 

Науково-теоретична спадщина М. Грушевського стосовно державного устрою 
і правовідносин козацької доби в українській історії держави і права, попри всілякі 
критичні кон’юнктурні аберації промосковської історіографії, постійно привертала 
до себе пильну увагу вітчизняних дослідників – І. Бойка, В. Вернадського, Л. Винара, 
С. Возняка, В. Гирича, О. Вівчаренко, Я. Калакури, В. Грабовецького, Я. Ісаєвича, 
О. Копиленка, В. Педича, О. Пріцака. Ідея козацьких вольностей та міркування 
М. Грушевського стосовно долучення козацької спільноти до західноєвропейських 
цінностей місцевого самоврядування (у формі маґдебурзького права) як осново-
положного відчуття людиною особистої свободи і громадянськості сформували 
концептуальну основу визначення козацької держави спадкоємцем народовладної 
традиції Київської Русі як найвизначнішої доби українського національного 
державотворення. 

Тому головною метою дослідження є, передусім, характеристика оцінки 
М. Грушевським Б. Хмельницького з позицій українського державотворення, адже, 
порівнюючи його постать з іншими видатними діячами на ниві державного 
будівництва, М. Грушевський акцентує увагу на тому, що в тодішню добу «велике 
потрясіння викликане Хмельниччиною, було для народу благодійне: від Хмель-
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ниччини веде свій початок нове українське життя. Б. Хмельницький, як головний 
потряситель, залишається героєм української історії» [1, c. 158]. 

Складовими, що визначають завдання розвідки, є аналіз концепції М. Гру-
шевського про державно-правовий устрій козацького періоду в історії українського 
національного державотворення та геополітичної ролі України і українського 
народу в епоху Хмельниччини разом з європейськими країнами.  

Характеризуючи сприйняття народом Б. Хмельницького та козацької спіль-
ноти, М. Грушевський писав: «…не було спільності, не було народу, який би 
ближче сприймав до серця, гаряче співчував, повніше реагував би всіма фібрами 
душі на справу державного і суспільного ладу, встановлення основ вільного 
громадянського політичного розвитку життя, як суспільство українське» [2, c. 391]. 
Цінність наведеного узагальнення у концепції М. Грушевського ґрунтується на 
тому факті, що народ на той час за своїм суспільно-політичним розвитком і 
самоусвідомленням уже не був «сировинним матеріалом» історичного процесу. 
Ось чому мислитель далі стверджує що, за нами стоять стихійні, непереможні, 
потреби нашого народу, сила вікових традицій і сила інстинкту самозбереження 
нації» [3, с. 43]. 

Отже, мислитель зрештою виходить на розуміння українського народу, як на 
історичну ситуацію крізь призму устоїв народовладдя. Це і є концептуальна схема 
репрезентації М.Грушевським історії народовладної історичної традиції козацької 
доби. Загальна ідея українського національного державотворення в козацький період 
позначена «силою вікових традицій» та «силою інстинкту самоохорони». У такий 
спосіб М. Грушевський досить аргументовано реабілітував самостійність українсь-
кого національного державотворення, показав безпідставність промосковської 
історіографії про спільність великоросійської й української історії держави і права 
знівелювавши «цінні наукові висновки» про спільну історію Московії з Київською 
Руссю.  

Основоположною для концепції М. Грушевського є ідея єдиного історичного 
минулого козацької спільноти з Київською Руссю. Усупереч промосковській історіо-
графії автор «Історії України-Руси» на підставі глибокого і всебічного дослідження 
причин і наслідків козацької національно-визвольної війни доводив, що загальні 
історичні традиції українського державотворення, зокрема народовладдя, і спільна 
боротьба всіх соціальних верств за волю, живе в минулій і новітній історії, у 
безпосередньому досвіді народу. По суті, він зазначає, що насправді козацька доба в 
українській історії державності споріднена із загальною державотворчою традицією 
українського народу, що впродовж багатьох років прагнув зберегти свої інститути 
народовладдя, які відрізнялися від загального поступу європейської і московської 
цивілізації, в межах якої були різні форми монархії.  

Концептуальне розуміння державності козацької спільноти є комплексом 
взаємопов’язаних складових – державно-правової, соціально-економічної, суспільно-
політичної й національно-культурної сфер життя. У поглядах М. Грушевського на 
козацьку державність водночас відтворюються загальні закономірності націо-
творчого й державотворчого, соціокультурного й суспільно-політичного процесів 
та особливості власне української історії. Він на підставі детального аналізу 
історичних фактів і подій доводить, що мовна й духовно-культурна близькість 
сусідніх слов’янських народів, зокрема, польського і російського, є необхідним 
елементом життя і співпраці цих народів. Цей факт українофоби використовують 
як підставу для висновку про те, що українство є своєрідною формою 
великопольського й великоросійського провінціалізму. Великодержавницькі амбіції 
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Польщі та Росії стосовно загарбання сусідніх українських земель давали підставу 
частині істориків вважати українців західної частини етнокультурною частиною 
Польщі, а промосковським – без сумніву й докору сумління – завжди трактувати 
східні українські землі частиною Великоросії з певним уособленням етнічної 
культури українців – «малоросів». Згідно з висновками М. Грушевського, цей факт 
узвичаївся, робився для імперських політичних планів Польщі і Московії 
набридливою ідеєю; вона була і є наслідком їх національного егоїзму, що 
виявлявся в тому, що вони мали певну перевагу на частинах українських земель і 
воліли б тримати їх назавжди у межах своїх держав [4, c. 4–5]. 

Сьогодні у час розбудови української держави для значної частини української 
спільноти, які вивчали історію України в радянські часи з погляду великоросійської 
державності, козацький національно-визвольний рух у певних моментах спотво-
рений ідеєю взаємної спорідненості української та московської історії державності. 
Промосковська історіографія в радянські часи і в сучасних умовах постійно нав’язує 
думку про взаємну спорідненість української національно-державницької традиції, 
застосовуючи парадигми афіліації й апарентації. Перша – наявна в історії держави і 
права України та Росії та позначається своєрідним тлумаченням усиновлення/ 
удочеріння Москвою козацької держави і нації у взаємозв’язку з поглядом, що 
Московія набула стосовно Гетьманщини політичної форми батьківства/материнства. 
Якщо Київська Русь тлумачиться «колискою братніх народів», а Київ – їхнім 
материнським лоном, то з часів козаччини, після укладання договору Б. Хмель-
ницького з Московією про взаємну військово-охоронну діяльність, великоросійська 
історіографія переорієнтовує погляд на «возз’єднання» України з Росією [3, c. 44]. 

Так М. Грушевський був одним із тих українських патріотів-мислителів, хто під 
впливом західноєвропейського просвітництва та буржуазно-демократичних револю-
цій, що відбулися в європейському геополітичному просторі, осмислював історію 
козаччини всебічно, намагався визначити міру і статус суспільних верств, окремих 
відомих постатей та їх внесок у державотворчий процес. У його працях з історії 
українського народу зроблено досить вдалу на той час спробу проаналізувати одну з 
ключових проблем національної історії держави і права – проблему влади. Він 
вважав, що впродовж усього історичного розвитку державності і права української 
нації на відміну від інших сусідніх націй, доля її «штовхала у бік демократії», та 
констатував факт переходу частини політично активної соціальної верстви на бік 
імперських держав, які уярмлювали українську спільноту. «Після того, як всі інші 
вищі суспільні класи покинули українську народність та перейшли в ряди державної 
пануючої народності польської – вже в XVII ст., представником української 
народності стає демос, а інтереси і успіхи українського демосу стають інтересами і 
успіхами українства. Повторне дезертирство вищого класу, утвореного з козацької 
старшини в XVIIІ ст., який також пішов «по лінії найменшого супротиву» в надра 
російського дворянства і був підтримуваний урядом в нагороду за його відступ-
ництво лише зміцнило демократичний характер українства. «Селянство, демос лягли 
в основу самого поняття українства, стали і потребами, і завданням народності» [5, 
c. 112]. 

Увагу М. Грушевського до історії держави і права українського народу, 
викликала небезпека втрати нової можливості звільнення від польського й 
російського поневолення в період піднесення національно-визвольної боротьби. Він 
розумів українську державотворчу історію як безперервний визвольно-змагальний 
процес, який у принципі неможливо звести до якоїсь однієї детермінанти, що 
постійно діє в суб’єктивному зрізі мотиваційним чинником. Поліфакторний аналіз 
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всієї системи життя українського народу став основою його методології дослі-
дження, що сформувалася під впливом позитивістської філософії та романтичної 
європейської системи. У своєму концептуальному багатофакторному аналізі історич-
ного життя українського народу з періодами його власної державності та її втратами, 
мислитель вважав, що народ спроможний домогтися своєї національно-державної 
незалежності. Він не брав до уваги існуючу на той час марксистсько-ленінську 
методологію класово-антагоністичного розуміння держави, натомість взяв на 
світоглядно-методологічне озброєння свого дослідження історії України генетичну 
методику та комплексний і системний підхід. Водночас М. Грушевський був 
противником існуючих на той час в Польщі і Росії месіанських концепцій їх держав 
стосовно частин української спільноти.  

Натомість П. Радько вважає (і ми поділяємо його думку), що праці М. Гру-
шевського були «значним синтезом попередніх досліджень і наукових пошуків 
проблем епохи Б. Хмельницького, стали цілком присвячені державницькій політиці 
Б. Хмельницького. За широтою охоплення джерельного матеріалу та використанням 
наукової літератури праця М. Грушевського далеко залишає за собою все, що досі 
було написане про Б. Хмельницького» [6, c. 155]. Він вважає, що дослідник 
М. Грушевський вносить до своєї праці про історію українського народу знання, яке 
дає усвідомлення національної державницької традиції, логіку конкретної держав-
ницької реальності, що історично має різні назви – Київська Русь, Галицько-
Волинська держава, Литовсько-Руська й козацька, які є різними найменуваннями для 
індивідуального буття українського народу. Коли ми простежимо розвиток наукової 
думки М. Грушевського про основне ядро української національної державності, про 
засади устрою, то побачимо, що залежно від обставин, історичних факторів творчі та 
конструктивні моменти народного волевиявлення й устремління були спрямовані на 
розбудову народовладдя. 

Критичний погляд М. Грушевського на політичну сутність державотворця 
Б. Хмельницького став різким контрастом до висновків В. Липинського про 
«абсолютистсько-монархічний характер влади Б. Хмельницького». Згідно з поглядами 
М. Грушевського, Б. Хмельницький був обдарованою організаторськими здібностями 
особистістю, мав рішучу політичну волю, але не був схильний до монархізму. 
«Обдарований полководець, геніальний, можна сказати, адміністратор, умілий 
політик-дипломат, він не був здатний до створення й послідовного здійснення 
кроків, які проникали в рамку майбутнього, тим більше, що і сам він не вивищувався 
над рівнем політичних і суспільних поглядів середовища, що його виростило» [7, 
c. 179]. Трансформуючи думку М. Грушевського, М. Шлемкевич у своєму політо-
логічному дослідженні «Українська синтеза чи українська громадська війна» яке 
вийшло друком у Бломбергу (Німеччина) у 1949 році наголошував, що Б. Хмель-
ницький лише «прямував до того щоб стати дідичним гетьманом – монархом 
української держави, але провідником української нації він був від хвилини 
повстання 1648 року аж до передчасного кінця свого панування 1657 року» [8, c. 24]. 

Концептуальний погляд М. Грушевського на державний устрій козаччини та 
правовий статус соціальних верств має сильну та слабку складову. Його сильний бік 
в тому, що аналіз державно-правової структури козацької фази українського 
націогенезу, оцінка ролі видатних гетьманів і козацької старшини характеризувався 
інтелектуальним проникненням крізь різні чинники суспільно-політичного й 
соціально-економічного життя тогочасного суспільства до логічного вузла понять, 
покладених в основу поверхових, феноменальних фактів. Слабкість його 
концептуального бачення державно-правової системи козацької спільноти полягала 



С. Сворак 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 118 

у тому, що на перший план він висунув соціальне становище народу та хибно 
розумів причини недостатньої уваги гетьманів до народного добробуту [9, c. 106].  

У своєму дослідженні козацької доби української історії держави і права 
М. Грушевський досить плідно розвинув започаткований М. Костомаровим, 
П. Кулішем та іншими вітчизняними істориками національно-патріотичний напрям 
наукової дискусії і досить чітко показав, що існуюча в Україні наукова думка про 
козацьку державу з її демократичними устоями розрізняє два типи сусідніх держав, 
які мали відчутний вплив на всі сфери державно-правового життя українського 
суспільства. Для польської правлячої соціальної верстви суттєвим було те, що вона 
прагнула утвердити в середовищі козацької людності пансько-аристократичні 
інститути влади, московське самодержавство, недолюблюючи польський аристо-
кратизм та вільнолюбність української нації, завзято насаджувало інститути 
дворянства. Звісно ж, беручи до уваги окремі явища української політичної історії, 
імперські держави, втручалися у внутрішні справи козацької держави різними 
способами, не дуже відмінними між собою [10, c. 171]. 

Народовладні підвалини в історії українського націогенезу і державо-
творення в наукових працях М. Грушевського, присвячених козацькій добі, є 
основою українського національного життя. Користуючись історичною анало-
гією, він чітко формулює ідейно-світоглядну позицію щодо вияву українською 
нацією початку ХХ ст. духовних сил та внутрішніх вольових імпульсів до зміни 
наявного державного ладу, що нав’язувався імперськими державами Росією і 
Польщею українському народові [8, c. 10]. Поглиблене вивчення М. Грушевсь-
ким державного устрою козацької доби в українській історії дало йому підстави 
стверджувати, що народовладне ядро нації набуває раціональної парадигми, у 
межах якої народовладна державно-правова культура несумісна з жорсткою 
централізацією інститутів влади. Проявляючи солідарність із поглядами 
В. Антоновича про народовладну сутність української державотворчої традиції 
та неприйняття будь-яких форм імперської величі держав, М. Грушевський 
писав: «Я думаю, він (Антонович. – авт.) волів би бути в пеклі з українцями, ніж 
з росіянами чи поляками в раю. Тим більше, що Україна – найкраща на світі, 
мала на його погляд ту серйозну хибу, що була захолодна – занадто обернута від 
сонця» [11, c. 7]. 

Таке взаєморозуміння двох видатних дослідників козацької державності в 
контексті бачення ними майбутнього незалежної української нації, а також інтерес 
до питань народовладдя, його відповідності внутрішньому призначенню нації, 
об’єднувало навколо них багатьох дослідників історії права і державності козацтва. 
П. Радько в оцінці наукових поглядів М. Грушевського стосовно козацької держави 
пише: «Ця епоха для багатьох дослідників стала однією з найважливіших у 
реалізації української державницької ідеї. Саме від Хмельницького, на думку 
Грушевського, веде свій початок конституалізм, що жив традиційно у свідомості 
козацької старшини протягом десятків років» [6, c. 8]. 

Отже, модель українського державного устрою вимальовується у поглядах 
М. Грушевського формою, в якій помітні дві складові: по-перше, конституалізм; 
по-друге, республіканізм. На основі глибокого осмислення української історії 
держави і права та з’ясування сутності козацької державності він сформулював 
концепцію, формування національно-державницької самосвідомості українського 
народу в першій чверті ХХ ст. та запропонував новий погляд на перспективу устоїв 
народовладдя. Висновок М. Грушевського про народовладний характер української 
національно-державницької традиції формує сьогодні новий контекст публічного 



С. Сворак 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 119 

осмислення стратегії державного будівництва українського народу та трансфор-
мацію устоїв народовладдя у державі [7, c. 12]. 

Зокрема, М. Грушевський сприймає традиційну українську історичну народо-
владну культуру в її цілісності. Викристалізувавши в історії козаччини осердя 
мотивації українського народу в продукуванні своєї державності, мислитель писав: 
«Щоб не було ніякої тісноти від власті людям, щоб вона не каверзувала людьми, не 
накидала їм своєї волі, не має бути іншої власті, тільки з вибору народного. Се 
називається устроєм демократичним – щоб народ сам собою правив. Як у селі все 
має становити виборча сільська рада, а правити виборча сільська управа, так має 
бути в повіті, в губернії і всім краю» [12 c. 161]. 

Стратегічна дія політичних сил, що очолили національно-визвольну боротьбу 
українського народу в другій половині ХІХ ст. була спрямована не стільки на 
досягнення порозуміння із сусідніми народами задля створення нової федеративної 
держави слов’янських народів, скільки на формування самосвідомість і національної 
волі цих народів до спільної боротьби проти імперських держав, на розбудову 
національних держав на засадах народовладдя і республіканізму. Глибокий аналіз 
проведений М. Грушевським при вивченні козацького державно-правового устрою дав 
йому підстави по-перше, трактувати козацьку державність як інноваційну 
спадкоємицю Києворуської в Галицько-Волинської і Литовсько-Руської держав [13, 
с. 94]. По-друге – виокремити при цьому початок зародження конституалізму як 
базової засади нової української державності. З методологічного погляду такий 
логічний інструментарій дослідження державності і правовідносин козацької доби в 
історії українського народу, зокрема, конституційно-правового фону розвитку 
козаччини, вкладається в парадигму ґенези, що трансформувалася через призму нових 
обставин історії та сформованого геополітичного простору. Велич наукового генія 
М. Грушевського полягає у побудові ним концепції державного ладу козаччини, 
базованій на генетичній та історико-порівняльній методиці дослідження та 
поліфакторному аналізі, що дало змогу повніше і глибше розкрити історію держави і 
права козацької доби, що залишила нащадкам багатоманіття форм народовладдя. 
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В статье проанализированы государственно-правовые взгляды Грушевского на 
процессы трансформации устоев народовластия в украинском казацком государстве. 
Значительное внимание уделено характеристике концепции народовластия казацкого 
государства в политико-правовых взглядах М. Грушевского. 

Ключевые слова: М. Грушевский, украинское казацкое государство, народовластие. 

CONCEPT OF GOVERNMENT BY THE PEOPLE  
OF THE COSSACK STATE IN POLITICO-LEGAL VIEWS  

OF M. HRUSHEVSKYI 

S. Svorak 

Kharkiv National University of Internal Affairs 
50-years of USSR avenue, 27, UA – 61080 Kharkiv, Ukraine 

The state and legal views of M. Hrushevskyi on the processes of transformation of the 
customs of government by the people in the Ukrainian Cossack State are analyzed. Special 
attention is paid to the characteristics of the concept of government by the people of Cossack 
State in the politico-legal views of M. Hrushevskyi. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ  
ЗА СУДОВИМИ СТАТУТАМИ 1864 р. 

О. Сидорчук 

Генеральна прокуратура України 
вул. Різницька, 13/15, 01601 Київ, Україна 

Узагальнено історичні етапи зародження та становлення суду присяжних у Європі, 
зокрема, в Англії та Франції. Розглянуто мотиви доцільності створення цього суду у 
царській Росії за судовими статутами 1864 р. Проаналізовано основні положення суду 
присяжних, що їх дискутували вчені України. Розкрито його правову природу.  

Ключові слова: суд, присяжні, засідателі, правова природа, формування, місія. 

Розвиток судової системи України буде ефективним за умови врахування нею всіх 
складових, зокрема, суду присяжних. У цьому разі доцільно спиратися як на зарубіжний, 
так і вітчизняний історичний досвід. Україна цей досвід набула згідно із Судовими 
статутами 1864 р., які ввела і використовувала у судовій практиці царська Росія.  

Історико-правові дослідження про підготовку, створення та діяльність суду 
присяжних царської Росії дають змогу охарактеризувати правову природу цього 
суду, який був чинним в Україні. Для розкриття правової природи цього суду 
потрібно детально розглянути його призначення (місію), характерні риси та 
завдання присяжних засідателів. 

Перші відомості про суд присяжних отримуємо з вивчення судоустрою 
Стародавньої Греції та Риму. На думку багатьох учених, колегія геліастів у суді 
Стародавньої Греції та журі кодексів у суді Стародавнього Риму були прообразом 
суду присяжних [1]. Інші вчені переконують, що складовою сучасної теорії 
судочинства є англо-американська та франко-германська (континентальна) моделі 
суду присяжних [2]. Безперечно, кожна з цих моделей – результат історичного 
надбання, втілення тією чи іншою мірою елементів уже наявних моделей [2, с. 13]. 
Зауважуючи згадані підходи, можна стверджувати, що суд присяжних почав 
формуватися з утвердженням держав, розвитком у них судової влади, відповідно, у 
суспільствах з умовами демократії [3]. 

Більшість дослідників переконані, що суд присяжних має нормандське 
походження [4, с. 218]. Звідти він поширився в Англію і там під впливом місцевих 
умов розвинувся у важливий судовий інститут. 

Під час здійснення реформи в Англії Генріхом ІІ було сформовано систему суду 
присяжних, якій належала позитивна роль у поширенні загального права. За його 
правління відмовилися від судового поєдинку як засобу доказування, замість нього 
відповідач отримав дозвіл шерифа приводити свідків, котрі, присягаючи, давали 
пояснення, що були покладені в основу судового вироку. Англійський король 
Генріх ІІ зробив суд присяжних постійним інститутом з розгляду кримінальних і 
цивільних справ [5]. 

Англійський середньовічний судовий процес відбувався за такими правилами: 
якщо спір стосувався права на володіння землею, позивач для розпочинання 
судового процесу просив канцлера надати йому правовий лист, щоби він його 
вручив відповідачеві. Останній, отримавши цього листа і повідомлення про суд, 
мав з’явитися до нього. У його присутності позивач усім повідомляв зміст листа. 
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Якщо відповідач наполягав на тому, що справа має розглядатися у суді, переговори 
припиняли і сторони зверталися до канцлера за новими листами. Відповідач також 
просив про надання йому листа, що захищав його від намагання позивача 
розпочати процес в іншому суді. На підставі цих листів шериф викликав чотирьох 
лицарів, котрі мешкали поряд. Вони в присутності сторін обирали 12 односельців, 
з яких утворювався суд присяжних. Після присяги суд висловлював свою думку 
про те, хто зі сторін має більше прав. Суддя на основі висловленої загальної думки 
присяжних виносив вирок [6]. 

Згодом для посилення королівської влади Генріх ІІ передав королівським 
судам низку повноважень судів сотень, графств, церковних і баронських судів. Це 
було оформлено законодавчо на основі видання у 1166 р. Кларендонської асизи та 
1176 р. – Нортхемптонської асизи, яка доповнила попередню. Обвинувальне журі 
здійснювало розслідування через 12 повноправних людей сотні й чотирьох повно-
правних людей села у графствах і сотнях. Журі мало повноваження заарештувати 
обвинувачених або віддати їх на поруки сеньйору. 

З цього доходимо висновку, що на початковому етапі становлення суду 
присяжних в Англії присяжні були своєрідними свідками і підтверджували відомі їм 
до розгляду суду обставини про злочин. Суддями присяжні стали лише у ХІІ ст. після 
того, як отримали право вислуховувати показання свідків й інші докази та вирішувати 
на їх підставі справу своїм вердиктом [3, с. 23]. Виникнення інституту присяжних з 
обізнаних осіб було відображено в англійському процесі у вигляді положення про 
те, що присяжні судять тільки про факт, а коронні судді – про право [7, с. 11]. 

На формування суду присяжних позитивно вплинула французька судова 
система, що стала результатом історії 20-ти століть і часто була бурхливою, але 
завжди була спрямована на вдосконалення процесуальних норм, незважаючи на те, 
що досягти цього було нелегко [8]. 

Джерела зауважують значне подрібнення судових повноважень у період 
Середньовіччя, відсутність чіткого розмежування судових інстанцій, коли кожен 
володар прагнув бути суддею.  

Поряд зі звичаєвими судами 1791 р. у Франції запроваджено суди присяжних. 
У 1793 р. для Парижа і чотирьох департаментів встановлено революційний 
трибунал з участю присяжних, яких призначав конвент. Допускалися захисники 
лише для захисту патріотів, котрі потрапили під поганий вплив, а стосовно 
замовників, то їх захисники не призначалися [9, с. 243]. 

Конвент прийняв постанову: присяжні мають право, якщо розгляд справи 
триває понад три дні, не заслуховувати подальших пояснень свідків та виправдань 
підсудних, вважати справу достатньо з’ясованою і постановляти свій вирок. 
Стосовно забезпечення права на захист конвент постановив: хто не захоче 
добровільно з’явитися на суд, буде позбавлений права захищати. 

Досліджуючи правову природу суду присяжних царської Росії, зазначимо, що 
вона формувалася під впливом правових засад суду присяжних, який діяв на той час у 
європейських країнах. Необхідність впровадження цього суду в судову практику 
Російської імперії, його правові основи були обґрунтовані такими видатними 
фундаторами судової реформи, як Д. Ровінський, С. Зарудний та ін. [10, с. 107–110].  

У науковій праці «Загальні міркування про склад кримінального суду» 
С. Зарудний обґрунтував доцільність створення суду присяжних у царській Росії 
[1]. Розглядаючи сутність судочинства, С. Зарудний акцентував на тому, що судові 
рішення мають користуватися у суспільстві довірою, потрібною для уряду як 
головної умови загального спокою в державі. Поділивши елементи судових рішень 
на ті, що завжди користуються загальною суспільною довірою, та на ті, котрі 
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викликають незадоволення судом, автор зазначав: кожен із них складається з двох 
частин, якими позначаються дві різні дії суду: 1) суворе застосування завчасно 
визначеного, зрозумілого і всім відомого закону; 2) виявлення та визначення тих 
суперечливих суспільних відносин, які мають врегулювати закон. Аналіз цивільних і 
кримінальних справ дав змогу йому дійти висновку, що у кримінальних справах 
протилежними сторонами є уряд і приватна особа. На кримінальні справи 
звертається загальна увага, від правильності їх вирішення залежить рівень загальної 
довіри, а тому такі справи мають бути розглянуті складом суду, який би не залишив і 
тіні недовіри до правильності його рішень. Це стало підставою для визначення 
головних начал судочинства, зокрема, кримінального. 

Перше начало судочинства полягає у розв’язанні питання: яким має бути склад 
кримінального суду? С. Зарудний зазначав, що для досягнення загальної довіри до 
суду, зокрема кримінального, потрібно відповісти на запитання: за яких умов 
досягається загальна довіра до судових рішень Такими умовами він називав: 
1) кількість членів суду; 2) право обвинуваченого заявити відвід суддям; 3) склад 
суду повинен бути двоякий – постійний і змінний. Суддя, якому заявлено відвід, не 
повинен належати до постійного складу суду. Такі судді мають змінюватися. 
Трактуючи третю умову, С. Зарудний зазначав, що твердість, непохитність і 
суворість у рішеннях є важливими, але недостатніми умовами досягнення довіри. 
Потрібні ще глибокі знання всіх життєвих складностей, гуманне ставлення до 
неминучої людської слабкості. І, нарешті, необхідно пам’ятати, що немає правил без 
винятків. Відповідно до того, як у всякому судовому рішенні, два елементи – 
правильне застосування закону та з’ясування факту, так само суд має складатися з 
двох елементів: один має формувати загальний напрям суду – чіткість, непохитність 
і суворість, а інший – звіряти ці необхідні умови з різними обставинами буденного 
життя. З огляду на це штат суду має бути двояким: постійним (його призначає уряд) і 
змінним (вибирається місцевими жителями). Крім того, судді, котрим заявляється 
відвід, не мають залежати від уряду. Постійні судді мають застосовувати закон, а 
змінні – вирішувати суперечки між суб’єктами правовідносин. Сукупність цих умов, 
на думку автора, допомагала досягненню ще однієї умови – неупередженості суду.  

Уряд, що довірив присяжним судову владу визнавати винних у злочинах і 
призначати їм покарання за встановленими законами, не міг бути антинародним. 
Він відмежовував себе від моральної відповідальності за ті помилки або провини, 
що їх могли допустити судді, вибрані урядом, і які отримують від нього платню. 
Судова влада у такий спосіб забезпечує громадський порядок і гарантує свободу та 
спокій громадян. Якщо ж судова влада погано організована, тоді вона руйнує 
порядок, обмежує свободу і знищує спокій громадян. Така небезпека усувається 
заснуванням суду присяжних [12, с. 128]. 

Отже, головною підставою введення суду присяжних у судову практику 
царської Росії була необхідність участі народу в здійсненні судочинства як запо-
рука громадського спокою у державі. На підставі аналізу результатів практичної 
діяльності та теоретичного підґрунтя означених базових двох форм участі народу в 
здійсненні правосуддя російські юристи та вчені обрали для Російської імперії суд 
присяжних, який діяв на той час у більшості європейських країн і характеризувався 
позитивним досвідом роботи [13, с. 11].  

Правові питання, що їх вирішували присяжні засідателі за Судовими статутами 
1864 р., полягали у визначенні ними наявності в інкримінованому діянні складу 
конкретного злочину та винуватості чи невинуватості підсудного у його вчиненні [14, 
ст. 755]. У цьому разі поєднано правові вимоги англійського та французького 
законодавства до суду присяжних. За англійським законодавством присяжні визначали 
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лише наявність події злочину і чи вчинив його підсудний, а за французьким – 
винуватість підсудного у злочинному діянні, що є предметом обвинувачення [3, с. 49]. 

Зазначені вимоги до функцій англійського та французького судів присяжних 
реалізувалися за допомогою відповідних організаційно-правових форм участі 
народу в здійсненні судової влади – англо-американської та франко-германської, 
кожна з яких є результатом історичного розвитку цього суду [15, с. 13]. Навколо 
перелічених форм упродовж усього терміна функціонування суду присяжних у 
царській Росії тривала наукова дискусія між його прихильниками і противниками, 
котрі або повністю заперечували доцільність будь-якої участі народу в здійсненні 
судової влади, або ж підтримували цю ідею у формі змішаної колегії представників 
народу та коронних суддів. Власне, на основі аналізу змісту протилежних наукових 
поглядів можна чітко означити правову природу присяжних.  

Відомо [16], що в історії людської цивілізації були такі форми участі народу в 
судовій владі: 1) суд усього народу; 2) судні мужі, або шефмени старого 
германського права; 3) станові суди; 4) судові засідателі або шефмени нового 
германського права; 5) присяжні засідателі. Характерною особливістю народної 
участі в судовій діяльності є те, що вона забезпечується внаслідок залучення до неї 
кращих із повноправних громадян [3, с. 12]. Окрім того, упродовж тривалого періоду 
вдосконалення судочинства ця участь змінювалася. Якщо спершу судочинство 
народу виглядало засобом політичного владарювання натовпу, то згодом воно 
трансформувалося безпосередньо в суд, в якому найреальніше забезпечувалися 
право й інтереси сторін і справедливо здійснювалося правосуддя [15, с. 46]. 

Виконаний нами аналіз наукової дискусії про діяльність суду присяжних 
засвідчує, що закладені у Судових статутах 1864 р. положення про місію присяжних 
та їх участь у здійсненні правосуддя, з одного боку, піддавалися критиці, з іншого – 
відстоювалися закладені положення [17]. Зокрема, основні пропозиції стосовно 
уточнення завдань присяжних засідателів були такими: 1) звуження компетенції суду 
присяжних; 2) усунення цього суду від справ, у яких підсудний визнавав свою вину; 
3) встановлення контролю коронним судом вердиктів присяжних; 4) об’єднання суду 
присяжних і коронного в одну колегію [18, с. 76–79]. Тому робимо висновок, що 
пропозиції виникли внаслідок таких основних «недоліків», сформульованих 
противниками суду присяжних: 1) суд присяжних не здатний вирішити справу за 
розумним переконанням, оскільки його суть ґрунтується на теорії розмежування 
питань факту і права, а ця теорія є застарілою, адже повне розмежування згаданих 
питань є неможливим (Феррі – представник італійської антропологічної школи) [18, 
с. 4]; 2) суд присяжних має недолік: через свою особливість він непередбачуваний – 
немає можливості завчасно стверджувати, що винний буде засуджений, а невинний – 
виправданий (Гарофало – представник цієї ж школи) [18, с. 5]; 3) згаданий суд має 
обмежену компетенцію у зв’язку зі складністю в організації, розширення 
компетенції потребує залучення великої кількості людей до судової діяльності, а це 
негативно позначається на суспільстві (Шварц та Білдінг – представники Німеччини) 
18, с. 5]; 4) членам суду не притаманна усвідомлена відповідальність, вони не 
наділені почуттям законності, що розвивається лише на основі практики, якої не 
мають присяжні (Шварц і Білдінг) [18, с. 11]; 5) суд присяжних є революційно-
демократичною формою суду; він не сумісний з наявною в Росії формою правління; 
його творці мали на меті політичні цілі, їх доводи не ґрунтуються на даних науки 
(Фукс – Росія) [18, с. 13]. Детальний аналіз перелічених основних аргументів против-
ників суду присяжних, виконаний М. Чубинським, дав змогу обґрунтувати контр-
аргументи, зміст яких переконує в доцільності введення суду присяжних. Наведемо 
стосовно кожного аргумента проти суду присяжних контраргументи М. Чубинського. 
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Так, розглядаючи аргументи професора Феррі, автор переконаний, що окреслені 
ним недоліки є частковими і не можуть бути визнані органічними для цього суду. 
Вони легко усуваються. «Для справ складніших можна, зрештою, сформувати суд 
присяжних з особливого списку, так званих спеціальних присяжних з підвищеним 
освітнім цензом» [18, с. 6]. Отже, на думку М. Чубинського, вдосконалюючи систему 
формування суду присяжних, можна усунути часткові його недоліки. Очевидно, з 
цією думкою не погодитися неможливо. 

Аргументація недоліку непередбачуваності результатів суду непереконлива 
тому, що Гарофало ґрунтувався на аналізі суду присяжних Франції, де на суді не 
турбувалися про критичне ставлення присяжних до надання доказів. В інших 
державах досвід засвідчує протилежне, тобто достатнє вміння присяжних виносити 
рішення на основі розумної оцінки наданих суду доказів. Для більшої 
переконливості автор наводив ставлення присяжних до доказів у судах Німеччини, 
Англії, Італії та Росії. Завершуючи аналіз аргументів антропологічної школи 
противників суду присяжних стосовно невмотивованості їх вердиктів та наукової 
необізнаності, М. Чубинський зазначав: «Мотивування кримінальних вироків, 
звичайно, є поверховим і довільним; іншим за колегіального рішення воно бути не 
може.... Якщо ж нам скажуть, що через відсутність мотивування у рішеннях 
присяжних існує сваволя, ми відповімо, що у справі боротьби зі сваволею 
мотивування не допоможе; проти такої сваволі придатними і належними засобами є 
добре, доступне розумінню народу і не розбіжне з його поглядами кримінальне 
законодавство, а також висока якість коронних суддів, які діють разом з присяжними 
і скеровують процес, особливо їх голови» [18, с. 9]. Розглядаючи питання про 
наукову необізнаність присяжних, автор аргументував, що для вирішення фактичних 
питань справи потрібно мати совість і здоровий глузд, а медичні, антропологічні та 
юридичні дані без особливих труднощів сприймуть присяжні у судовому засіданні. 

Відносно зауважень третьої групи, то вони не можуть похитнути суд 
присяжних за його сутністю. Окрім того, зазначав автор, суд присяжних не 
потрібний для всіх справ, а лише для найважливіших, результат яких може суттєво 
вплинути на долю підсудного.  

Щодо відсутності практики у присяжних засідателів, М. Чубинський вважав це 
зауваження недостатньо аргументованим, адже, по-перше, відчуття законності 
розвивається не лише практикою, а формується у людини на основі здорового 
глузду та моральних принципів; по-друге, відповідальність у присяжних не 
залежить від їх посади, а, як переконує практика цього суду, зумовлюється 
усвідомленням відповідальності перед совістю та громадською думкою [18, с. 11]. 

Критикуючи погляди Фукса, М. Чубинський, проаналізувавши історичний 
досвід суду присяжних в Англії довів, що цей суд у жодному разі не можна 
визнати «революційно-демократичним». Історичним досвідом діяльності суду 
присяжних у таких країнах з монархічною формою правління, як Англія, Австрія, 
Іспанія та Німеччина, нівелюється зауваження про його несумісність з формою 
державного правління в Росії. 

Отже, на підставі аналізу аргументів противників суду присяжних і контр-
аргументів його прихильників виокремимо ті правові питання, навколо яких 
відбувалася дискусія і які формували його правову природу. По-перше, як уже було 
зазначено, на суд присяжних царської Росії покладали завдання визначити не лише 
факт наявності чи відсутності злочинного діяння та належності його підсудному, що 
стосується питання факту, але й винуватість чи невинуватість підсудного у вчиненні 
злочинного діяння, що стосується питання права. По-друге, стосовно мотивування 
кримінальних вироків, то, за Судовими статутами 1864 р., присяжні засідателі 
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виносили вирок за власним сумлінням, а їх рішення були колегіальними. Численність 
народних суддів стала запорукою вірогідного винесення вироку, узгодженого із 
суспільною свідомістю населення тієї території, звідки походили присяжні засідателі. 
По-третє, для обґрунтування рішень за сумлінням практичний (юридичний) досвід 
присяжних не є обов’язковим. Важливо, на наш погляд, щоб їхня мораль і сумління 
узгоджувалися із суспільною мораллю більшості населення. Це досягалося 
дотриманням цензу, який висувався до присяжних, зокрема вимог до їх віку. 
Очевидно, що громадяни віком понад 25 років характеризуються достатнім життєвим 
досвідом, потрібним для здійснення правосуддя, мають сформовані мораль і сумління. 

Отже, до головної місії (функції) суду присяжних належало визначення 
винуватості чи невинуватості підсудного у здійсненні інкримінованого йому злочину 
(ст. 755) [19]. Для виконання зазначеної місії голова суду в запитувальному листі 
ставив відповідні запитання до присяжних засідателів. Питання про винуватість 
підсудного вважалося основним завданням, яке вирішували присяжні засідателі. Це 
також сукупне запитання без попередніх запитань має право поставити голова суду, 
якщо ні в кого не викликає сумніву, що злочинне діяння насправді відбулося, воно 
здійснене підсудним і має бути розтлумачене як його провина (ст. 754) [19]. 

Висновки. 1. Правова природа суду присяжних удосконалювалася впродовж 
історичного періоду його становлення у країнах з розвинутою демократією. 
2. Правова природа суду присяжних в Україні за судовими Статутами 1864 р. за без-
печувала участь громадян у кримінальному судочинстві, оцінення присяжними 
результатів змагання обвинувачення і захисту у судовому процесі, колегіального 
винесення вердикту на основі встановлення наявності злочину, належність його 
підсудному, його винуватості та можливого поблажливого покарання. 3. Правова 
природа суду присяжних в Україні за судовими Статутами 1864 р. уможливила 
досягнення його місії – суспільну довіру до судових рішень, що є вкрай важливою 
для судової системи сучасної Української держави. 

Список використаної літератури 

1. Кондратчик А. Л. Английский суд присяжных : исторические корни и эволюция / 
А. Л. Кондратчик // Сов. государство и право. – 1991. – № 6. – С. 133–138. 

2. Захонский Л. А. Теоретические модели суда присяжных (на Западе и в России) / Л. А. Захон-
ский, А. В. Понивайлова. – Владивосток : Изд-во Дальневосточ. гос. ун-та, 2000. – 78 с. 

3. Русанова І. О. Суд присяжних в Україні : проблеми становлення та розвитку : моно-
графія / І. О. Русанова. – Х. : Інжек, 2005. – 184 с. 

4. Чельцов-Бебутов М. А. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладель-
ческих, феодальных и буржуазных государствах / М. А. Чельцов-Бебутов. – М. : Юрид. 
лит., 1957. – 840 с. 

5. Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Гарольд Дж. Берман. – 
2-е изд. – М. : ИНФРА М-НОРМА, 1998. – 624 с. 

6. Аннерс Э. История европейского права / Эрих Аннерс. – М. : Наука, 1994. – 397 с. 
7. Радутная Н. В. Присяжный заседатель в уголовном процессе / Н. В. Радутная // Рос. 

юстиция. – 1994. – № 3. – С. 2–5. 
8. Гловацький І. Ю. Адвокатура зарубіжних країн (Англія. Німеччина. Франція) / І. Ю. Гло-

вацький. – К. : Атіка, 2007. – 587 с. 
9. Śliwiński S. Proces karny. Część ogólna / Śliwiński Stanisław. – Warzhawa, 1936. 
10. Набоков В. Д. Работы по составлению Судебных уставов. Общая характеристика судеб-

ной реформы / В. Д. Набоков // Судебная реформа / ред. Н. В. Давыдов, Н. Н. Полянский. – 
М. : Объединение, 1915. – Т. 1. – С. 303–353. 



О. Сидорчук 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 127 

11. Зарудный С. И. Общие соображения о составе уголовного суда / С. И. Зарудный // 
Работы о преобразовании судебной части в России. – СПб., 1862. – 256 с. 

12. Джаншиев Г. А. С. И. Зарудный и судебная реформа / Г. А. Джаншиев. – М. : Тип. 
Е. Гербень, 1889. – 176 с. 

13. Кистяковский А. Ф. О значении судебной реформы в деле улучшения уголовного 
правосудия / А. Ф. Кистяковский. – К., Университетская типография, 1870. – С. 11. 

14. Полное собрание законов Российской империи : С. 2-е. – СПб. : Тип. ІІ отделения 
собственной Е.И.В. Канцелярии, 1867. 

15. Палаузов В. Н. Постановка вопросов присяжным заседателям по русскому праву / 
В. Н. Палаузов. – Одесса : Юрист, 1885. – Ч. 1. – 112 с. 

16. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / И. Я. Фойницкий. – СПб. : Тип. 
М. Стасюлевича. – 1896. – Т. 1. – 556 с. 

17. Кульчицький В. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової 
реформи 1864 р. / Володимир Кульчицький, Олег Сидорчук // Право України. – 2003. – 
№ 6. – С. 125–128. 

18. Чубинский М. П. Современная борьба взглядов за и против суда присяжных и 
реформаторские попытки в этой области / М. П. Чубинский. – К. : Тип. император. ун-
та Св. Владимира, 1897. – 32 с. 
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ПО СУДЕБНЫМ УСТАВАМ 1864 г. 

А. Сидорчук 
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ул. Резницкая, 13/15, 01601 Киев, Украина 

Обобщены исторические этапы зарождения и становления суда присяжных в Европе, 
в частности, в Англии и Франции. Рассмотрены мотивы целесообразности создания этого 
суда в царской России по Судебным уставам 1864 г. Выполнен анализ основных поло-
жений суда присяжных, которые обсуждались учеными Украины. Раскрыта его правовая 
природа. 
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The historical stages of the origin and evolvement of the jury court in Europe, i.e. in 
England and France are generalized. The motives of admissibility of this kind of court 
establishment in Tsarist Russia under the judicial statutes of 1864 are regarded. The basic 
provisions of the jury court, disputed by the Ukrainian scholars, are analyzed. Its legal nature 
is revealed. 
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ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА 1804 р.  
ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ 

М. Сирко 

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

У статті досліджено історію прийняття цивільного кодексу Наполеона Бонапарта 
1804 р. та його застосування на території Польщі. Значну увагу приділено аналізу передумов 
розробки і затвердження цього кодексу, а також поглядам на цю проблематику вітчизняних 
та зарубіжних учених. 

Ключові слова: правова система, цивільний кодекс, Польща. 

На території сучасної Польщі історія Цивільного кодексу Франції охоплює 
проміжок часу обсягом майже у півтора століття. У цей період відбулися великі 
політичні зміни в Європі, які позначилися особливо важливими, навіть драма-
тичними подіями та поворотами для польського народу. Цивільний кодекс Франції 
1804 р. завжди перебував у центрі актуальних інтересів історико-правової та 
цивілістичної наук Європи, оскільки був першим цивільним кодексом. Деякі автори, 
аналізуючи цей нормативно-правовий акт, визначали також окремі аспекти його 
впливу на держави Центрально-Східної Європи. Серед цих праць вирізняються 
публікації К. Пшибиловського, А. Стабеля, А. Шаде, К. Сойки-Зелінської, Г. Грінвасер 
та ін. Саме тому метою цієї статті є дослідження історичних аспектів застосування 
Цивільного кодексу Наполеона Бонапарта на території Польщі, а також розгляду 
характерних рис Цивільного кодексу Франції на польській території. 

Процес рецепції Кодексу Наполеона на польських землях відбувався досить 
складно. Французький цивільний кодекс уперше був введений на частині польської 
території 1808 р. під назвою «Кодекс Наполеона» та знайшов своє застосування 
після вступу армії Наполеона на територію Польщі. Внаслідок трьох поділів 
Польщі 1772, 1792, 1795 рр. відбувся розподіл її території між Росією, Пруссією та 
Австрією. Польська еліта вважала, що за допомогою взаємодії з Францією вони 
зможуть відвоювати незалежність держави. Ці сподівання були виправданими. 
Імператор Наполеон Бонапарт заснував Варшавське герцогство.  

Кодекс Наполеона застосовувався далеко не на всій території Польщі, оскільки 
на західній території діяв Прусський кодекс 1794 р., а згодом був чинним німецький 
цивільний кодекс законів 1896 р., на південній території діяв переважно Цивільний 
кодекс Австрії 1811 р. На східних землях зберегло своє панування російське 
цивільне право в редакції, станом на 1 серпня 1915 р. із змінами, що були в нього 
внесені польською владою після 1918 р. [1, с. 394]. 

У 1807 р., після поразки Пруссії, на частині колишньої польської держави, 
виникло Варшавське герцогство. Унаслідок переможної війни з Австрією 1809 р. 
Варшавське герцогство розширилося на значну територію, зайняту Австрією після 
поділу Польщі. Французький цивільний кодекс був введений і у місті Ґданськ. 
Застосування французького законодавства на польській території було розглянуто 
ще перед впровадженням державної конституції Варшавського герцогства. Це 
питання одержало два погляди. Магнати були проти запровадження французьких 
інституцій і бажали відновлення польського права, чинного до поділу Польщі. На 
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противагу йому стояли польські демократи, які підтримували наполеонівські 
впровадження в життя.  

Угруповання влади, що будувалося навколо С. Малаховскі (Małachowski) та 
правлячої комісії, працювало над тим, щоб отримати вплив на рішення імператора 
Франції. Уже під час розробки державної конституції герцогства були наведені 
численні аргументи проти цивільного кодексу, головними з яких були: уже наявна 
правова система, відносини примусової праці (кріпацтва) в селі та загальне 
зобов’язання населення до католицької релігії [2, с. 150]. Нав’язана Наполеоном 
конституція визначила у ст. 69 «Кодекс Наполеона буде становити цивільне право 
Варшавського герцогства». Впровадження – чи того більше нав’язування – цивіль-
ного кодексу у Варшавському герцогстві узгоджувалось із загальною політикою 
Наполеона, який сприяв уведенню цивільного кодексу в державах, захоплених 
Наполеоном. У цьому прагненні до уніфікації суспільного устрою та права в 
Європі Наполеон поширював Цивільний кодекс Франції 1804 р. у країнах, які були на 
різних етапах державного та суспільного розвитку. Важливий вплив на поширення 
нормативно-правових актів Франції на польських землях мала і діяльність 
чотирирічного сейму в 1788–1792 рр. при створенні різних правових актів. Прийняття 
цивільного кодексу Франції 1804 р. підтримувала польська буржуазія. Своєю чергою, 
магнати і шляхта ставилися до цієї ідеї з недовірою. 

Як уже було зазначено, Варшавське герцогство очолював міністр Державної 
ради Станіслав Малаховскі (Stanisław Małachowski), колишній президент чоти-
рирічного сейму 1788–1792 рр. С. Малаховскі, як один із авторів конституції 
3 травня 1791 р. був противником впровадження французького цивільного кодексу 
та прибічником відновлення колишнього польського права. С. Малаховскі (Mała-
chowski) чинив енергійний супротив проти набуття чинності Цивільного кодексу 
Наполеона у Варшавському герцогстві, яку також підтримували інші члени уряду 
та Державної ради. Протести магнатів і шляхти, які групувалися навколо 
С. Малаховскі проти цивільного кодексу, стосувалися передусім питань селянства.  

Насамперед вони ставили під сумнів також ст. 4 Конституції Варшавського 
герцогства, де було зазначено: «Кріпосне право буде відмінене. Усі громадяни є рівні 
перед законом». Уведення Цивільного кодексу Франції 1804 р., що ґрунтувався на 
ідеях природного права свободи та рівності, серед магнатів і шляхти було 
розтлумачене як загроза радикальних змін суспільних відносин Варшавського 
герцогства, а скасування кріпосного права та звільнення селян стала наслідком цих 
широких змін [3, с. 152].  

Через негативну позицію щодо поширення Цивільного кодексу Франції 
керівних, та впливових суспільних груп магнатів і шляхти, які з боку цивільного 
кодексу вбачали небезпеку, виникала загроза, що Цивільний кодекс 1804 р. не набуде 
сили. Згадана вище ст. 69 нової конституції сама собою не могла забезпечити 
фактичне застосування цивільного кодексу у Варшавському герцогстві вже тому, 
що не було чітко встановленого терміна набуття чинності Цивільного кодексу 
Франції на польських землях. Після введення Цивільного кодексу Франції 1804 р. 
та його прийняття польським парламентом виявлялася також відсутність його 
оригінального та правильного перекладу на польських землях та реорганізацію 
судової системи відповідно до вимог буржуазної держави. Уведення Цивільного 
кодексу полягало ліквідації феодальних станових судів та створенні судів, рівних 
для всіх станів. 

Відтак, невідомо якою була б доля цивільного кодексу у Варшавському 
герцогстві, якби про його введення не підтримав авторитетний польський право-



М. Сирко 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 130 

знавець Фелікс Лубєньскі (Feliks Łubieński), виконувач обов’язків міністра юстиції 
Варшавського герцогства. Ф. Лубєньскі – найенергійніший з міністрів герцогства і 
діяв далеко за межами довірених йому повноважень у міністерстві юстиції. 
Колишній депутат чотирирічного сейму 1788–1792 рр., мав освіту, а також був 
наділений непоганими управлінськими здібностями. Ф. Лубєньскі як один з 
найперших прибічників старого польського права, швидко перейшов до активних 
прибічників французького цивільного кодексу у Варшавському герцогстві. Він 
оточив себе колом освічених, здібних та енергійних співпрацівників і підтримував 
ідею поширення Цивільного кодексу Франції 1804 р. у Варшавському герцогстві. 
Ф. Лубєньскі знав настрої членів уряду і Державної ради та позицію магнатів і 
шляхти; він дуже добре зрозумів небезпеку затримки і підтримував ідею введення 
Кодексу в життя [4, с. 199]. 

Поряд з позицією магнатів і шляхти міцну опозицію проти запланованого 
введення цивільного кодексу будувало й католицьке духовенство. Священики 
виступали проти антиклерикальних принципів нової французької системи, і тому в 
багатьох країнах Європи вели проти неї боротьбу. Спротив духовенства проти 
наполеонівських інституцій полягав у тому, що, передусім, вони потребували 
виключити положення кодексу про цивільний шлюб і розлучення. Отож, Цивіль-
ний кодекс Польщі 1808 р. набув чинності, духовенство виступило проти положень, 
які обтяжували права церкви, зокрема, у питаннях шлюбу та сім’ї. 

Тоді, коли впливові кола суспільства виступали проти цивільного кодексу, 
Лубєньскі і його прибічники підтримували ідею впровадження цивільного кодексу 
Варшавського герцогства. Після перекладу французького цивільного кодексу та його 
запровадження у Польщі відбувалося водночас заснування школи французького 
права й управління, реформа судового устрою і організації відповідного управлін-
ського апарату. Також стосовно практичних вимог щодо введення нового цивільного 
кодексу, застережень щодо його опублікування і розповсюдження в адміністра-
тивних і судових органах та серед населення. Розроблений попередньо переклад 
Ксавера Шанявського був визнаний міністром юстиції тільки тимчасовим пере-
кладом, оскільки містив багато помилок. Як службовий (офіційний) текст, він мусив 
спочатку сам відповідати французькому оригіналу. Отож, одночасно з тим вживав 
заходи Лубєньскі, щоби офіційний переклад здійснювали спеціалісти. Проте тривалі 
зусилля не мали кінцевого результату. Тому наступний переклад також не мав 
статусу офіційного тексту [5, с. 210]. 

Восени 1807 р. група визначних юристів, які вступилися за введення Цивільного 
кодексу Наполеона, службовців міністерства юстиції і міністерства внутрішніх 
справ, за прикладом французької «Незалежної правової академії» 1804 р., почала 
проводити приватні лекції з юриспруденції. У 1808 р. за допомоги Лубєньскі на 
прикладі Pariser École special de droit (фр. Паризької спеціалізованої школи права) 
було засновано школу права і, невдовзі після того, розширено і перетворено у 
правову школу й школу юридичної науки та управління. У 1816 р. на базі цієї школи 
сформовано юридичний факультет Варшавського університету. Програма школи 
ґрунтувалася переважно на практиці; вона складалася з поєднання навчальних 
предметів польського правового вчення XVIII ст., лекцій у французьких правових 
школах і німецьких університетах, а також інших тем. Особливий курс лекцій 
присвячувався цивільному кодексу Франції 1804 р. Внаслідок війни з Австрією 
1809 р., Варшавське герцогство було об’єднано з Краківським герцогством. У цей 
часовий проміжок Варшавська правнича школа співпрацювала з юридичним 
факультетом Ягеллонського університету Кракова [6, с. 9 ]. 
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Найважчим питанням, яке викликало особливо багато протестів, виявилася 
реорганізація судової системи, яка проте була необхідною для застосування 
цивільного кодексу. Для цього, передусім, мусила бути скасована колишня феодаль-
на судова система та запроваджена як вже було зазначено, буржуазна судова система. 
Подальша головна умова дієвості та уніфікації цивільного права, Варшавського 
герцогства полягала також у введенні французького цивільно-процесуального 
кодексу. 

Діяльність Ф. Лубєньскі відбувалася за особливо несприятливих умов. З одного 
боку, його роботі заважала відкрита опозиція впливових кіл Варшавського 
герцогства і державної ради, з іншого – було з’ясовано багато організаційних 
труднощів. Він зважився на пришвидшення підготовчої роботи, яка, врешті, вела 
до декрету Варшавського герцогства, що встановлювало дату введення цивільного 
кодексу 1 травня 1808 р. Цей день у Варшаві мав бути урочисто відсвяткований 
пишними прийомами і військовим парадом за участю мінімум тридцяти тисяч осіб. 
Через кілька днів з ініціативи та підготовкою Ф. Любєньскі і було прийнято 
парламентом Варшавського герцогства французький цивільно-процесуальний 
кодекс, що встановлював судову систему Польщі. На цій основі 1810 р. цивільний 
кодекс набував законної сили також на відвойованих 1809 р. в Австрії територіях. 

З набуттям чинності цивільного кодексу виникли нові проблеми для його 
практичного застосування. Переклад кодексу був недосконалим; під час застосу-
вання його на практиці, зокрема, у судах. Також впровадження французького цивіль-
ного кодексу призвело до низки проблем, оскільки польська судова система 
радикально відрізнялася від французької судової системи. Католицьке духовенство 
та частина землевласників уперто дотримувалася і надалі своєї негативної позиції. 
Жодні інституції нового цивільного кодексу не призводили до таких численних і 
сильних суперечок, як уведення цивільного шлюбу і впровадження розірвання 
шлюбу, тобто розлучення. Боротьба проти секуляризації права і юрисдикції була 
лише частиною розгорнутої польської боротьби, яку вело консервативне духо-
венство проти влади герцогства. Тим не менше, загалом поступово залишався слід у 
певному спокої громадської думки.  

Бракувало управлінського персоналу. Лише у Варшаві могли діяти світські 
загси, тоді, як поза Варшавою відповідні завдання мусили віддати католицьким 
священикам. Це рішення було в подвійному значенні невдалим: з одного боку, 
священики виконували функцію щодо реєстрації шлюбу, народження та смерті 
особи; з іншого – воно суперечило ідеї цивільного кодексу, що передбачав 
передачу даних уповноваженим державним органам. Наслідком було те, що 
духовенство безперервно відмовлялося взяти на себе функцію службовців рагсу. 
Хоча внаслідок посередницького декрету 1809 р. духовенство взяло на себе цей 
обов’язок; утім, їм було дозволено не вносити у реєстр судові розлучення і не 
вирішувати питання цивільного одруження та розлучення. Духовенство, завдяки 
цьому могло відмовитися від внесення функції реєстрації актів цивільного стану. 
Після прийняття цивільного кодексу на практиці відбувалося лише декілька 
укладень шлюбу без вінчання у костелі. Згадані труднощі й суперечки спричинили, 
зрештою, згодом у післянаполеонівський час до переробки і нової редакції 
відповідної частини першої книги цивільного кодексу Варшавського герцогства.  

Магнати і шляхта особливо сильно протестували проти введення французького 
іпотечного права. Фактично іпотечне право означало крок назад по відношенню до 
зручних інституцій колишнього польського права, а також порівняно із тогочасною 
прусською іпотечною системою. Положення цивільного кодексу також суперечило 
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інтересам землевласників, оскільки, за умови ускладнень під час оплати, могло 
призводити до втрати майна. Труднощі виникали до того ж в осіб, які отримували 
кредит, які через іпотеку ставали боржниками та могли втратити заставне майно. 
Так, правила французького іпотечного права, особливо обов’язок не розголошувати 
таємницю, ускладнювали отримання позики шляхом передачі під заставу нерухо-
мості [3, с. 215 ]. 

Поразки Наполеона і входження російської армії на територію Франції та на 
землі, що були під контролем Наполеона з 1813–1815 рр. викликало загрозу 
скасуванню чинності цивільного кодексу у Варшавському герцогстві. Духовенство 
і представники великих землевласників також були вороже налаштовані проти 
законів, прийнятих у наполеонівський період. У 1814 р. спеціально був призначений 
комітет із реформ цивільного права, завдання якого полягало у тому, щоби 
провести експертизу скасування французького права і відмови від нього шляхом 
ухвалення нових кодексів та законів. Окрім противників цивільного кодексу були і 
його захисники, до яких належали службовці, які були на службі Варшавського 
герцогства, і юристи, які підтримували його дію та створену на його основі судову 
систему. Вони засвідчували про переваги французького права та розпізнали його 
позитивні впливи для відносин у Польщі. На їхню думку, мусили відбутися лише 
поодинокі необхідні зміни і доповнення, щоби краще пристосувати французьку 
правову систему до умов і потреб країни [3, с. 216 ]. 

Антоні Бєньковскі взявся у цій ситуації одночасно за два проекти: у першому 
він працював над негайними змінами в цивільному кодексі, наприклад, в галузі 
шлюбного права. Втім, у другому – він звернувся до підготовки нового польського 
цивільного кодексу. Своєю чергою перед загрозою введення на польській землі 
російського законодавства, зрештою, було прийнято рішення: тимчасово залишити 
чинним цивільний кодекс Варшавського герцогства 1808 р., проте розробити новий 
польський цивільний кодекс. З іншого боку, була відкинута ідея відновлення 
колишнього польського права. Вищезазначені підстави стали основою для продов-
ження дій цивільного кодексу на польських землях до прийняття нового 
цивільного кодексу II Речі Посполитої. 

Французький цивільний кодекс був уведений на польській території як чужа 
іноземна кодифікація, нав’язана Польщі під час наполеонівських війн та підтримки 
Наполеона польською елітою. Упродовж ХІХ ст. вона уможливила відсутність вільної 
польської держави так, що кожна держава, яка тільки могла, нав’язувала Польщі своє 
іноземне право. Цивільний кодекс Франції 1804 р., навпаки, був принесений 
союзниками, на чиїй стороні Польща з кінця XVIII ст. намагалася знову отримати 
свою незалежність. Польща покладала великі надії на французького імператора і 
служила йому вірно – не тільки на польській території, а також з іншого боку – в Італії, 
Австрії, Іспанії, у Росії та німецьких землях. 

Кодекс Наполеона не лише вплинув на процес становлення буржуазного 
цивільного права у Франції, але й послужив у XIX ст. зразком для проведення 
кодифікації цивільного права в більшості держав Європейського континенту, зокрема 
у Польщі. Цивільний кодекс Наполеона набув значної популярності за межами 
Франції і справив величезний вплив на формування і розвиток права Польщі. 
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ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье исследована история принятия гражданского кодекса Наполеона Бонапарта 
1804 г. и его применение на территории Польши. Значительное внимание уделено 
анализу предпосылок разработки и утверждения этого кодекса, а также взглядам на эту 
проблематику отечественных и зарубежных ученых. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ  
ПОРУШЕНОГО ПРАВА У ДАВНИНУ  

Г. Федущак-Паславська  

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

У статті досліджено питання ґенези принципів судочинства у правових системах 
давніх Греції і Риму. Тут йдеться як про загальноцивілізаційні принципи правових систем 
континентального права, так і про принципи судочинства зокрема. 

Ключові слова: функція правосуддя, загальноцивілізаційні принципи, принципи 
судочинства, справедливість, свобода, відповідальність, рівність, вина. 

Загальні засади розвитку правових систем, як і правова культура загалом, 
беруть свій початок у грецькій філософії та римському праві. Саме тому дослідження 
питання про становлення і розвиток принципів захисту порушеного права, як і 
багато інших правових явищ та понять, належить починати із часів античності. 
Власне тоді зароджуються і розвиваються ідеї про рівність, свободу, відповідальність, 
приватну власність, справедливість, загальне благо, верховенство права, виробля-
ються вимоги до належного ведення процесу та ін.  

Метою цього дослідження є аналіз процесу становлення принципів судочинства 
в античних Греції та Римі. Для реалізації поставленої мети належить вирішити такі 
завдання: 

– виявити основи загальноцивілізаційних принципів, закладені у правових 
системах давніх Греції і Риму; 

– встановити основи принципів судочинства, які з’явилися у давніх Греції та 
Римі;  

– розкрити суть поняття належного ведення процесу у правових системах 
давнини. 

Відомий мислитель А. Шопенгауер зазначав, що зміст права полягає в тому, 
щоби ніхто не терпів несправедливості, не підпадав під несправедливість. У разі 
порушення права кожна особа впевнена у відновленні порушеної справедливості 
шляхом захисту існуючого права державою, котра здійснює це через відповідні 
уповноважені органи державної влади на підставі, в межах і у спосіб, визначений 
законом. 

В античному Римі наявність формули позову для захисту права було ознакою 
визнання цього права державою, ознакою існування такого права загалом. Саме 
тому правову систему давнього Риму називають системою позовів. Такий 
пріоритет процесуального права над матеріальним донині зберігся у правових 
системах англо-американського типу права. 

Обов’язок і, одночасно, право держави на визначене законом застосування 
сили, правова наука визнає її винятковою прерогативою, а також властивістю її як 
держави суверенної. Захист права особи з часом стає винятковою властивістю 
держави. Такий процес становлення цієї функції, властивості і прерогативи 
держави зафіксував правник початку XX ст. Ф. Кокошкін, який писав, що завдання 
«примусової охорони права або, що є тим самим, охорони внутрішнього порядку» 
на перших стадіях суспільного розвитку виконувала не лише держава, але й інші 
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організації і приватні особи. Теоретик державного суверенітету називає це завдання 
винятковою «монополією» держави [3, с. 87]. 

Згідно з доктриною договірного походження державної влади, за взаємною 
згодою та за умовами суспільної угоди кожен індивід передає своє природне право 
переслідувати кривдника загалу, свій суверенітет спільноті, державі. Таким чином, 
властивістю суверенної держави стає повноваження переслідувати порушників 
права. 

З часу, коли захист порушеного права набуває державної ваги, звичайну 
рядову людину позбавляють права врегульовувати соціальну суперечність. Це 
повноваження держава реалізовує через органи здійснення судочинства. Тобто, 
правосуддя, яке існувало ще в додержавний період, стало державною функцією. 
Хоча воно здійснюється із застосуванням державного примусу, силою державного 
авторитету та для забезпечення загальних інтересів, деякі дослідники висловлюють 
думку, що правосуддя можна вважати елементом громадянського суспільства, а не 
держави [7, с. 18] 

Держава в особі судових органів застосовує до порушника силу цілого, 
базуючись на відповідній процедурі, встановивши його вину, завдану шкоду, та 
дослідивши інші важливі в кожному конкретному випадку, обставини. 

У давнину, зокрема в античній Греції, яка заклала основи західної правової 
традиції, не зважаючи на відсутність чітко визначеного порядку процесуального 
провадження, здійснення екзекуції без відповідної попередньої процедури, чи без 
встановлення вини, чи без постановлення рішення, викликало осуд і обурення. 
Відтак, з часом саме тут формуються такі принципи судочинства, як обов’язок 
вислухати обидві сторони, необхідність надати обвинуваченому можливість 
виправдатися, неможливість вдруге звертатися в справі, яка вже була розглянута. Ці 
принципи були спільними як для цивільного так і для кримінального провадження. 
Та і провадження, як відомо, до певного часу суттєво не відрізнялося. Як не було 
чіткого розмежування між злочином і вчинком, який порушує чиєсь приватне право. 
У законодавстві давнього Риму порушенням вважався кожен факт заподіяння шкоди. 
Відомо, наприклад, що злодія і боржника, який не виконав зобов’язання, карали 
однаково.  

Ці два види процесу у правових системах країн Європи остаточно виокремилися 
тільки в Новий час. Передумовою такого поділу у континентальному праві став 
поділ скарг, які подавали зацікавлені особи. Метою цивільних скарг було відшкоду-
вання шкоди чи повернення речі, а у кримінальних – скривджена особа вимагала 
покарання порушника. Існували і мішані скарги, у яких поряд із відшкодуванням 
заподіяної шкоди, особа вимагала покарання кривдника. 

Римський народ, як і багато інших народів у додержавний період, до утворення 
державного суду, пережив епоху приватної розправи з порушниками права. Як 
відомо, у період панування нерегламентованої та і регламентованої приватної роз-
прави, захист порушених прав здійснювався власними силами скривдженої особи 
або із застосуванням сили його сім’ї.  

Норми Закону XII таблиць містять приписи, які реалізовують відомий принцип 
таліону: «око за око», «зуб за зуб». Зокрема, «якщо хто-небудь вчинив члено-
ушкодження і не помириться, то хай йому самому буде вчинено те саме» [VIII.2]. 

Форми і способи приватної розправи з порушниками права відобразилися у 
назві першого римського судового процесу – легісакційного. Словосполучення 
«leges actio» означає законні дії, тобто має на меті підкреслити відхід від 
самоправства, приватної розправи. У цей судовий процес сторони з’являлися з 
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віндиктами (палицями), що символізували списи, і вказуючи ними на спірну річ, 
промовляли визначені слова. Тобто спір мав нагадувати поєдинок, все ще силовий 
захист порушеного права. Однак, найважливіше, що ця процедура відображала 
реалізацію таких основоположних принципів судочинства як змагальність та 
рівноправність сторін.  

Давні римляни, які порівнювали з поведінкою варварів засудження особи без 
надання їй можливості виправдатися, розробили положення про те, що належним є 
рішення, винесене згідно з законом, та якщо воно є результатом відповідно 
проведеного (в ті часи, згідно з традиціями предків та з урахуванням обставин, 
викладених обома сторонами) процесу. Процесуальна форма та законність і сьогодні 
є основоположними вимогами. Тобто, йдеться про принцип належного порядку 
ведення процесу.  

Сенека також звертав увагу на проблему винесення рішення без дотримання 
таких принципів як обов’язок вислухати обидві сторони та надати можливість 
обвинуваченому захищатися. Навіть, по суті, справедливе рішення, але винесене з 
такими порушеннями, – на його думку, – буде несправедливим. 

Станом на період республіки [5, 8] в Римі уже функціонували основоположні 
вимоги належного ведення цивільного процесу, зокрема, те, що ніхто не може бути 
суддею у власній справі; що слід вислухати обидві сторони; ніхто не може бути 
двічі покараний за один делікт; коли права сторін незрозумілі – належить надати 
перевагу відповідачеві; у сумнівних випадках – винести більш м’яке рішення.  

Крім того, саме римське право запровадило й інші засади судочинства, 
більшість з яких покладена в основу сучасного судового процесу. Це такі як: 
принцип виборності суддів, принцип усності, диспозитивності, гласності судового 
процесу та інші. 

Своєю чергою, важливими властивостями судової гілки влади є незалежність, 
самостійність і відокремленість. Лише при дотриманні цих вимог можна сподіватися 
на встановлення об’єктивної істини у судовому процесі, а врешті – відновлення 
справедливості, чого потребує суспільство і кожна окрема особа, право якої 
порушене. Окреслені вимоги знайшли своє закріплення на міжнародному рівні у 
XX ст. Чотирнадцята стаття Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 
(1966 р.) закріпила положення, згідно з яким всі особи є рівними перед судом і кожен 
має право «на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і 
безстороннім судом». 

Важливе місце в системі основних засад судочинства займають і загально-
цивілізаційні принципи справедливості, свободи, відповідальності за свої дії, 
рівності перед законом, верховенства права. Так, виходячи із вимог свободи як 
засадничої цінності, кожна особа відповідає перед суспільством тільки за ті свої 
вчинки, які стосуються інших, які, в будь-яких формах, посягають на свободу. В 
тій частині, яка стосується самої особи, вона абсолютно незалежна, має суверенну 
владу над собою, над своїм тілом і думками. А відтак, накладання санкції на особу 
з іншою метою, ніж запобігання шкоди, яка може бути завдана нею іншим людям, 
є незаконним. 

Свобода дій, вільне волевиявлення є також передумовою вчинення усвідом-
лених і цілеспрямованих дій. Тільки за такі свої вчинки особа може відповідати, 
повинна нести відповідальність. 

Грецькі детерміністи, ідеї яких в подальшому відобразилися в антропо-
логічній та соціологічній доктринах, заперечуючи наявність волі у людини, 
вважали вчинки її неосудними. Аристотель, навпаки, твердив, що людина 
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здійснює вчинки за своїм вільним вибором. У його концепції з цього приводу 
виділені окремі випадки, коли людська воля або зовсім руйнується, або значно 
обмежується. Відтак, вчинки людини філософ ділить на три види: вчинки вільні, 
коли воля нічим не обмежена; вчинки невільні, коли воля людини паралізована 
чимось зовнішнім і людина діє як машина; змішані, коли людина діє вільно, але в 
хибному напрямку, під спонукою.  

Вчинки невільні або змішані спричиняє або насильство, або незнання. Вчинки, 
зроблені зі страху Аристотель відносить до змішаних або до невільних. Таку свою 
думку він обґрунтовує тим, що страх є відчуттям, яке приголомшує людину, під 
його впливом вона може втрачати здоровий глузд. Хоча в цьому випадку людина 
має вільний вибір між злочинною дією і жорстокістю, зробленої їй погрози. Іноді 
до категорії невільних вчинків відносять зроблені з прагнення нагороди або з 
любові до прекрасного. Аристотель наголошує на тому, що ці вчинки належить 
відносити до вільних. Вчинки, скоєні внаслідок незнання, Аристотель відносить до 
мимовільних. Незнання – це розумова неволя. Тому, якщо людина неправильно 
зрозуміла зовнішній факт, і відповідно до цього розуміння спрямувала свої вчинки, 
то вчинок не може ставитися їй у провину і вона не підлягає осудові. В той же час, 
Аристотель говорить, що ніхто не має права виправдовувати себе незнанням 
закону. Загалом, вчинки людини не залежать від випадку, а є результатом її вільної 
ініціативи. Саме винятково такі вчинки можуть піддаватися оцінці, тобто, похвалі 
чи осудові.  

У давньому Римі ще до видання Закону XII таблиць убивцею визнавали особу, 
котра свідомо і зі злим наміром спричинила смерть вільної людини. Тобто, 
основоположним було питання вини. Римський філософ Лактацій, проводячи розме-
жування між людиною і твариною, підкреслює те, що людина знає, що шкодити є 
злом. А оскільки людині доступне розуміння добра і зла, то вона утримується від 
заподіяння шкоди іншим, навіть на шкоду собі. Тобто, людина діє, маючи це 
розуміння. Відтак, дії її належить розцінювати як усвідомлені. 

Хоч грецькі філософи окремо не акцентували уваги на проблемі пропорційності 
призначеного покарання вчиненому злу, намір завжди брався до уваги під час оцінки 
тяжкості вчиненого. Римський Закон XII таблиць зафіксував різницю між умисним і 
ненавмисним вчиненням кривди, шляхом розмежування відповідальності за ці 
вчинки. Так свідомі дії з передбаченням наслідків мали наслідком симетричну кару 
або помсту родичів жертви, а ті самі дії, з тими самими наслідками, вчинені 
ненавмисне, потребували лише відшкодування витрат, і тільки за неможливості 
відшкодування – призначалося інше, вже не штрафне, покарання. 

Підкреслюючи необхідність у всіх справах виходити із наміру, М.-Т. Цицерон 
визнає надзвичайно негідним покарання особи невинної. Римський юрист Калістрат, 
неодноразово цитований у Дигестах, наводить застереження імператора Адріана: 
«При злочинах увагу належить звертати на намір, а не на результат» [Д. 48.8.14]. 

Базуючись на виробленому у давньому Римі розмежуванні злого наміру (dolus 
malus) і недбалості (culpa), доктрина і законодавство італійських міст епохи 
середньовіччя уже виділяла різні ступені вини, зокрема відрізняючи вину навмисну і 
ненавмисну. До того ж, на той час виокремлювали ненавмисне діяння і випадок 
(casus), за який, як правило, відповідальність не наставала. У зв’язку із впровад-
женням суб’єктивних передумов відповідальності значних обмежень на користь 
індивідуалізації покарання зазнала колективна відповідальність. З огляду на це 
сталися й інші зміни у цій сфері. Так вина жінки визнавалася такою ж, як і вина 
чоловіка, відповідно, і відповідальність жінок прирівнювалася до відповідальності 
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чоловіків. Водночас, законодавство все ж зважало на відмінності між виною 
неповнолітнього та дорослої людини.  

Отже, однією із важливих засад судочинства є вимога пропорційності належного 
покарання вчиненому злу. Загальнотеоретичне обґрунтування цієї ідеї міститься у 
творах грецьких філософів. Питання пропорції і міри, розглянуті, зокрема, у 
концепціях Платона та Аристотеля як загальнофілософські, з часом одержують 
практичне впровадження. Як відомо, Платон твердив, що зрівнювання нерівних речей 
веде до нерівності, хіба що буде застосована відповідна міра. Аристотель так само 
говорив, що лише однакові речі є рівними, а неоднакові – нерівними; справедливість є 
пропорцією, а несправедливість – її протилежністю. А, відтак, Законами Солона 
(поч. VI ст. до н.е.) були ліквідовані норми Законів Дракона (VII ст. до н.е.), що не 
відрізняли звичайних злочинів від тяжких та впроваджені норми, котрі цю різницю 
відображали за допомогою відповідних покарань за їх вчинення.  

На римський судовий процес покладалося завдання призначення покарання 
відповідно з виною правопорушника. Однак у часи занепаду імперії, коли 
посилювалися безлад і хаос, вина злочинця, а тим більше інші обставини вчинення 
злочину, перестали бути визначальними при виборі покарання.  

Пропорційність покарання вчиненому злу залишається важливою вимогою під 
час призначення покарання в період пізнього середньовіччя. Керуючись закладеними 
у період античності вимогами, формулює свою концепцію справедливості Тома 
Аквінський. Він підтверджує положення, обґрунтовані попередниками з приводу 
того, що покарання є неприйнятним у разі, якщо злочин не пов’язаний з виною. 
Форма вини одночасно, слугує підставою покарання або виправдання правопо-
рушника. Якщо діяння свідоме, то і кривда є більшою, а відтак, для вирівнювання 
пропорції, – і покарання має бути суворішим.  

Загальноцивілізаційні принципи тісно пов’язані з такими категоріями, як 
аеquitas та іus nаturalе, які є запозиченням ідей грецького стоїцизму. У словнику 
римської термінології М. Бартошека йдеться про те, що ці поняття набули 
специфічно римського характеру в процесі розвитку у правовій системі давнього 
Риму [1, с. 27]. Тут їх використовували у разі потреби розв’язати суперечність між 
усталеним застосуванням права і конкретним життєвим випадком, вирішення 
якого, згідно з нормами формального права, порушило б уявлення про добро і 
справедливість. А європейські судді періоду середньовіччя застосовували ці 
принципи для заповнення прогалин у правовому регулюванні. 

Поняття aеquitаs романісти у більшості випадків ідентифікують з поняттям 
справедливості. Водночас, поняттю римської справедливості відповідає вироблене 
греками поняття доцільності, яке не лише дозволяло, а й вимагало відступати від 
букви закону у випадках, де його суворе дотримання могло завдати шкоди. 

Адже, в ті часи також існувало розуміння того, що не все дозволене законом є 
чесним, що навіть точне дотримання правових приписів може призвести до пору-
шення вимог чесності і справедливості, що, зокрема, висловлене такою тезою 
юриста Гая: «державні міркування не можуть паплюжити природні права» [Д. 4.5.8]. 

Завдяки «грецькій» доцільності у Римі та, в подальшому, у правових системах 
інших країн Європи, став можливим прогресивний розвиток позитивного права. 
Англійський фахівець у сфері філософії права Д. Ллойд, простежуючи історію 
розвитку права справедливості, починає її від Аристотеля, який говорив про право 
справедливості як про засіб пом’якшення суворих вимог закону. Далі, у праві 
пізнього Риму часто зверталися до духу права справедливості з метою надання 
можливості праву, що ґрунтується на законах, розвиватися більш справедливо та 
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гуманно, ніж це допускав суворий формалізм закону. Своєю чергою, англійське 
право виробило систему права справедливості, що функціонує з метою пом’як-
шення ригоризму загального права [4, с. 146 ]. 

Тобто, у правовій системі давнього Риму аequitas застосовували, коли треба 
було розв’язати суперечність між усталеним застосуванням права і конкретним 
нестандартним випадком, шляхом розумного примирення обґрунтованих протилеж-
них інтересів у дусі цього правового інституту і вродженого почуття справедли-
вості. Принцип аequitаs здійснювався винятково юридичними методами, 
керуючись об’єктивними позиціями з використанням досконалої юридичної 
техніки, що не допускало і думки про свавільне здійснення судочинства. 

Коли з часом нового тлумачення було недостатньо, – принцип аеquitаs присто-
совував діюче право до змінних умов життя за допомогою таких правових засобів, 
як exceptio doli, actiones ficticiae, actio utiles. І якщо спочатку aequitаs охоплює лише 
окремі випадки, пом’якшуючи іus, то й тоді вже має тенденцію розповсюд-
жуватися, узагальнюватися, а згодом навіть переходить у іus.  

До того ж, аеquitas виконувало аксіологічну функцію стосовно формального 
права, котре не допускало жодних відхилень з огляду на особливості того чи 
іншого життєвого випадку. Це стало можливим завдяки ідеї протиставлення 
раціонального природного права законові, благодаті – законові, користі – праву, 
притаманній як грецькому так і римському стоїцизмові. Відтак, тільки закон, який 
базується на природному праві, виражає загальне благо як окремого учасника 
правового спілкування, так і всієї сукупності таких учасників. 

Стоїцизм також передбачав систему цінностей, яка ґрунтувалася на визнанні 
існування вічного найвищого природного права, що управляє всім космосом, єдине 
для всіх часів і народів, є зібранням узгоджених з природою світу наказів Розуму. 
Це природне право і має силу закону у космічній (світовій) державі, де є світове 
громадянство. Завдяки впровадженню до римської правозастосовчої практики цих 
ідей грецького стоїцизму в кінці періоду республіки у римському праві з’явилося 
іus nаturаlе.  

Власне з такої конструкції випливає уявлення про те, що всі люди – члени 
єдиної родини. Отже, існують спільні приписи, якими належить користуватися всім 
людям. Саме ця ідея, очевидно, була основою вимоги формальної рівності громадян 
перед законом, що, у свою чергу, було передумовою застосування принципів іus 
nаturаle та аеquitаs. 

Ототожнена середньовічними юристами з іus nаturаle, ідея aеquitаs в подаль-
шому, заклала основи природно-правового напрямку в праві. 

Так, у давньому Римі захистові підлягало право, визнане державою, що 
виражалося у наявності відповідної формули позову. Захист честі, гідності, 
приватної власності, відновлення порушеної справедливості, відбувався відповід-
ними, уповноваженими на це органами публічної влади у встановленому законом 
порядку. Як грецька філософія, так і римське право, сприяли становленню 
практики захисту порушеного права відокремленим, незалежним, самостійним, 
безстороннім, компетентним судом, який повинен був дотримуватися принципу 
належного, в певний конкретний період порядку ведення процесу. Вже у давній 
період важливим було дотримання принципів змагальності та рівноправності 
сторін цивільного процесу. Основу функціонування правової системи давнього 
Риму та судочинства, зокрема, становили також загальноцивілізаційні цінності 
західної традиції права – свободи, рівності, справедливості, відповідальності, 
панування права – сформовані та розвинуті на базі ідей грецького стоїцизму. 
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Завдяки загальновизнаним цінностям права, які беруть початок у грецькій 
правовій культурі та римському праві. виникла цивілізаційна єдність правової 
культури Європи. Поширеність загальновизнаних цінностей права на сучасному 
етапі дає підстави говорити про існування єдиного рівня права. 
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В статье исследованы вопросы генезиса принципов судопроизводства в правовых 
системах древних Греции и Рима. Здесь речь идет как о общецивилизационных принципах 
правовых систем континентального права, так и о принципах судопроизводства, в частности. 
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ЗАРОДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОКУРАТУРИ 
ТА ЇЇ РЕЦЕПЦІЯ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ  
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Розглянуто дискусійні аспекти походження інституту прокуратури Сполучених Штатів 
Америки. Проаналізовано вплив англійської, французької та голландської моделей 
прокуратури на формування прокуратури США. Виявлено спільні риси і відмінності 
прокуратури США та її європейських предків. 

Ключові слова: прокуратура, Сполучені Штати Америки, Англія, Франція, Голландія. 

Сучасна прокуратура США є ефективним і самобутнім правовим інститутом, що 
відповідає правовій ментальності американського суспільства. Проте, як і багато 
інших інститутів державної влади, прокуратура США була запозичена із державно-
правових систем європейських держав. Отже, ідейні витоки прокуратури США є 
саме в Європі, яка справила чималий вплив на цивілізаційний розвиток держав 
Американського континенту. З огляду на ці міркування необхідно простежити 
зародження європейської концепції прокуратури та її рецепції у Сполучених Штатах 
Америки. 

Це нелегке завдання актуалізується також і тим, що навіть серед учених США 
немає єдиної позиції щодо того, яка з держав Європи послужила теоретичною 
моделлю для формування прокуратури їх Батьківщини. Безперечно, британські вчені 
наголошують на тому, що прокуратура у Сполучених Штатах була запозичена із 
Великобританії, як і вся правова система колишньої метрополії. Натомість значна 
частина американських вчених не бажають цього визнавати, часто наводячи досить 
влучні та переконливі аргументи стосовно відмінностей між королівською прокура-
турою Англії та федеральною прокуратурою США. Як альтернативну гіпотезу, вони 
зазвичай обґрунтовують рецепцію низки особливостей аторнейської служби (прокура-
тури) США із системи прокуратури Франції [1]. 

Наявні також і оригінальні підходи, які полягають у тому, що американська 
прокуратура базується на голландських правових традиціях публічного обвинува-
чення. Автором цієї теорії став американський вчений голландського походження 
В. С. Ван Альстин, який мотивував свою думку тим, що у ранньоамериканських 
голландських поселеннях, розкиданих вздовж американського узбережжя від штату 
Делавер до Коннектикута діяв місцевий чиновник, який здійснював кримінальне 
переслідування та публічне обвинувачення. Цей чиновник мав назву «скут» («schout»). 
В. С. Ван Альстин документально довів діяльність скутів у п’ятьох голландських 
колоніях Північної Америки [2, p. 137]. Щоправда, історія голландських колонії на 
території Північної Америки була досить короткотривалою, тому наведена теорія не 
отримала широкої підтримки серед представників юридичної науки. 

Очевидно, найближчим до істини був американський вчений Дж. Кресс, який 
вважав, що прокуратура США є результатом синтезу зразків прокуратури трьох її 
європейських предків: голландської, в якій прокурор може бути службовцем 
органу місцевого управління, як і місцеві та муніципальні прокурори США; 
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французької, де прокурор, як і в США, є головним ініціатором відкриття криміналь-
ного провадження; англійської, що наділена необмеженим правом щодо закриття 
кримінального провадження, що також властиво прокуратурі США [3, p. 101–102]. 

Як відомо, у судочинстві додержавних суспільств і ранньодержавних утворень 
функції обвинувачення під час розгляду справ про злочини зазвичай виконував сам 
потерпілий або його родичі [4, c. 548]. Схожі тенденції зберігалися навіть і в 
пізніших умовах, коли державна судова система утвердилася, а суддівська посада 
почала набувати ознак професійності. Поступово відбираючи у потерпілого 
процесуальні права щодо кримінального переслідування та обвинувачення під суд-
ного, держава була змушеною формувати окремий правовий інститут, який 
підтримував би від її імені обвинувачення, яке трансформувалося із приватної 
функції у публічну. Ці процеси зумовили становлення прокуратури, яке відбувалося 
з певними особливостями у різних державах Європи. 

Зрештою, прокуратура як інститут державного обвинувачення не відразу набула 
вигляду цілісної системи, а сам термін «прокурор» зародився зовсім не як такий, що 
визначає поняття державного обвинувача. Він походить із Стародавнього Риму від 
латиномовного терміна «прокуратор», який у цій державі вживався у кількох значен-
нях: намісник імператора; представник особи у судових і майнових справах; збирач 
податків тощо [5, c. 14]. 

Загальноприйнято вважати, що європейська концепція прокуратури зароди-
лася у Франції, оскільки французький інститут прокуратури формувався у XIV ст. 
як механізм утвердження королівської влади. У цей час прокуратура безпосередньо 
підпорядковувалася королю Франції. Засновником європейської прокуратури 
вважають короля Франції Філіпа IV Красивого, який законодавчо закріпив право-
вий статус і функції прокуратури. 25 березня 1302 р. він видав ордонанс про 
постійних королівських прокурорів, які діяли при парламентах (судових органах у 
Парижі, Турі та Руані) і бальї та сенешалах (місцевих суддів) [6, c. 103]. 

Французькі королі обирали серед адвокатів кращих професіоналів для 
представництва своїх інтересів у судах, доручаючи їм певні важливі справи. Після 
виконання цих разових або постійних завдань королівські представники поверта-
лися до адвокатського стану. Це й було, на думку І. Фойницького головною перед-
умовою формування прокуратури [7, c. 33–34]. 

Первинною метою прокуратури Франції періоду середньовіччя було кримі-
нальне переслідування осіб, неугодних королю. Прокуратура Франції мала 
головним завданням виконувати волю короля, який визначав напрями її діяльності, 
організацію та структуру. Тому тогочасне французьке суспільство часто називало 
прокурорів «людьми короля». Сфера діяльності королівських прокурорів поступово 
розширювалася і була не тільки в юридичній сфері [8, c. 8]. Як зазначав російський 
історик В. Веретенніков, тогочасний прокурор був «у точному та повному значенні 
того слова очима короля, за допомогою яких король міг слідкувати за правильним 
ходом усього державного механізму» [9, c. 23]. 

1586 р. у Франції було прийнято закон про прокуратуру, що визначив її місце в 
системі органів державної влади. Цим документом до повноважень прокуратури 
було зачислено: розслідування кримінальних справ політичного характеру та 
підтримання в них публічного обвинувачення; нагляд за здійсненням досудового 
розслідування усіх кримінальних справ; представництво інтересів держави у суді 
[8, c. 8–9]. 

На думку українського правознавця В. Сухоноса, завершення формування 
прокуратури у Франції як самостійного правового інституту відбулося лише у 
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1670 р., коли король Людовік XIV підписав ордонанс щодо організації криміналь-
ного судочинства [6, c. 103]. На підставі цього документа у Франції було остаточно 
відокремлено кримінальний і цивільний процеси. Винятковим повноваженням 
королівських прокурорів стало пред’явлення обвинувачення у справах про злочини, 
що передбачали покарання, пов’язані з ганьбою чи фізичними стражданнями [8, c. 9]. 

У перебігу Великої французької революції діяльність прокуратури було 
призупинено, а згодом відновлено у модернізованому вигляді. Зокрема, прокуратура 
була позбавлена засобів політичного впливу. У 1789–1819 рр. Франція зазнала 
прийняття близько 30 загальних і спеціальних законів про прокуратуру, які 
визначили цей інститут як важливий механізм правової держави [6, c. 104–105]. 

У підсумковому звіті 1931 р. Національна комісія з дотримання і виконання 
закону США зазначила, що американська система кримінального правосуддя 
відрізняється від англійської традиції у тому, що британці використовували 
систему приватного обвинувачення, в якій окремі громадяни наймали адвокатів 
для участі в розслідуванні злочинів, від яких вони постраждали. У доповіді був 
висновок, що поняття державного службовця, уповноваженого проводити кримі-
нальне переслідування (прокурора – Н. Х.), було запозичене з правової системи 
Франції після проголошення незалежності США, коли французькі зразки правових 
інститутів були популярнішими у США, ніж британські. 

Ця теорія небезпідставна та становить певний науковий інтерес, однак вона не 
пояснила, чому американські прокурори проводили кримінальне переслідування 
задовго до того, як розпочався французький вплив на молоду американського 
республіку. Вона також не змогла пояснити принципові відмінності між фран-
цузьким прокурором, який був частиною вертикалі виконавчої влади з обмеженим 
колом повноважень, та американським прокурором, який завжди був незалежним 
навіть на місцевому рівні прокурорської системи [1]. Отже, рецепція елементів 
французької прокуратури у США відбувалася, насамперед, на доктринальному 
рівні, тому вплив французької моделі прокурорської системи на прокуратуру США 
не був визначальним. 

Безумовно, певні аспекти правового інституту прокуратури Сполучених 
Штатів Америки були запозичені у Франції. Проте, як видається, значно більший 
вплив на прокуратуру США мали правові традиції Великобританії. Насамперед, 
йдеться про термінологічні запозичення. Наприклад, перше відоме сучасній науці 
використання терміна «генеральний аторней» (так у США завжди називали 
генерального прокурора), відбулося в Англії у 1398 р. в документі, підписаному 
герцогом Норфолським, на підставі якого генерального прокурора за його провину 
було відправлено у вигнання на кораблі [10, p. 304]. 

Попри наведену інформацію, є достатні підстави вважати, що прокуратура в 
Англії розпочала своє зародження ще раніше. Наприклад, протягом 1254–1268 рр. 
магнат Лоренс де Брок подав близько сорока судових позовів тогочасного короля 
Едуарда І. Це змусило короля Англії наймати представників своїх інтересів у судах, 
яких називали королівськими атторнеями. У період королівства Генріха ІІІ виник 
латиномовний термін, який означав верховного представника королівських інтересів 
у судах – «attornatus regis». Сама ж посада генерального прокурора (атторнея) 
держави набула юридичного оформлення за правління Едуарда IV. Король у 
Середньовічній Англії був верховним суддею і вважався вищим джерелом 
справедливості, тому його безпосередня участь у судовому процесі як сторони 
справи була би порушенням принципу рівноправності. Це стало визначальним 
чинником утворення посади генерального прокурора Англії. Щоправда, він не 
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відразу став посадою на постійній основі, а спочатку його призначав король 
ситуативно – на час вирішення конкретної судової справи [10, p. 304–305]. 

Крім генерального прокурора інтереси англійського короля у середньовічних 
судах представляли сержанти (у нашому випадку – військові юристи), обвинувачі 
та соліситори. Королівський соліситор був своєрідним заступником генерального 
прокурора та здійснював за його дорученням розслідування кримінальних справ, 
збираючи необхідні докази [11, p. 102].  

Першим генеральним прокурором Англії, який був призначений на посаду з 
постійною основою, став Джон Герберт, який обійняв її наприкінці XV ст. [12, 
p. 109]. Активна еволюція правового статусу генерального прокурора та королівсь-
кого соліситора відбулася протягом XVI ст. – на початку XVII ст., коли династії 
Тюдорів і Стюартів намагалися укріпити інститут королівської влади. Розширення 
правової системи Англії на колонії, кількість яких поступово зростало, регулювання 
нових економічних відносин потребувало формування актуальних правових норм. 
Завдання щодо їх захисту від імені короля було покладене насамперед, на 
генерального прокурора та королівського соліситора. Натомість зменшувалося 
значення королівського сержанта, знання якого обмежувалися загальним правом, а 
повноваження чітко визначалися королівською інструкцією. Попри фактичну 
перевагу генерального прокурора в обсязі влади над королівським сержантом, її 
юридичне закріплення відбулося лише 1814 р. на підставі королівського наказу. 
Процес домінування генерального прокурора над королівським сержантом вже у 
XVII ст. поширився із вищого рівня влади на нижчі, внаслідок чого прокурори цілком 
усунули сержантів від судового представництва королівських інтересів [13, c. 114–
115]. Натомість приватні інтереси громадян навіть у кримінальних справах (тобто 
підсудних та потерпілих) продовжували представляти адвокати аж до 1879 р. [1]. 

У XVI ст. генеральний прокурор став частим гостем у палаті лордів, де він 
надавав її членам юридичні консультації, насамперед, щодо законопроектів. За 
правління короля Англія Генриха VIII генеральний прокурор не тільки представляв 
його інтереси в парламенті, але й від його імені був своєрідним арбітром під час 
обговорень законопроектів між депутатами, а також займався примиренням палат у 
разі виникнення гострої суперечності щодо принципових положень законодавства 
[14, p. 44]. Із 1673 р. генеральний прокурор почав брати участь також у засіданнях 
Палати громад, оскільки після Англійської революції 1649–1660 рр. ця практика 
стала звичною. Цікаво, що в період з 1688 р. по 1832 р. Королівське казначейство 
купувало для генерального прокурора місце у Палаті громад [12, p. 111]. 

Як відомо, після реставрації династії Стюартів (1660 р.) Англія відмовилася як 
від абсолютистських, так і від республіканських форм правління, тобто король Карл 
ІІ правив державою спільно з парламентом і підпорядковувався тогочасним законам, 
прецедентам і звичаям (дуалістична монархія) [15, c. 42]. З переходом від дуаліс-
тичної до парламентської монархії королівська влада була ще більше обмежена, що 
не могло не позначитися на правовому статусі генерального прокурора. Відтак, зміна 
більшості у парламенті спричинила відставку генерального прокурора як політичної 
посади. Він став відповідальним перед парламентом і королем. Проте генеральний 
прокурор в Англії не став повноправним членом Кабінету Міністрів, як це відбулося 
у США, оскільки головним радником короля залишився лорд-канцлер, який також 
здавна здійснював загальне управління органами юстиції [16, p. 227]. 

Так модель англійської прокуратури мала великий влив на організацію 
прокуратури США. Насамперед, це можна пояснити тим, що більшість її території 
сформувалася з колишніх колоній Великобританії, де королівська влада утворила 
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органи прокуратури англійського зразка. Принципи та головні напрями діяльності 
прокуратури теж поширилися з метрополії на її колонії в Північній Америці. Назви 
посад прокурорської системи США, зокрема прокуратура (attorney’s office), 
генеральний прокурор (general attorney), генеральний соліситор (general solisitor) були 
рецепійовані з юридичної термінології Англії. Однак головним чинником впливу 
англійської прокуратури на прокурорську традицію США був нормативний вплив 
шляхом визнання на території цієї держави дії норм англійського загального права. 

Тривалий час у Сполучених Штатах Америки розвивалися дискусії щодо зна-
чення положень загального права (базувалося на судових прецедентах Велико-
британії, сформованих до 1776 р.) для організації прокуратури. Судова практика 
засвідчила, що актуальність цих правових норм має безпосереднє значення для 
прокуратури, та зберігає чинність на території США. Зокрема, у 1915 р. Верховний 
суд Ілліноїса у справі «Фергюс проти Рассела» постановив, що в питаннях 
повноважень прокуратури «загальне право є частиною законодавства». З огляду на 
це положення, що набуло прецедентного характеру, повноваження прокуратури 
визначалися і загальним правом. 

Хоча чимало з цих прокурорських повноважень, рецепійованих з англійського 
загального права, були санкціоновані у федеральному законодавстві та законах 
штатів, це був важливий крок у становленні прокурорської системи США. 
Насамперед, їх важливість полягала у тому, що прокуратура ставала засобом 
суспільного контролю за діяльністю державної влади та її посадових осіб, а відтак, 
розпочалося зростання довіри громадян до органів прокуратури [17]. 

Водночас прокуратура Англії та США мають чимало відмінностей, зумовлених 
тим, що у США було сформовано власну правову традицію, що ґрунтується на 
федеративному устрої та республіканській формі правління. До цих відмінностей 
зачислюють і ширші кримінально-процесуальні повноваження американського 
прокурора, і загальне управління юстицією (це в Англії здійснює лорд-канцлер), і 
виборність прокурорської посади на рівні більшості штатів і графств та багато інших 
особливостей. Американські правознавці Р. Крамер і Н. Сігел дійшли висновку, що 
найбільшою відмінністю між прокуратурою США та Великобританії є її зв’язок із 
законодавчою гілкою влади. Як відомо, в Англії історично склалося так, що 
генеральний прокурор за посадою є членом палати громад у парламенті, де надає 
юридичну оцінку законопроектам і контролює законодавчі пропозиції щодо рефор-
мування компетенції лорда-канцлера [18, p. 529]. 

Крім генерального прокурора, в Англії членом парламенту за посадою також є 
генеральний соліситор (фактично заступник генерального прокурора) [19, с. 131]. 
Натомість у США, які чітко дотримуються на конституційному рівні доктрини 
поділу влади на окремі гілки, генеральний прокурор вважається класичним пред-
ставником виконавчої влади і не може бути членом конгресу як законодавчого 
органу держави. 

Так, ідейні витоки прокуратури США беруть свій початок з європейського 
континенту, де цей правовий інститут зародився швидше та був реципійпований у 
правовій системі нової держави. Основу американської моделі прокуратури 
(насамперед, її вищий рівень, який становлять генеральний прокурор і його 
заступники) було запозичено із Великобританії. Прикладом концептуальних засад 
її функціонування для США послужила Франція, тобто рецепція елементів її 
прокурорської системи відбувалася здебільшого на теоретико-доктринальному 
рівні. Деякий вплив на прокурорську традицію США (передусім, низової ланки 
прокуратури) мала і Голландія, адже голландські колоністи запровадили на 
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американських землях практику функціонування місцевих урядовців, наділених 
можливостями кримінального переслідування. Однак перелічені європейські 
держави суттєво відрізнялися від Сполучених Штатів Америки історією, територією, 
устроєм тощо. Тому своїм сучасним станом прокуратура США повинна завдячувати 
не стільки запозиченням із Європи, скільки власній практиці державотворення та 
правового розвитку. 
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Рассмотрены дискуссионные аспекты происхождения института прокуратуры 
Соединённых Штатах Америки. Проанализировано влияние английской, французской и 
голландской моделей прокуратуры на формирование прокуратуры США. Выявлены 
общие черты и различия прокуратуры США и ее европейских предков. 
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ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ СУДАХ 
ВОЛОСЬКОГО ПРАВА (XIV–XVIII ст.)  

Р. Шандра 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 
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Досліджено особливості процесу доказування у сільських судах волоського права, що 
діяли на західноукраїнських землях у XIV–XVIII ст. Розглянуто окремі джерела доказів, 
з’ясовано коло суб’єктів, на яких було покладено обов’язок доказування. Зроблено 
порівняння цього процесу із процесом доказування у копних судах.  

Ключові слова: суд волоського права, копний суд, західноукраїнські землі, доказування, 
докази. 

Для сучасної історико-правової науки є важливим дослідження української 
правової традиції. Особливу увагу варто звернути на діяльність судів звичаєвого 
права, які мали багатий правовий досвід та користувалися повагою сільського 
населення. Не були винятком і сільські суди волоського права, в яких процес 
доказування базувався на складній системі правових звичаїв, а головною метою 
судочинства було відновлення справедливості та забезпечення миру у суспільстві. 

Окремі аспекти процесу доказування у західноукраїнських судах волоського 
права було висвітлено раніше у І. Бойка, В. Гончаренка, Ю. Гошка, В. Інкіна, К. Кад-
леця, С. Макарчука та інших учених. Однак, окремого історико-правового досліджен-
ня цієї проблеми не було. 

Метою статті є дослідження особливостей процесу доказування у сільських 
судах волоського права та його впливу на правову традицію українського народу. 

Докази мали важливе значення на всіх стадіях судового процесу за волоським 
правом1. Серед джерел доказування в архівних матеріалах найчастіше трапляються 
пояснення сторін, покази свідків, присяга, особисте зізнання обвинуваченого, покази, 
одержані завдяки застосуванню «інквізиції» (тортур), ордалії (суд Божий), докумен-
тальні та речові докази тощо. Незалежно від того, яку розглядали справу – цивільну чи 
кримінальну – під час її розгляду однаково використовували усі ці види доказів, 
оскільки поділу судового процесу на кримінальний та цивільний не було.  

Процес доказування розпочинався з процедури подання позову, яка була чітко 
регламентована звичаєвим правом. Одним зі способів подання позову було так зване 
«поволання»2. Його застосовували селяни не лише для повідомлення про злочин, а як 
––––––––– 

1 Найнижчою інстанцією серед судів волоського права був сільський суд, який очолював голова 
«волоського» села (так званим «кнезом») одноосібно, або за участю присяжних і громади. Наступною 
ланкою був суд окружного сільського адміністратора (крайника, воєводи тощо) у межах так званої країни 
(адміністративного, господарського, судового та податкового округу, до складу якого входило декілька сіл 
волоського права). Найвищою інстанцією вважали зборовий (окружний) суд (суд групи сільських громад, що 
належали до одного сільського округу). 

2 Поволання за своєю правовою природою було модифікацією «закличу» – правового звичаю, що був 
визначений у ст.ст. 32 та 34 Поширеної редакції «Руської Правди». У випадку викрадення чи зникнення 
залежного селянина (холопа), коня, зброї, одягу чи іншого майна потерпілий оголошував про це на торжищі, 
описуючи характерні риси, ознаки, особливості вкраденого. Якщо протягом трьох днів після оголошення 
вкрадене знаходили у кого-небудь, то його вважали злодієм. Він повинен був повернути річ власникові і 
сплатити виру (штраф), або довести свою невинність за допомогою процедури зводу.  
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публічний протест проти будь-яких незаконних дій. Потерпіла особа «кричала на 
ґвалт», тобто привселюдно повідомляла про вчинення правопорушення. Цей звичай 
існував та застосовувався навіть у ХVIII ст., що пояснювалося переважаючою усною 
формою судового процесу та потребою залучення максимальної кількості свідків.  

Найчастіше поволання використовували як спосіб сповіщення суспільства про 
вчинене вбивство або вбивць. Якщо обставини вбивства були невідомі, то поволоння 
застосовували для отримання інформації про вчинений злочин від усіх присутніх 
[1, с. 390; 2, с. 93]. Їх закликали до збирання доказів по справі та вчинення всіх 
можливих дій для розшуку злочинця [3, с. 540]. 

Цікавий випадок застосування поволання описує Ю. Гошко у своїй книзі 
«Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XІV–XІХ ст.». У 
1674 р. Анна Звірська звернулася до зборового суду зі скаргою на П. Кубика про те, 
що він «ходив за нею» протягом п’яти років, обіцяв одружитися, а згодом одружився 
з іншою, незважаючи на спільну дитину. На суді П. Кубик стверджував, що це не 
його дитина, що вона «сама за ним ходила, чіплялась до нього» і тому він з нею не 
одружився. А. Звірська заявила, що коли він одружувався, вона двічі «кричала на 
ґвалт», й обидва рази удень. Як було з’ясовано судом, під час застосування нею 
процедури поволання були присутні свідки, які однак належно не відреагували. Як 
наслідок, зборовий суд ухвалив рішення, яким присудив відповідачеві 50 ударів 
мотузкою, 10 гривень штрафу, та зобов’язав сплатити позивачці на виховання дитини 
штраф – 5 грн, 2 півмірки жита та 2 півмірки гречки. А. Звірська за аморальну 
поведінку також була покарана 30 ударами мотузкою. Окрім цього, покарання було 
накладено на свідків, які бачили і чули, як Анна кричала на ґвалт, проте не доповіли 
сільському уряду. Вони отримали по 30 ударів палицею [4, с. 252–253]. 

Наведені дані свідчать, що процедура «поволання» мала важливе юридичне 
значення. Представники громади, що бачили і чули як особа «кричить на ґвалт», 
зобов’язані були вжити усіх можливих заходів для припинення протиправних дій. 
Щонайменше, вони зобов’язані були повідомити представника сільського уряду, 
який був наділений відповідними владними повноваженнями. У разі невиконання 
свідками цього обов’язку, вони несли відповідальність. 

Селяни мали право самостійно звертатися з позовом, використовуючи процедуру 
поволання, особисто звернутися зі скаргою до сільського суду або оголосити скаргу 
на зборовому суді. Однак відомі випадки, коли селяни зверталися зі скаргою до 
королівських службовців (старост, возних тощо), а ті скеровували її за підвідомчістю 
до сільських судів [5, арк. 39–40]. Цей звичай доцільно розглядати як наслідок 
впливу феодального права на сільське судочинство. 

Варто зазначити, що судовий процес у селах волоського права мав яскраво 
виражений змагальний характер. Саме на позивача покладено обов’язок довести 
вину відповідача, а відповідач повинен був довести свою невинуватість. Захищали 
свої права сторони перед судом особисто. Одним із засобів доказування вини або 
невинуватості були особисті пояснення сторін, з яких і починався судовий розгляд. 
Так, в архівних джерелах часто згадано, що суд спочатку «в присутності людей віри 
гідних» вислухав «контрверсії» (тобто пояснення) сторін [5, арк. 39–40]. Це означає, 
що як позивач, так і відповідач, мали право викласти своє судження щодо предмета 
спору, а суд зобов’язаний був їх вислухати.  

Якщо пояснень сторін було недостатньо для ухвалення рішення у справі, то 
суд вимагав надання додаткових доказів. Важливим джерелом доказування у 
такому випадку були покази свідків, яких сторони залучали особисто [5, арк. 39–40], 
адже саме на них було покладено обов’язок доказування.  
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Свідком міг бути лише чоловік, який був повноправним членом громади. 
Показання жінки як свідка до уваги, переважно, не бралися [1, с. 397]. Це відрізняло 
суди волоського права від копних судів, де правомірними були визнані свідчення усіх 
людей незалежно від суспільного стану та статі. Для того, щоб бути свідком у копному 
суді, потрібно було мати постійне місце проживання та добру репутацію [6, с. 155]. 

Якщо обидві сторони викликали свідків, а їхні показання взаємно суперечили, 
то суд довіряв тій стороні, на користь якої свідчило більше свідків. До уваги також 
брали соціальний та правовий статус осіб, залучених у судовий процес як свідки. За 
однакової кількості свідків бралися до уваги свідчення тих осіб, чиє становище було 
вищим або які викликали більшу довіру. Якщо статус свідків був однаковим, а 
показання суперечливі, то суд міг взагалі не взяти їх до уваги [7, с. 127]. Отже, 
визнання доказів належними або неналежними стосувалися виняткової компетенції 
суду волоського права.  

У разі відсутності свідків або недостатності одержаної від них доказової 
інформації, могли бути застосовані інші джерела доказів: присяга або показання, 
одержані під час тортур. Присягу могли приносити підозрюваний, потерпілий, а 
також інші члени громади. У писемних джерелах згадано багато випадків особистої 
присяги підозрюваних осіб. Так, у збірці документів Старосольського піджупниць-
кого суду згадується випадок, коли до сільського присяжного звернувся Мельник і 
повідомив, що у нього було викрадено кунтуш. Він попросив присяжного підійти до 
Бабія, якого він підозрював у крадіжці та зобов’язати його повернути крадене. 
Прийшовши до підозрюваного, присяжний вимагав у нього присягнути, що він не 
крав або ж повернути вкрадений кунтуш [8, арк. 101]. 

Якщо вина підозрюваного була доведена і було вирішене питання про 
призначення покарання, він мав право просити про його зменшення, посилаючись 
на певні пом’якшувальні обставини. Наявність таких обставин також могла бути 
доведена за допомогою присяги. Однак особа, яку визнано винною у вчиненні 
злочину, приносила присягу лише у тому випадку, коли злочин було вчинено нею 
вперше [1, с. 398]. 

Присягу активно застосовували сторони як доказ не лише у кримінальних, але й 
у цивільних справах. Так, крайницьким судом Розлуцької країни розглядали спір між 
Федьком Пахомичем та вдовою Марусею Хибавчихою. Згідно з фабулою справи, 
Іван Хибавчик (чоловік Марусі) придбав за 20 злотих чверть дворища ріллі у 
Ф. Пахомича. Оскільки оплату за договором купівлі-продажу проводили за участі 
Розлуцького крайника Петра Личковича, останнім було видано І. Хибавчику листа, 
що підтверджував факт проведення розрахунків. Після смерті І. Хибавчика 
Ф. Пахомич звернувся до Марусі з вимогою повернути йому продану земельну 
ділянку. Свою вимогу він мотивував тим, що покійний І. Хибавчик не розрахувався з 
ним за землю. 

На суді було встановлено, що після смерті чоловіка Маруся втратила лист, що 
підтверджував факт розрахунку за землю. Крайник, який виписав цього листа, 
помер ще до дня виникнення спору. Тому крайницький суд зобов’язав вдову та її 
малолітнього сина присягнути, що вони не мають боргу перед Пахомичем та 
вирішив залишити за ними землю. Рішення суду було підписане Розлуцьким 
крайником та головою с. Розлуч [5, арк. 330–331].  

Під час вирішення цивільної справи присягу часто розглядали як вирішальний 
та незаперечний доказ. Так, між мешканцями с. Одрехова – Г. Скробатом та 
В. Сивиком – укладено угоду, згідно з якою В. Сивик зобов’язувався отримати в 
покупця з іншого села 9,5 талярів за проданого Г. Скробатом вола. В. Сивик, 
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отримавши гроші, відмовився їх повернути, мотивуючи це тим, що він їх згубив. 
Громада вирішила, що В. Сивик повинен присягнути на громадському суді. Якщо 
він присягне, то може повернути лише половину втрачених коштів. У разі відмови 
від присяги, йому необхідно повернути усю суму [4, с. 174, 239]. 

Отже, присяга була вагомим доказом як у цивільних, так і в кримінальних 
справах. Згідно зі звичаєвим правом, її вважали не менш вагомим доказом, ніж 
письмовий правовстановлювальний документ. 

Коли особистої присяги обвинуваченого було недостатньо, до судового процесу 
залучали так званих «співприсяжників» [10, s. 139]. Інститут співприсяжництва був 
характерним для судів волоського права Галичини, Буковини та Закарпаття. Його 
застосовували також села волоського права Молдавського князівства, князівств 
Трансільванії та Валахії. У разі подання позову, відповідач міг виправдатися, 
представивши дванадцять свідків, які присягали щодо його невинності. Позивач міг 
спростувати їхні свідчення, запропонувавши подвійну кількість свідків.  

Максимальна кількість співприсяжників, яку допускали суди волоського права, 
відрізнялася залежно від правових звичаїв регіону. Так, кількість співприсяжників у 
судах волоського права Галичини не перевищувала семи осіб [11, с. 34–35], у 
волоських селах Молдавського князівства та Північної Буковини не перевищувала 
48 осіб, тоді як в інших румунських князівствах (Валахія, Трансільванія) максимальна 
кількість співприсяжників могла становити 96 осіб [12, с. 512–513; 13, с. 231]. 

Співприсяжників доцільно відрізняти від присяжних. Присяжні були 
посадовими особами громадського уряду та здійснювали свої повноваження на 
постійній основі. Співприсяжники були свідками, які присягали з приводу відомих 
їм обставин спільно зі сторонами по справі. 

Вони давали судові характеристику обвинуваченого, керуючись громадською 
думкою. З метою неупередженого розгляду та оцінки свідчень, сторони залишали 
місце розгляду справи на час виступу співприсяжників. Відомості, які вони повідом-
ляли, могли стосуватися особи обвинуваченого, його поведінки, взаємовідносин з 
іншими членами громади тощо. Вони зазначали, що обвинувачений добре поводиться 
в громаді і звітували про його поведінку за будь-який час його проживання у селі. 
Співприсяга часто була поєднана з порукою з боку родичів, сусідів, громади або 
громадського уряду [11, с. 34–35]. 

Цікавим є той факт, що інститут «співприсяжників» був відомий у давніші 
часи праву лангобардів3 та франків4. Співприсяжники свідчили про добре ім’я, 
незаплямовану репутацію тієї чи іншої особи, чистоту і правдивість її присяги 
тощо [14, с. 42, 69]. Як припускаємо, ті самі функції вони виконували і в західно-
українських селах волоського права. 

У прикарпатських селах волоського права траплявся ще один звичай, характер-
ний для руського звичаєвого права – «звід». Процедура зводу визначалася статтями 

––––––––– 
3 Лангобарди – германське плем’я, яке у I ст. н. е. мешкало на лівому березі нижньої частини р. Ельби. 

Вони займали територію від Австрії до Центральної Італії. Частина лангобардів проживала на землях, що 
нині належать Хорватії. У 568 р. вони заснували королівство лангобардів у північній та центральній частинах 
Італії. Наприкінці VIII ст. через нечисленність лангобардів їхні землі завоювали франки на чолі з Карлом 
Великим. У IX ст. відбулася остаточна романізація лангобардів і вони стали однією з народностей, що 
сформували сучасну італійську націю. 

4 Франки – загальна назва групи західногерманських племен, в яких були свої первісні поселення на 
правому березі нижнього й середнього Рейну, а також на узбережжі Північного моря. Наприкінці IV – 
початку V ст. значна частина франків переселилася на лівий берег нижнього Рейну та колонізувала 
територію на південь від Ла-Маншу до річки Сомми. Наприкінці V ст. на чолі з вождем Хлодвіґом вони 
захопили територію Галлії. Засноване Хлодвіґом королівство стало основою для формування Франції. 
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35–39 поширеної редакції Руської Правди. Її проводили з метою виявлення злодія та 
звільнення від відповідальності добросовісного володільця краденої речі. Впізнана 
потерпілим крадена річ була вагомим речовим доказом у справі. Тому особа, в якої її 
виявили, була зобов’язана довести свою невинуватість за допомогою «зводу». 

Процедуру зводу проводили у такому порядку. Потерпілий, який знайшов 
свою річ, не міг одразу її повернути, а звертався до її володільця з вимогою: «піди 
на звід, де її взяв». Якщо володілець не був злодієм, він разом із позивачем йшов до 
тієї особи, в якої придбав украдену річ. Якщо злодія шукали в межах одного 
населеного пункту, то звід відбувався доти, поки не знаходили особу, яка не могла 
пояснити, як вкрадена річ опинилася у неї. Таку особу визнавали злодієм.  

Якщо злодія слід було шукати за межами населеного пункту, «звід» вели лише до 
третьої особи. Вказана особа зобов’язана була відшкодувати власникові вартість речі і 
отримувала право продовжувати «звід». Якщо «звід» приводив до кордонів держави 
або коли добросовісний покупець не міг назвати особу, в якої крадену річ було 
придбано, він міг відвести від себе обвинувачення у крадіжці, виставивши свідків 
покупки або посадову особу, у присутності яких придбано спірне майно [15, с. 87]. 

Ось як описують випадок застосування «зводу» у судових книгах Самбірської 
економії. Власник вкраденої корови з с. Ільник (Ільницька країна), перебуваючи у 
селі Сторона, впізнав її на подвір’ї одного з місцевих жителів та звернувся до 
сільського суду. Обвинувачений селянин зізнався, що придбав корову в присутності 
місцевих селян та селян з с. Підбуж. Двоє з присутніх порадили йому заплатити за 
неї, оскільки продавець є надійною людиною. Враховуючи добросовісність обвинува-
ченого, суд вирішив залишити йому корову, а розшук продавця-злодія було 
покладено на осіб, які гарантували його надійність [16, арк. 75]. Так, звичаєве право 
передбачало відповідальність особи, яка поручилася за злочинця. 

Важливим доказом по справі були сліди на дорозі. Якщо слід злочину був на 
території сільської громади, вона зобов’язувалась використати так зване «ведення 
(гоніння) сліду». Це була обов’язкова звичаєва норма відповідальності громади за 
вчинені на її території злочини. У випадку відмови від ведення сліду, громада була 
зобов’язана компенсувати збитки від злочину потерпілим. Здебільшого «вели слід» 
представники громади у складі присяжного, кількох громадських сторожів і обов’яз-
ково – потерпілого. Селяни вели слід до границі із земельним масивом сусідньої 
громади, де передавали його представникам останньої. Відмовою продовжувати 
вести слід громада, на територію якої він привів, брала на себе відповідальність за 
вчинену крадіжку і була зобов’язана відшкодувати втрату волів, коней чи іншого 
майна потерпілого, тобто сплатити «дику виру». Окрім цього, гоніння сліду було 
засобом відвести від громади підозри у вчиненні злочину, та способом фіксації 
доказової інформації [1, с. 39; 17, с. 30]. 

У разі помилкового звинувачення особи, як доказ по справі та одночасно запо-
біжний захід застосовували поруку. Було два види поруки – порука особи та порука 
громади. Поручителі не лише засвідчували моральність та невинність особи, але й 
брали на себе обов’язок доправити звинуваченого на суд і контролювати, щоб він не 
втік. Інколи зборовий суд доручав обвинувачуваній особі самостійно знаходити собі 
свідків, які б могли присягнути на її користь [4, с. 95–96]. У Закарпатті, на відміну 
від Галичини та Північної Буковини, надання письмової поруки безпосередньо 
обвинуваченим або громадою застосовувалось замість усної присяги [18]. 

Як доказ у справі могли брати показання особи, отримані під час застосування 
тортур. У писемних джерелах цей спосіб одержання доказів часто згадується під 
назвою «інквізиція». Тортури проводили поза межами поселення у віддаленому місці 
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за обов’язкової присутності сільських присяжних. З цією метою з міста могли 
запрошувати ката [1, с. 397].  

Цікавим є те, що тортури могли застосовувати не лише у кримінальних справах 
(щодо вбивств, розбою, грабежів тощо), але й у цивільних та сімейних. Відомі 
випадки, коли тортури застосовували до заміжніх жінок через підозру у подружній 
зраді [19, арк. 18]. Якщо в копних судах, зазвичай, йшлося про застосування тортур 
до обвинуваченого [6, с. 156], то у судах волоського права їх могли застосовувати 
навіть до тих осіб, свідчення яких суд вважав завідомо неправдивими або 
сумнівними. Так, мешканець с. Вовче Василь звернувся до зборового суду зі скаргою 
на свого сусіда за образу його дружини та заподіяння майнової шкоди. Оскільки 
оскаржений своєї вини не визнав, а свідків вчинення проступку не було, їх обох було 
направлено на «інквізицію» [19, арк. 244]. Це право суду певною мірою стримувало 
селян від неправдивих обвинувачень чи свідчень. 

Як доказ суди могли брати до уваги різні архаїчні обряди. Так, у кримінальних 
справах про вбивство могли використовувати процедуру, згадану в писемних 
джерелах як «обволання трупа». Селяни вірили, що за наближення злочинця до 
вбитої ним жертви з тіла останньої повинна виступити кров. Останній відомий 
випадок застосування цієї процедури зафіксовано у 1650 р. [20, с. 288; 21, с. 90]. 
Фактично, цей обряд був формою так званих «ордалій» (суду Божого). 

Якщо спір стосувався меж землі, то вважалося, що на користь добросовісного 
володільця свідчитиме сама земля. Згідно із звичаєвим правом, учасників спору 
збирали на окраїні спірної землі. Селянин, котрий закликав у свідки землю, відходив 
на другий кінець ріллі і на межі, яку він відстоював у спорі, викопував скибу дерну і з 
нею повертався назад. Після цього, заприсягшись у своїй правоті і закликавши у свідки 
землю, клав скибу собі на голову і швидко простував тією лінією, яку вважав 
справедливою межею. Селяни вважали, що земля покарає винного раптовою смертю, 
якщо той збрехав [22, с. 226]. Аналогічний правовий звичай застосовували мешканці 
сіл волоського права, що були на території Молдавського князівства (у тому числі у 
Північній Буковині). Інколи замість дерну для присяги могли використовувати торби, 
заповнені землею. Відомий також приблизний зміст такої присяги: «Так само, як давить 
на мене зараз цей шмат дерну, нехай на іншому світі задавить мене уся земля, котру 
втратив би покривджений мною внаслідок моєї неправдивої присяги» [13, с. 231]. 

Зовнішні ознаки вчиненого злочину були самостійним джерелом доказування у 
судовому процесі. Йдеться про синці, рани тощо. Суд, у такому випадку, міг 
відмовитися заслуховувати свідків обвинуваченої сторони. Для того, щоб факт 
злочину вважали встановленим, достатньо було заяви потерпілого про заподіяння 
йому шкоди. Таке ж значення могло мати і передсмертне зізнання потерпілого, якщо 
він помирав від завданих йому ран [21, с. 90], оскільки вважалося, що помираюча 
людина не може збрехати. 

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що найважливішими 
учасниками судового процесу поряд із судом були позивач і відповідач, на яких 
було покладено обов’язок доказування. За звичаєвим правом вони зобов’язані були 
довести свою правоту, збираючи та надаючи судові докази. У такому їхньому 
процесуальному статусі відображено принцип змагальності сторін, притаманний і 
сучасному судочинству. 

Поряд із показаннями свідків, присягою та речовими доказами дедалі частіше 
як доказ використовують документи (листи, грамоти, записи у судових книгах). 
Також набуває поширення так звана процедура «інквізиції», що свідчить про 
переважаючий вплив феодального права на сільське судочинство. 
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Незважаючи на правові, соціальні та культурні зміни, що відбувалися у сільському 
суспільстві західноукраїнських земель, вплив феодального та маґдебурзького права, 
навіть у XVII ст., продовжують використовуватися як джерело доказування стародавні 
архаїчні обряди – ордалії. Хоча поступово вони втрачають свою актуальність. 

Суд відбувався у присутності громади, яка брала активну участь у дослідженні 
та оцінці доказів. Така відкритість звичаєвого судочинства сприяла зміцненню 
авторитету судової влади та поваги до винесених судом рішень, вони не піддавали 
сумніву та неухильно виконували. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ 
СУДАХ ВАЛАШСКОГО ПРАВА (XIV–XVIII в.) 

Р. Шандра 

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

Исследовано особенности процесса доказывания в сельских судах валашского 
права, которые действовали на западноукраинских землях XIV–XVIII вв. Рассмотрено 
отдельные источники доказательств, выяснено круг субъектов, на которых лежала 
обязанность доказывания. Осуществлено сравнение данного процесса с процессом 
доказывания в копных судах.  

Ключевые слова: суд валашского права, копный суд, западноукраинские земли, 
доказывание, доказательства. 

EVIDENCE AND PROVING IN WESTERN UKRAINIAN COURTS 
OF WALLACHIAN LAW (XIV-XVIII CENT.)  

R. Shandra 

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

The peculiarities of the process of proving in rural courts of Wallachian law in the Western 
Ukrainian lands in XIV–XVIII centuries are researched. Some sources of evidence are 
regarded; the scope of subjects who were entrusted with proving is revealed. This process and 
the process of proving in community courts are compared. 

Key words: court of Wallachian law, community court, Western Ukrainian lands, proving, 
evidence. 
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НОТАРІАЛЬНА РЕФОРМА 1864–1866 рр.  
В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ 

Л. Шевчук 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79019 Львів, Україна 

Проаналізовано організаційно-правові основи нотаріату, визначені російською судовою 
реформою 60-х років XIX ст., яку провів царський уряд і в Україні. Наведені конкретні 
зауваження і пропозиції сучасників реформи – чинних нотаріусів і вчених-правознавців щодо 
удосконалення нотаріального законодавства. 

Ключові слова: нотаріальна діяльність, інститут нотаріату, нотаріус, органи нотаріаль-
ного самоврядування. 

Російський імператор Олександр ІІ 29 вересня 1862 р. затвердив «Основні 
положення про перетворення судової частини в Росії», що містили і концепцію 
перебудови нотаріату. Завдяки різноманітності форм і децентралізації нотаріальної 
справи, а також через відсутність належного нагляду за нотаріальними установами 
нагальною була потреба в докорінній перебудові всього інституту, спрямованій на 
об’єднання його в єдину урядову установу, вільну від впливів інших адміні-
стративних і судових відомств. Пункт 9 «Основних положень» поставив перед 
Другим відділом імператорської канцелярії завдання скласти проект Положення 
про нотаріальну частину. Відділ за короткий строк провів значну підготовчу 
роботу, широко використовуючи під час упорядкування проекту практику 
нотаріату західноєвропейських держав. Наслідком цієї роботи стало ухвалення 
14 квітня 1866 р. Положення про нотаріальну частину, головною ідеєю якого було 
відокремлення нотаріальної частини від судової. 

Загалом Положення 1866 р. було прогресивним актом, оскільки запровадило 
єдиний універсальний інститут нотаріату як форму публічної діяльності незалежних 
нотаріусів, уповноважених державою на вчинення нотаріальних дій. Водночас 
Положення мало й суттєві недоліки. Про це свідчить і той факт, що відразу ж після 
прийняття Положення 1866 р. із різних куточків Російської імперії на адресу Другого 
відділу імператорської канцелярії почали надходити конкретні зауваження і 
пропозиції нотаріусів і вчених-правознавців щодо удосконалення нотаріального 
законодавства. Наукова полеміка велася на сторінках таких авторитетних періодич-
них видань як «Вісник права», «Журнал Міністерства юстиції», «Журнал Міністерства 
народної просвіти», «Нотаріальний вісник». Гострій критиці було піддано 
невизначеність у правовому статусі нотаріусів. З одного боку, нотаріуси визнавалися 
посадовцями, що перебували на державній службі, однак без права присвоєння чинів 
і отримання пенсії, а з іншого – її визнавали вільними професіоналами, які діяли на 
комерційній основі. Таке подвійне становище було негативно відображене не лише 
на роботі нотаріуса, але й на ставленні до нього суспільства. Зокрема, С. Бара-
новський писав, що нотаріуси – фактично «пасинки Феміди», оскільки чинне 
нотаріальне положення виділяло їх із загальної градації чинів міністерства юстиції і 
позбавляло тим самим усіх прав і прерогатив, якими користувались інші службовці 
судового відомства [1, с. 7]. Через те, що нотаріуси не включені в спільну «судову 
родину», вони позбавлені права, на відміну від суддів, звертатися за роз’ясненнями 
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сумнівів щодо застосування закону в ті окружні суди, при яких вони перебувають, а 
повинні на свій страх і ризик вирішувати сумнівні правові питання. Він зазначав, що 
якщо в застосуванні чи тлумаченні закону помиляються судді, то вища судова 
інстанція лише касує неправильно постановлене рішення, якщо ж помиляється 
нотаріус, то крім кримінальної йому загрожує ще й майнова відповідальність [1, с. 8]. 

З приводу правового статусу нотаріуса в юридичній літературі були висловлені 
два протилежні погляди. Захисники першої вважали за необхідне надати нотаріусам 
усі права державних службовців, у тому числі право присвоєння чинів і право на 
платню за рахунок державної скарбниці, і, відповідно, право на пенсію. Вони вважали, 
що зрівняння нотаріусів у статусі з державними службовцями піднесе престиж 
інституту нотаріату і дасть змогу багатьом нотаріусам переходити по службі у судові 
відомства. 

Деякі дослідники теорії нотаріату дотримувалися проміжних поглядів. Напри-
клад, К. О. Бахман, висловлюючись за надання нотаріусам усіх прав державної 
служби, а також права на пенсію, був проти переведення їх на державне утримання з 
таких міркувань: по-перше, будь-який платіж посадовій особі – це податок на 
населення, а податок є виправданим лише тоді, коли його платять саме ті обивателі, 
які користуються послугами посадової особи (а є багато людей, особливо 
незаможних, які за все життя не укладали у нотаріуса жодного акта). І, по-друге, 
суспільству значно вигідніше, коли нотаріус зацікавлений у кількості та якості своєї 
роботи. Якщо ж він забезпечуватиметься державою і сума такого забезпечення ні не 
зменшуватиметься, ні не збільшуватиметься залежно від кількості вчинених дій, то, 
цілком можливо, нотаріуси, не зацікавлені у здійсненні тієї чи іншої угоди, зможуть 
знайти законний привід до ухилення від виконання своїх обов’язків [2, с. 9–13]. 

Представниками ще одного погляду щодо службового становища нотаріусів 
були широко відомі в правничих колах юристи А. Гасман, М. Яроцький, П. Підго-
рецький, С. Кузнєцов. Висловлені ними міркування можна підсумувати словами 
нотаріуса П. Підгорецького: «Особисті якості, власна гідність, знання, добросовісне 
ставлення до важливої і серйозної, довіреної нотаріусам справи, коректність і 
законність завжди і у всьому – ось справжні важелі до створення міцного, почесного 
і найнадійнішого статусу нотаріусів у суспільстві і по службі. Вони, цілковито, у 
їхній власній владі, лише вони, а не чини, прерогативи і ордени, здатні звеличити і 
надати нотаріусам як публічним особам ореолу слави, поваги і довіри» [3, с. 218]. Як 
бачимо, ці слова, сказані століття тому, і тепер не втратили своєї актуальності. 

Що ж до питання про матеріальне забезпечення нотаріуса після виходу на 
пенсію або сім’ї на випадок його смерті, то перелічені вчені вважали за потрібне 
запровадити для них власну емеритуру (всі нотаріуси повинні були вносити певний 
відсоток від заробітку в загальну суму на утворення фонду, з якого, у разі потреби, 
сплачувались необхідні кошти). 

Були піддані критиці сучасників реформи і досить скромні, порівняно із 
законодавством розвинутих європейських країн, вимоги до кандидатів на посаду 
нотаріуса. Одна із умов – досягнення віку повноліття (21 р.) – визнавалася багатьма 
ученими і нотаріусами недостатньою. Моральний ценз, встановлений Положенням, 
теж визнавався багатьма сучасниками нікчемним і пропонувалося підвищити 
критерії, яким повинні відповідати моральні якості нотаріуса. 

Потрібно також відзначити відсутність у Положенні про нотаріальну частину як 
обов’язкової вимоги до кандидата на посаду нотаріуса освітнього цензу: необхідно 
було лише пройти випробування в умінні правильно викласти суть угоди, у знанні 
форм нотаріального діловодства і необхідних для виконання функцій нотаріуса 
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законів. Таке положення зумовило цілком слушні, на наш погляд, дорікання, оскільки 
«кожному нотаріусу, до якого часто звертаються за різного роду юридичними 
консультаціями, доводиться завжди бути в курсі справи і доповнювати свої пізнання 
не лише суто нотаріальною спеціальністю, але й іншими галузями законодавства» 
[1, с. 7], а «одна практика без юридичної освіти для звичайної людини (виняткових 
здібностей і талантів до уваги брати не можна) може дати лише один результат: 
звичку писати те, що вже декілька разів писане. Юридичної логіки, узагальнень і 
аналізу важко вимагати від практика» [4, с. 41]. Лише спеціаліст із юридичною освітою і 
практичною підготовкою зможе захистити населення від сумнівних, ризикованих і 
незаконних угод і тим самим попередити можливі позови і суперечки в судах [3, 
с. 171]. Нотаріус повинен бути завжди готовим до вирішення різних питань, що 
потребують спеціальних знань і досвіду і тим більше, що вони здебільшого 
вимагають майже миттєвого вирішення, тому навряд чи це під силу лише грамотній 
особі [5, с. 6]. Ось чому юридична освіта і практична підготовка була визнана майже 
всіма сучасниками основними і безумовно необхідним вимогами від кандидатів у 
нотаріуси. 

Значним недоліком Положення 1866 р. сучасники небезпідставно вважали і 
відмову нотаріату у власній внутрішній структурі (закон не передбачав права 
нотаріусів на створення професійних об’єднань). Для успішної діяльності і 
розвитку нотаріату, і це було доведено європейською практикою, необхідною є 
організація його на корпоративних началах. За браком професійних Рад у нотаріат, 
за свідченням сучасників, потрапило чимало непотрібних і навіть шкідливих 
елементів, що, безумовно, негативно відбилося на майнових відносинах населення 
[6, с. 17].  

Однією з вимог, що була поставлена до кандидата на посаду нотаріуса, було 
внесення майнової застави. В юридичній літературі кінця XIX – поч. ХХ ст. 
неодноразово було порушене питання про скасуванння відповідної статті 
нотаріального положення чи хоча б про пом’якшення її вимог, наприклад, щодо осіб з 
вищою юридичною освітою. Головним аргументом прихильників цієї ідеї було те, що, 
за словами І. С. Вольмана, інтелігенція і чиновники були переважно людьми 
незаможними: якщо чиновник – шахрай, то жодна застава не зупинить його перед 
злочином, а якщо він людина порядна, то така застава лише стримає його від вступу на 
службу, бо, передусім, необхідних грошових коштів на її поповнення в нього може і не 
бути [7, с. 388]. Але, як видно із аналізу більшості звітів окружних судів, на місцях ця 
ідея викликала негативну реакцію юридичної громадськості. 

Призначення і звільнення нотаріуса згідно з Нотаріальним положенням повністю 
залежало від волі однієї особи – старшого голови судової палати, при цьому 
протекціонізм був не винятком, а радше, правилом. Пропозиції про введення в 
процес призначення на посаду колегіального принципу залишались поза увагою. 
Київський нотаріус А. Боборикін відзначав: «…всім відомо, що вибір нотаріуса і 
призначення його цілком залежать від розсуду голови судової палати і, як правило, 
всім відомо наперед, до екзамену, хто буде призначений на посаду нотаріуса» [8, 
с. 16–17]. У 1904 р. нотаріальну громадськість дуже стурбували пропаговані 
Міністерством Юстиції наміри передати цій посадовій особі і права на визначення 
кількості нотаріусів у кожній місцевості. Вона розуміла, до яких важких наслідків 
може призвести зосередження в однієї особи права авторизації і визначення 
кількості посад нотаріусів. Цікавий погляд на проблему надмірного збільшення 
нотаріусів в окрузі висловив київський генерал-губернатор М. І. Драгомиров, який 
у відповідь на пропозицію Міністерства юстиції про збільшення посад нотаріусів у 
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деяких містах київського генерал-губернаторства слушно заявив: «голодний 
нотаріус – небезпечніший від ворога» [6, с. 73]. 

Компетенцію нотаріусів було визначено ст. 65 Нотаріального положення. 
Нотаріус укладав різні нотаріальні акти, видавав виписки з актових книг і копії угод, 
посвідчував копії, справжність підписів, час пред’явлення документів нотаріусу, 
знаходження особи в живих, мирових і третейських записів, прохань; здійснював 
протести боргових векселів, свідоцтв, морських протестів, приймав на зберігання 
документи. Однією з головних причин незадовільного стану нотаріального інституту 
в Росії вважали складну і багатоступеневу процедуру укладення і посвідчення актів 
на нерухоме майно. Для здійснення посвідчення угод щодо нерухомого майна 
Положенням були передбачені дві інстанції: нижча в особі молодших і вища – в 
особі старших нотаріусів. Мета законодавця полягала у забезпеченні надійнішої 
реєстрації актів на нерухомі маєтності, в зосередженні їх в нотаріальних архівах. 
Щодо цього питання однодумцями виступали представники науки та нотаріуси і, 
зрештою, вся розсудлива громадськість. На думку харківського нотаріуса Я. Гурля-
нда, саме в цьому нотаріальному дуалізмі полягав головний недолік російського 
нотаріального законодавства [9, с. 12]. Протягом півстолітньої дії Положення 
1866 р., юридична громадськість в особі вчених-правознавців і нотаріусів-практиків 
виступала за скасування інституту старших нотаріусів. Зокрема, І. С. Вольман 
стверджував, що старший нотаріус є лише чиновником, який затверджує кріпосні 
акти і в силу дивної випадковості іменується старшим нотаріусом, хоча жодної влади 
над нотаріусом немає і вертикальних відносин між ними не існує [7, с. 387]. 
Натомість закон називав їх державними службовцями і наділяв правами і перевагами 
нарівні з членами окружного суду (IV клас за посадою, річне утримання 2200 
рублів). Основним завданням старших нотаріусів було завідування нотаріальними 
архівами, які створювалися при кожному окружному суді. Цим визначалось 
обмежене коло їхніх дій: – затвердження нотаріальних актів щодо поступки і 
обмеження прав на нерухоме майно, після чого акт ставав кріпосним; видавання 
виписок, копій, довідок, дублікатів із документів нотаріального архіву. 

«Ахіллесовою п’ятою» російського нотаріату назвав Ф. Н. Штраніх визначений 
нотаріальним Положенням порядок оплати праці нотаріусів [10, с. 448]. Тоді як 
законодавство розвинутих європейських держав, що стало взірцем для Положення 
1866 р., передбачало оплату суворо за таксою і лише у виняткових випадках дозволяло 
добровільну угоду нотаріуса з клієнтом, причому під контролем нотаріальної палати і 
суду, статтею 208 російського закону встановлювався протилежний порядок. Добро-
вільна угода з клієнтом була правилом, а оплата, згідно з таксою, винятком. Примітив-
ність тимчасової такси, прийнятої 27 червня 1867 р., не давало змоги об’єктивно 
оцінити працю нотаріуса. Вона передбачала пропорційний принцип винагороди, що 
його ставили в залежність від суми угоди. При цьому не було враховано інших 
чинників, як-то час, затрачений на ту, чи іншу нотаріальну дію, складність угоди, 
кількість роботи, її якість, важливість для сторін, відповідальність нотаріуса. 

Завідування нотаріальною частиною в столичних, губернських, повітових 
містах і повітах було доручено молодшим нотаріусам. Вони числились у відомстві 
тих окружних судів, в окрузі яких було визначено місцезнаходження їхньої контори. 
Відповідно, нотаріус мав право виконувати нотаріальні дії в тих повітах, на 
територію яких поширювалась підсудність окружного суду. Угоди, укладені за 
межами округу, визнавались недійсними.  

В порядку нагляду за виконанням покладених на них службових обов’язків 
нотаріуси були у безпосередньому підпорядкуванні окружних судів, які наділялись 
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правом видавати обов’язкові для виконання окремі накази. У цих наказах деталі-
зувалися правила нотаріального діловодства, визначався порядок звітності нотаріуса, 
його взаємовідносини з посадовими особами суду, публікацій в пресі про його 
діяльність, внутрішнього розпорядку нотаріальних контор. Будь-яка судова поста-
нова, що містила пояснення того чи іншого нотаріального питання і була доведена до 
відома нотаріуса, вважалась обов’язковою для нього не лише щодо справи, з приводу 
якої вона була видана, але й по всіх подібних справах. Таке становище, як слушно 
зазначає нотаріус Н. Асосков, було незручним, оскільки у кожному окрузі 
створювали свої правила, не відомі ні громадськості, ні нотаріусам інших округів 
[12, с. 48]. 

Як уже було зазначено, до особи, яка бажала займатися нотаріальною практи-
кою, ставились незначні вимоги. Уряд нотаріуса надавався не інакше як після 
випробування претендента головою окружного суду, старшим нотаріусом і 
прокурором щодо уміння правильно складати акти, знання форм нотаріального 
діловодства і необхідних для виконання обов’язків законів. Однак примірної 
програми такого іспиту розроблено не було. Порядок проведення іспиту, система і 
зміст запитань, письмових завдань, критерії оцінювання встановлювалися на 
розсуд екзаменаторів. Нотаріуси призначалися і звільнялися старшим головою 
судової палати за поданням голови окружного суду. Особа, якій надавалося право 
займатися нотаріальною практикою, повинна була принести присягу в публічному 
засіданні окружного суду. 

Нагляд за діяльністю нотаріусів разом з дисциплінарною владою над ними був 
покладений на суди. Проте не були вироблені правила здійснення подібного 
нагляду. Порядок дисциплінарного провадження визначався ст.ст. 261–296 
Установлення судових установ. За значні службові проступки і злочини нотаріус 
підлягав кримінальній відповідальності нарівні із іншими чиновниками судового 
відомства. Порядок провадження кримінальних справ встановлювався ст.ст. 1066–
1123 Статуту кримінального судочинства. Дисциплінарна і кримінальна відпові-
дальність не виключала майнової відповідальності, яка не обмежувалася розміром 
застави і поширювалася на все майно нотаріуса. Подання супроти нотаріуса 
майнового позову не потребувало особливого дозволу, як це вимагалось щодо 
посадовців судових органів. 

Отож діючі нотаріуси, а також теоретики нотаріату вимагали удосконалення 
нотаріального законодавства. Зазначимо, що необхідність реформи нотаріального 
інституту визнавалася і в уряді. Вже 1871 р. Міністерство юстиції запропонувало 
окружним судам спільно з нотаріусами розробити пропозиції щодо удосконалення 
нотаріального законодавства. Активність виявили столичні нотаріуси, які створили 
нову редакцію Положення про нотаріальну частину і 30 травня 1874 р. передали 
проект в Міністерство юстиції. На жаль, доля цього документа невідома. Подальша 
робота над переглядом застарілого законодавства тривала 1899 р., коли за дорученням 
міністра юстиції сенатор А. Гасман, авторитетний знавець нотаріального права, 
склав проект нової редакції Положення. 

У березні 1902 р. для вироблення остаточного варіанту закону було створено 
Особливу Нараду – колегіальний орган при Міністрі юстиції. 14 травня 1904 р. 
проект, розглянутий і схвалений Особливою Нарадою, був переданий в Міністерство 
юстиції. В його основу було покладено думку про те, що Положення 14 квітня 
1866 р., як цінну пам’ятку епохи великих перетворень, слід, по можливості, зберегти 
в недоторканості і лише вдосконалити деякі із її положень. Як наслідок, жодної із 
найважливіших проблем нотаріату не було вирішено. Зміни зачепили хоч і важливі, 
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але другорядні питання: підвищення вікового, освітнього цензів, введення дворічного 
нотаріального стажу, зменшення суми початкової застави, обмеження дисциплінарної 
відповідальності, введення інституту помічника нотаріуса, розсильного; розширення 
кола нотаріальних дій за рахунок введення нових видів засвідчень, усунення із 
нотаріальної практики свідків. Як зазначав А. Гасман, у зв’язку зі зміною обставин 
проект не набув подальшого законодавчого руху і далі міг служити лише матеріалом 
для окремих новел [11, с. 383]. У період з 1910 по 1912 рр. такі новели і справді 
відбулися: помічники старших нотаріусів набули право самостійно посвідчувати 
нотаріальні акти, нотаріусам було дозволено оскаржувати дії старших нотаріусів, був 
введений примусовий порядок виконання тих безспірних зобов’язань, що ґрунту-
валися на нотаріальних і явочних актах. Останнім передреволюційним десятиліттям 
були опубліковані і проекти нотаріальних положень практикуючих нотаріусів 
Алякритського, Яроцького, Бахмана, Боборикіна, Підгорецького, Мацкевича, які 
прагнули вказати напрямок реформи російського нотаріату. Проте бажаного ефекту в 
дореволюційній Росії ця діяльність не справила: законодавець віддав перевагу 
незадовільній стабільності перед непередбаченими змінами.  

Отже, провівши реформу суду і судочинства за зразком і принципами, 
виробленими Західною Європою, стосовно нотаріату російські реформатори були 
непослідовними. Відтак у фундаменті нотаріального інституту, закладеному 
Положенням 1866 р., були залишені, за словами І. С. Вольмана, трухляві колоди [7, 
с. 387], такі як низький віковий, освітній і моральний цензи, великі застави, легкий 
іспит, відсутність екзаменаційної комісії нотаріусів, невизначеність службового 
становища, наявність добровільної домовленості з клієнтом відносно оплати 
нотаріальних дій, двоступенева система укріплення прав на нерухоме майно, брак 
корпоративного начала в організації нотаріату.  
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ленные российской судовой реформой 60-х годов ХIХ ст., проведенной царской властью и в 
Украине. Приведены конкретные замечания и предложения современников реформы – 
практиков и ученых по усовершенствованию нотариального законодательства. 
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СИСТЕМА ДОДАТКОВИХ ПОКАРАНЬ  
ЗА АВСТРІЙСЬКИМ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. 

М. Шуп’яна  

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

Висвітлено розуміння сутності однієї з важливих правових категорій – «додаткового 
покарання» за австрійським кримінальним кодексом 1852 р. Проаналізовано видову 
характеристику цієї категорії. Автор акцентує увагу на висвітленні сутності, правовому 
регулюванні та меті додаткових покарань, не передбачених приписами кримінального 
кодексу від 27 травня 1852 р. – поліційного нагляду, тримання в домі примусової праці та 
тримання у виправному домі як важливої складової системи покарань, передбачених 
приписами австрійського кримінального права. 

Ключові слова: поліційний нагляд, дім примусової праці, виправний дім, додаткове 
покарання. 

Буржуазно-демократична революція 1848 р. в Австрійській монархії стала 
поштовхом не тільки до змін у суспільному та політичному житті держави, а й до 
новелізації правового регулювання суспільного життя в монархії. Значної ревізії з 
боку законодавця зазнало кримінальне право. З огляду на це виникла необхідність 
унормувати кримінальне законодавство відповідно до нових соціально-економічних 
і політичних умов. Австрійський імператор Франц-Йосиф І 27 травня 1852 р. затвер-
див патентом «реформований кодекс про злочини та тяжкі поліцейські проступки від 
3 вересня 1803 р.», що отримав назву Кримінальний кодекс про тяжкі злочини, 
злочини та проступки. Згідно з артикулом І цього патенту цей кодекс набув чинності 
1 вересня 1852 р. [1]. Цей кримінальний кодекс діяв і на території Галичини як 
складової частини Австрійської імперії, та був чинний там аж до прийняття 
польського кримінального кодексу у 1932 р. З погляду сьогодення для аналізу 
австрійського кримінального кодексу 1852 р. важливим є з’ясування правової 
природи і поняття додаткових покарань та їх видів як одного з елементів боротьби зі 
злочинністю в Австрії, а відтак, і Австро-Угорщині.  

Актуальність цього питання пов’язана із значущістю історико-правового 
досвіду для сучасного правотворення, оскільки врахування помилок минулого є 
гарантією уникнення їх у майбутньому, що є важливим в умовах реформування 
законодавства незалежної України та євроінтеграційних процесів, що відбуваються 
у нашій державі. 

Серед дослідників поняття додаткових покарань та їх видів, а також питань, 
пов’язаних з їх призначенням в австрійському кримінальному кодексі 1852 р., 
доцільно назвати таких вчених: П. Стебельський, E. Кшимуський, Ю. Макаревич, 
В. Кульчицький, Б. Тищик, І. Бойко та інших, які проаналізували та розвинули деякі 
наукові уявлення стосовно цього питання. Водночас потрібно визнати, що у сучасній 
історико-правовій літературі простежені лише початкові спроби дослідження поняття 
та видів додаткових покарань за згаданим кримінальним кодексом. Саме тому метою 
статті є поглиблення історико-правових знань про сутність цього поняття як 
важливого здобутку законотворчої діяльності в Австрійській імперії. 
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У сучасній кримінально правовій доктрині всі покарання за порядком 
призначення поділяють на основні та додаткові. В австрійському кримінальному 
праві ХІХ–ХХ ст. кримінальні покарання поділялися на основні та додаткові, а 
також виокремлювали наслідки покарання. Керуючись сучасною кримінально 
правовою доктриною, застосовується поділ на основні та додаткові покарання. 

Основне покарання полягає у тому, що згідно з приписами кримінально-
правового закону, воно може бути застосоване без потреби поєднання з іншим 
кримінальним заходом і суд не може без нього накласти на засудженого жодного 
додаткового покарання [2, с. 13–14]. 

Додаткове покарання – це кримінальний захід, який можуть застосовувати 
тільки у поєднанні з основним покаранням [3, с. 294]. З огляду на часовий зв’язок 
основного та додаткового покарання, останнє може бути одночасним – коли 
закінчується разом з відбуттям особою основного покарання (наприклад, посилення 
ув’язнення) та наступним – коли виконання додаткового покарання може відбутися 
тільки після відбуття особою основного покарання (наприклад, поліційний нагляд). 

Під наслідком покарання, зазвичай, розуміли певні шкідливі для прав винної 
особи наслідки, які виникали для неї з факту, що її засуджено за вчинення злочину 
до відбуття певного основного покарання (§§ 26, 27 австрійського кримінального 
кодексу 1852 р.) [4, с. 186]. 

Додатковими покараннями за австрійським кримінальним кодексом від 27 трав-
ня 1852 р. були: 

1) конфіскація речей, що продавалися або обладнання, за допомогою якого 
було вчинено кримінально каране діяння (§§ 240 б, 241 КК); 

2) вигнання (§ 240 КК); 
3) посилення покарання (§§ 19–25, 250, 253–257 КК); 
4) передача під нагляд поліції; 
5) утримання у домі примусової праці; 
6) утримання у виправному домі. 
Перші три види покарання були врегульовані приписами кримінального кодексу 

Франца-Йосифа І від 27 травня 1852 р. [5, с. 66]. У статті розглянемо детальніше не 
врегульовані кодексом додаткові покарання, зокрема: передачу під нагляд поліції, 
утримання у домі примусової праці та утримання у виправному домі, що були 
важливою складовою системи додаткових покарань за австрійським кримінальним 
правом. Ці додаткові покарання були врегульовані приписами таких австрійських 
законів: закону про боротьбу з неробами та волоцюгами від 10 травня 1873 р.; 
закону про прийнятність утримання у виправному домі та домі примусової праці 
від 24 травня 1885 р. та закону про створення домів примусової праці та виправних 
домів від 24 травня 1885 р. 

Передання під нагляд поліції. У кримінальному кодексі від 27 травня 1852 р. 
застосування цього додаткового покарання не було врегульованим, у ньому тільки 
було зазначено, що у певних випадках могла виникнути необхідність передачі 
злочинців після фактично відбутого покарання під нагляд поліції, і питання, 
пов’язані з цією карою, регулювали приписами окремих законів (§ 26 кримінального 
кодексу). Приписи, що врегульовували питання, пов’язані з цим додатковим 
покаранням, були передбачені у Законі про боротьбу з неробами та волоцюгами від 
10 травня 1873 р. [6, с. 53, 54]. Згідно з положеннями цього закону, до компетенції 
суду належало тільки встановлення в обвинувальному вироку можливості застосу-
вання поліційного нагляду (§ 5), винесення ж постанови про його застосування 
входило до повноважень адміністративної влади першої інстанції та урядової 
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поліційної влади (Дирекція поліції, у повітах – староства, а у великих містах – 
магістрати), а у випадках, коли повноваження поліції безпеки покладені на владу 
гміни, то таке рішення приймала влада гміни (§ 7) [7, c. 386]. Органами адміністра-
тивної влади першої інстанції були намісництва, утворені 1849 р. замість губернських 
правлінь для управління землями Австрійської імперії. Без рішення суду (яке він 
висловлював у обвинувальному вироку) про можливість застосування поліційного 
нагляду, вищезазначені органи не могли його застосовувати, тобто вирок суду їх не 
зобов’язував, а уповноважував застосовувати це покарання (у випадку, якщо ці 
органи вбачатимуть таку необхідність) [8, c. 49]. 

Розглядаючи і вирішуючи кримінальні справи, австрійські суди згідно з поло-
женнями Закону про боротьбу з неробами та волоцюгами від 10 травня 1873 р., мали 
право визначати допустимість застосування поліційного нагляду щодо: 

1) осіб, яким за підробку державних цінних паперів чи монет або за злочини 
проти чужої власності було призначено ув’язнення чи арешт на термін більше 
шести місяців, або навіть і на коротший термін, але повторно (§ 4 Закону про 
боротьбу з неробами та волоцюгами від 10 травня 1873 р.).  

Під злочинами проти чужої власності в австрійському кримінальному кодексі 
1852 р. розумілися злочини, в основу яких було покладено бажання отримати 
прибуток (а тому до них не належало зловмисне пошкодження чужої власності 
(§ 85 Кримінального кодексу) та які наносили шкоду чужому майну, а не лише 
наражали його на небезпеку (тому до них не належав такий проступок, як 
лихварство). До таких злочинів належали крадіжка (§ 171 Кримінального кодексу), 
розтрата (§ 181 Кримінального кодексу), розбій (§ 190 Кримінального кодексу), 
співучасть у вчиненні цих злочинів (§§ 185, 186, 196, 464 Кримінального кодексу), 
шахрайство (§ 197 Кримінального кодексу), купівля підозрілих товарів (§§ 474–477 
Кримінального кодексу).  

2) осіб, покараних за бродяжництво, які створювали загрозу державній безпеці 
(§ 4 Закону про боротьбу з неробами та волоцюгами від 10 травня 1873 р.); 

3) осіб, покараних за жебрацтво та неробство (відмова від праці без поважних 
причин). (§ 6 Закону про боротьбу з неробами та волоцюгами від 10 травня 1873 р.); 

4) осіб, визнаних судом такими, що могли бути поміщені після відбуття 
покарання у домі примусової праці (§ 14 Закону про боротьбу з неробами та 
волоцюгами від 10 травня 1873 р.); 

5) осіб, покараних за злочини та проступки, вчинені за допомогою вибухових 
речовин (§ 11 Закону про заборону використання у спосіб, небезпечний для 
загального добра, вибухових речовин від 27 травня 1885 р.).  

Максимальний термін поліційного нагляду – три роки, який тривав з моменту 
припинення виконання основного покарання (§ 9 Закону про боротьбу з неробами та 
волоцюгами від 10 травня 1873 р.). Якщо під час поліційного нагляду особу буде 
покарано за новий злочин, вчинення якого передбачало можливість застосування 
поліційного нагляду, то орган, що його призначив, мав право збільшити його строк на 
новий трирічний термін, що відраховувався з моменту припинення покарання за новий 
злочин (§ 11 Закону про боротьбу з неробами та волоцюгами від 10 травня 1873 р.). 

Наслідки поліційного нагляду могли полягати в таких обмеженнях, визначених в 
§ 9 Закону про боротьбу з неробами та волоцюгами від 10 травня 1873 р.: 

1) особі, яка була під поліційним наглядом, було заборонено: а) перебувати в 
певних місцевостях чи округах, окрім гміни, де проживала її сім’я; б) залишати без 
дозволу компетентних органів влади місце проживання, вибране особою добровільно 
чи призначене їй владою; 
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2) особа, до якої застосовано це покарання, була зобов’язана повідомляти органи 
безпеки про зміну свого місця проживання та з’являтися за кожним викликом 
цього органу і давати пояснення щодо свого способу життя (виконуваної роботи, 
заробітку) і стосунків з іншими людьми; 

3) органи безпеки могли вимагати від таких осіб: щоб вони з’являлися в них з 
певною періодичністю; щоб не брали участі в певних товариствах; щоб не відвідували 
певних місць; щоб не виходили уночі чи під час громадських безпорядків без нагальної 
потреби з дому; 

4) органи безпеки мали право у будь-який час проводити огляд помешкання та 
особи (стосувалося осіб, які перебували під поліційним наглядом). 

За порушення обов’язків та обмежень, що випливали із застосування 
поліційного нагляду, § 6 вищезазначеного закону передбачав кару посиленого арешту 
від 8 днів до 3 місяців. 

Закон про боротьбу з неробами та волоцюгами від 10 травня 1873 р. рекоменду-
вав органам безпеки застосовувати до особи тільки необхідні обмеження (керуючись 
обставинами), а також зберігати репутацію та заробіток таких осіб [7, c. 386–388]. 

Утримання у домі примусової праці. До 26 липня 1885 р. питання щодо 
застосування цього додаткового покарання регулювалися Законом про боротьбу з 
неробами та волоцюгами від 10 травня 1873 р. З 24 липня 1885 р. набрали чинності 
два закони від 24 травня 1885 р.: Закон про прийнятність утримання у виправному 
домі та домі примусової праці та Закон про створення домів примусової праці та 
виправних домів [2, c. 80]. Ці закони були правовою основою застосування цього 
виду додаткового покарання, зокрема: 

1. Повноваження суду щодо застосування цього додаткового покарання були 
аналогічними тим, якими він володів при застосуванні поліційного нагляду. Тобто 
суд встановлював тільки допустимість застосування цього додаткового покарання 
щодо даної особи, а чи воно буде застосоване, залежало від рішення крайового 
адміністративного органy, тобто намісництва. Рішення про застосування цього 
покарання приймала окрема комісія, створена крайовою адміністративною владою. 
У випадку наявності домів примусової праці для окремих повітів чи гмін, крайова 
політична влада могла уповноважити підвладну їй повітову владу приймати 
рішення про утримання в будинку примусової праці осіб, щодо яких суд ухвалив 
рішення про допустимість застосування цього покарання. Ухвалу повітової комісії 
можна було оскаржити до крайової комісії, рішення якої не підлягало оскарженню 
(§ 7 обох законів від 24 травня 1885 р.) [9, c. 209; 10, с. 211–212]. 

2. Утримання в домі примусової праці могло бути визнане допустимим щодо 
осіб, які вчинили такі проступки: 

– бродяжництво; 
– жебрацтво; 
– неробство (відмову працювати); 
– невиконання особою, яка перебувала під поліційним наглядом, обов’язків, 

покладених на неї у зв’язку із застосуванням цього додаткового покарання; 
– окремі випадки зайняття проституцією, а саме: подальше зайняття проституцією 

жінкою, яка вже раз була покарана за це поліційним наглядом; невиконання 
поліційних приписів, виданих для жінок, затриманих у зв’язку з зайняттям 
проституцією; зайняття проституцією жінкою, яка знала про те, що вона хвора на 
венеричну хворобу; зваблювання молодих осіб та спричинення сімейного конфлікту з 
огляду на виявлене заняття проституцією (§§ 1–6 Закону про прийнятність тримання у 
виправному домі та домі примусової праці) [9, с. 208–209]. 
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3. Від утримання в домі примусової праці звільнялися особи, які: 
– мали інфекційні хвороби; 
– психічно хворі; 
– не могли виконувати будь-яку, хоча б найлегшу, роботу (§ 6 Закону про 

створення домів примусової праці та виправних домів) [10, с.211]; 
– є вагітними жінками та жінками, які годували дітей груддю. 
4. Створення домів примусової праці було обов’язком окремих країв, 

репрезентованих у Раді держави. Декілька країв могли створити спільний дім 
примусової праці. Держава гарантувала, що у разі потреби та наявності можливостей, 
вона теж фінансово долучиться до створення домів виправної праці (§ 1 Закону про 
створення домів примусової праці та виправних домів) [10, с. 210].  

5. Якщо край мав змогу утримання злочинця у домі примусової праці, то кожен 
злочинець, що походив з цього краю і щодо якого суд у вироку визначив допустимість 
застосування утримання у домі виправної праці, повинен був ще протягом чотирьох 
тижнів після відбуття основного покарання залишатися у судовій в’язниці, якщо крайова 
політична влада не ухвалить рішення про звільнення такої особи до закінчення цього 
строку (§ 8 Закону про створення домів примусової праці та виправних домів).  

6. Утримання в домі примусової праці максимально (без перерви) могло 
тривати три роки. Звільнення засудженого до цієї кари достроково могло бути 
простежене у випадку швидшого виправлення особи і відбувалося за рішенням 
органу, який ухвалив застосування цього додаткового покарання. Варто зазначити, 
що якщо б звільнення особи з дому примусової праці відбулося до закінчення двох 
років, а згодом виявилося, що її виправлення було удаваним, то комісія мала право 
прийняти рішення про поновне засудження особи до утримання в домі примусової 
праці на термін, що відповідав невідбутому строку цього покарання (§ 9 Закону 
про створення домів примусової праці та виправних домів) [10, с. 212]. 

Утримання у виправному домі. Законодавче регулювання цього питання 
ґрунтувалося на законах, що регулювали питання утримання у домі примусової 
праці від 24 травня 1885 р. Зокрема в § 15 Закону про створення домів примусової 
праці та домів виправної праці було зазначено, що до утримання у виправних домах 
мають бути застосовувані ті ж самі положення, що й до утримання у домах 
примусової праці, якщо закон не встановлював щодо перших інших положень [2, 
с. 82]. Такими спеціальними положеннями щодо утримання у виправному домі 
були: 

1. Виправні доми відрізнялися від домів примусової праці своїм призначенням. 
Виправні доми були створені як окремі заклади і були призначені для неповнолітніх 
злочинців (яким не виповнилося 18 років), щоб вони могли отримати у них релігійне 
і моральне виховання, а також навчитися певному законному фаху (§ 13 Закону про 
створення домів примусової праці та домів виправної праці).  

2. Створення виправних домів відбувалося за кошти окремих країв (§§ 13, 
15 Закону про створення домів примусової та виправної праці). 

3. Утримання у виправному домі могло бути: 
– за вироком суду, який встановлював допустимість утримання злочинця в домі 

примусової праці, якщо засуджений не досяг вісімнадцяти років (§§ 13, 14 Закону про 
створення домів примусової праці та домів виправної праці) [10, с. 213]. 

– за вироком суду, який встановлював допустимість утримання у виправному домі 
злочинця, котрий вчинив тяжкий злочин, що, враховуючи §§ 2 г, 237, 269–270 
Кримінального кодексу 1852 р., тільки з причин неповноліття вважатиметься злочином 
(§ 8 Закону про прийнятність тримання в домах примусової праці та виправних домах). 
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– з огляду на рішення органів безпеки щодо неповнолітніх, які згідно з 
приписами § 273 підлягали докору з їх боку за вчинення проступків чи злочинів, 
якщо ці неповнолітні особи були занедбані і ці органи не могли в інший спосіб 
забезпечити їм належне виховання та догляд (§ 8 Закону про прийнятність 
тримання в домах примусової праці та виправних домах) [9, с. 209–210]. 

Утримання у виправному домі неповнолітнього, який не досяг 18 років, могло 
бути також і за рішенням органу опіки, прийнятим у зв’язку зі зверненням його 
законного представника (§ 16 Закону про створення домів примусової праці та 
домів виправної праці) [10, с. 213]. Але у цьому випадку таке утримання не було 
покаранням, а лише адміністративним виховним заходом. 

4. Утримання у виправному домі мало тривати доти, доки не було досягнуто 
мети такого утримання – виправлення, але не довше, ніж до досягнення особою 
двадцяти років (§ 14 Закону про створення домів примусової праці та домів 
виправної праці) [10, с. 213]. 

5. Доти, поки не буде створено окремих виправних домів, особи, засуджені до 
цього покарання, мали відбувати його в окремих філіях домів примусової праці (§ 14 
Закону про створення домів примусової праці та домів виправної праці) [10, с. 213]. 

Отже, система додаткових покарань, передбачених австрійським кримінальним 
законодавством другої половини ХІХ ст., була важливою складовою системи 
покарань, що застосована у випадку вчинення кримінально-караного діяння. На 
підставі аналізу вищенаведеного матеріалу можемо зробити висновок, що метою 
застосування поліційного нагляду, утримання у домі примусової праці та утримання 
у виправному домі, а також інших додаткових покарань було перевиховання 
злочинця та запобігання вчинення злочинів у майбутньому, що, своєю чергою, 
сприяло забезпеченню суспільної безпеки як важливого аспекту подальшого 
розвитку суспільства та держави.  
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Раскрыто понимание сущности одной из важных правовых категорий – «дополнитель-
ные наказания» в австрийском уголовном кодексе 1852 г. Проанализирована видовая 
характеристика данной категории. Автор акцентирует внимание на освещении сущности, 
правовом регулировании и цели дополнительных наказаний, не предусмотренных пред-
писаниями уголовного кодекса от 27 мая 1852 г. – полицейского надзора, содержания в доме 
принудительного труда и содержания в исправительном доме, как важной составляющей 
системы наказаний, предусмотренных предписаниями австрийского уголовного права. 
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ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ  
ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ В УКРАЇНІ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 
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Розглянуто суперечності між соціальними функціями феномена ідеології. Запропоно-
вано розуміння ідеології як системи ціннісних орієнтацій окремих соціальних груп чи усього 
суспільства, що забезпечує їх культурну ідентичність і відтворюваність. За матеріалами 
конституцій України та постсоціалістичних держав проаналізовано юридичний зміст засади 
ідеологічного плюралізму, його конституційні межі та ідеологічні основи консолідації 
політичної нації в Україні. 

Ключові слова: ідеологія, політична нація, конституційні цінності, консолідація, ідеологіч-
ний плюралізм, політичний плюралізм. 

Надскладне завдання консолідації української нації нині має виконуватися в 
умовах соціуму, що продовжує переживати кризу публічних цінностей та наразі 
характеризується станом «розколотої ідентичності» [1, с. 193]. Глибинні причини 
такої розколотості закорінені, з одного боку, в історичних (радянського та дорадянсь-
кого періодів) особливостях культурного і політичного розвитку окремих регіонів 
України, які призводять до «амбівалентності історичної пам’яті» [2, с. 107, 112], а 
також у цілеспрямованому маніпулюванні образами такої пам’яті у свідомості 
громадян, з іншого [27]. 

За таких обставин не може бути применшена консолідуюча роль держави, з 
огляду на що нагальним стає вироблення засад державної політики інтеграції 
власне української нації та, що є особливо важливим – усього народу України як 
політичної спільноти. Обидва завдання діалектично взаємодоповнювані: розв’язання 
останнього із необхідністю передбачає розв’язання першого, так само як і перше не 
може здійснюватись незалежно від розв’язання другого чи, тим більше, всупереч 
йому. 

Одним із інструментів інтеграції політичної нації виступає загальнонаціональна 
ідеологія як система ідей, поглядів та уявлень, яка містить концептуальне осмислення 
соціального буття громадян України та їхніх спільнот з погляду потреб, інтересів, 
цілей та ідеалів усього українського суспільства [3, с. 81–83]. Йдеться про ідеї та 
уявлення, спрямовані на об’єднання індивідів та суспільних груп в спільноту, яка у 
Преамбулі Конституції названа Українським народом. 

Подальший виклад потребує деякого уточнення природи і функцій ідеології, 
які свого часу були ґрунтовно пояснені в рамках історико-матеріалістичної парадигми 
(В. Ядов, В. Тугарінов, О. Улєдов та ін.). 

У цьому аспекті привертають увагу розвідки з питань правової ідеології, 
здійснені останнім часом [4; 26]. Так, А. Михайлов, загалом визнаючи соціальну 
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необхідність ідеології, зосереджується переважно на узагальненні негативних рис 
цього феномена. Зокрема, констатовано, що ідеологія нерідко використовує для 
мобілізації мас міфологеми (К. Хюбнер); заперечує факти соціальної реальності, 
прикрашаючи або ж спотворюючи їх; має передовсім інструментальне управлінсько-
маніпулятивне призначення, виступаючи «раціоналізованим і концептуалізованим 
виразом соціального інтересу, заснованим на «універсалізації» тих аспектів 
дійсності, що перешкоджають його здійсненню». На думку А. М. Михайлова, будь-
яка окрема ідеологія засадничо заперечує можливість діалогу з іншими ідеологіч-
ними системами. 

У наведених вище положеннях характерні риси ідеології представлені досить 
рельєфно, хоча й, гадаємо, дещо неповно. За такого розуміння вона може бути 
розглянута як своєрідний функціональний еквівалент релігії або ж деякої тотальної 
у своїй саморепрезентації нерелігійної моралі чи то універсалістської соціальної 
етики (фактично – партикулярної). 

У цьому плані дозволимо собі висловити деякі міркування. 
Наведені вище риси ідеології засвідчують, що вона є внутрішньо суперечливим 

утворенням. Про це може свідчити порівняння двох рядів її характеристик, наведе-
них у літературі [5; 6]. З погляду А. А. Зинов’єва, функції ідеології зводяться до інфор-
маційної (за уточненням А. М. Михайлова, «інформаційно-репресивної»), функції 
контролю за духовними процесами в суспільстві; пояснювальної (витлумачувальної) 
та соціально-мобілізаційної [5]. Широко визнаною є легітимаційна (делітимаційна) 
функція ідеології; про її маніпулятивну функцію вже йшлося вище. 

Натомість В. М. Кузнєцов, виключно позитивно оцінюючи феномен ідеології 
(в контексті завдань консолідації суспільства в сучасній Росії), вказує на такі її 
функції, як зниження духовної та соціальної напруги; допомога в усвідомленні 
назрілих змін у суспільстві й державі; сприяння збереженню і розвитку традицій, 
ідеалів, цінностей, норм і розумінню обов’язків та відповідальності; допомога в 
розумінні й засвоєнні суті смислу життя кожної людини (!); формування й 
роз’яснення значущості і змісту національної (загальнодержавної) мрії, важливої 
для кожної людини і суспільства в цілому; підтримка розуміння гідності й чесності 
для окремої людини, для сім’ї, для суспільства і держави [6, c. 108]. Попри те, що у 
цьому переліку викликають здивування очевидні патримоніалістичні функції, які 
стосуються смислу життя кожної людини та розуміння нею гідності й честі (!), тим 
не менше, не можна заперечити реальності виконання ідеологією низки інших 
названих автором соціальних завдань. 

Це засвідчує неоднозначність ідеології як інструменту соціального управління. 
Якщо з погляду кантіанської автономної етики індивіда ідеологія може розглядатись 
як свого роду «необхідне зло», маніпулятивність якої погано узгоджується з засадою 
людської гідності, то в політичному (радше, політійному) аспекті неминучість 
звернення до ідеології зумовлена самим колективним виміром існування людини й 
соціальною неоднорідністю сучасних суспільств. 

Ідеологію можна розглядати і як систему ціннісних орієнтацій окремих соціаль-
них груп чи усього суспільства, що забезпечує їх культурну ідентичність і відтворюва-
ність. Виконуючи цю функцію, вона, ясна річ, не може не бути, у певному сенсі, 
самодостатньою. Проте постулювати цілковиту й принципову закритість будь-якої 
ідеології навряд чи правильно. Це зумовлене об’єктивною необхідністю конструктивної 
взаємодії між окремими спільнотами, у процесі якої певні трансформації їх 
ідеологічних позицій (хоча б навіть і тимчасові) стають не тільки можливими, але 
й до певної міри неминучими. 
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Інтегрування нації і народу в цілісність як мета, звісно ж, не передбачає її 
ідеологічної, соціальної чи культурної уніфікації. Натомість йдеться про соціальний 
ідеал «єдності у різноманітті», в якому реальне багатоманіття потреб та інтересів 
окремих суспільних груп було би передумовою для узгодження напрямів політичної 
діяльності їхніх представників в рамках державних і недержавних інституцій. 
Ідеологічний консенсус, принаймні у певних межах, принципово можливий вже хоча б 
тому, що окрім індивідуальних та вузькогрупових, є також і спільні потреби й 
інтереси, які за деяких умов здатні виступати консолідуючими соціальними чинни-
ками. До таких умов належить, зокрема, усвідомлення окремими верствами суспіль-
ства певних політичних інтересів як спільних, як власне загальнонаціональних. Таке 
розуміння є необхідною передумовою для виховання толерантного ставлення до 
представників суспільних груп, які дотримуються відмінних ідеологічних настанов. 

Чи можливо поєднати завдання формування й поширення консолідуючої 
державницької ідеології з положеннями ст. 15 Конституції України, які не допускають 
визнання жодної ідеології як загальнообов’язкової? Чи немає суперечності між цим 
завданням і наведеною юридичною забороною? 

Зазначимо, що окрім України, засада ідеологічного плюралізму, або ж 
«багатоманітності» на постсоціалістичному просторі одержала пряме закріплення у 
конституціях деяких інших держав: Бєларусі (ст. 4), Республіки Молдови (ст. 5), 
Російської Федерації (ст. 13), Казахстану (ст. 5), Таджикистану (ст. 8), Узбекистану 
(ст. 12), Болгарії (ст. 11) [див.: 7–13]. При цьому приписи основних законів РФ, 
Таджикистану, Узбекистану передбачають і недопустимість встановлення обов’яз-
кової чи державної (офіційної) ідеології. Останнє положення містять також 
конституції Республіки Болгарії (ст. 11), ст. 2 Хартії основних прав і свобод Чеської 
Республіки та ст. 1 Словацької Республіки [13; 14; 15]. Наведені вище положення є 
нормативними формулами, що мають посттоталітарне походження й антитоталі-
тарне призначення. Вони відображають негативне ставлення до використання 
ідеології як знаряддя впливу на масову свідомість, властивого насамперед для 
тоталітарних політичних режимів. 

Як варто розуміти конституційні приписи про недопустимість встановлення 
обов’язкової чи державної (офіційної) ідеології? 

Норма частини другої ст. 15 Конституції України та аналогічні положення 
конституцій низки зарубіжних держав можна розглядати як дзеркальне відобра-
ження принципів свободи думки, свободи вибору світогляду, вираження поглядів, 
віровизнання та віросповідання [16, с. 110–111]. Смисловий вектор цього припису 
спрямований від держави до окремих людей як носіїв відповідних прав і свобод. 
Водночас конституційні положення про ідеологічний плюралізм легітимізують 
його як засаду демократичного суспільства. 

Окрім цього, вони імпліцитно вказують на загальносуспільне інтегруюче 
призначення держави; вони засвідчують принципову відкритість державних 
інституцій (передовсім парламентів як представницьких колегіальних органів) до 
обміну ідеями й поглядами, до обговорення напрямів загальнонаціонального 
розвитку; апелюють до діалогу як демократичної форми вироблення державної 
політики. 

Розглянені норми дають підставу припустити, що сучасні конституцієдавці 
керуються тим, що деяка єдина, спільна для усього суспільства чи держави 
ідеологія є не наперед заданою передумовою суспільного життя й діяльності 
органів публічної влади, а лише результатом досягнутого загальнонаціонального 
ідеологічного консенсусу. В ідеалі учасниками інституційованого діалогу як засобу 
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досягнення такого консенсусу мали б слугувати різні організації, що виражають 
інтереси й ціннісні вподобання окремих суспільних груп – як найвпливовіших, так 
і міноритарних (політичних партій, рухів, релігійних та громадських об’єднань 
тощо). При цьому ідеологічні уявлення жодної з таких груп самі собою не можуть 
набути формальної обов’язковості для всіх суб’єктів соціуму1. 

Як видається, засада недопустимості визнання будь-якої ідеології обов’язковою 
потребує розмежування її юридично зобов’язувальних і незобов’язувальних проявів. 
Так, правові принципи-ідеї, які можуть бути закріплені у державних, а іноді й інших 
політичних документах, виступають засобами легітимації цілої низки обов’язків 
держави – як негативних, так і позитивних, про що свідчить практика національного 
конституційного судочинства та Європейського суду з прав людини. Так, визнані 
різними ідеологічними течіями засади поваги до гідності людини, свободи, рівності, 
верховенства права тощо не лише належать до своєрідного конституційного 
ідеологічного «джентльменського набору», але й, як вважається, формально 
зобов’язують та обмежують публічну владу в її діяльності. 

Втім (і це видається особливо важливим), конституційний принцип ідеологічного 
плюралізму не свідчить про змістовну необов’язковість жодних ідеологічних 
положень для діяльності держави. Тим більше він не свідчить про відсутність будь-
якої ідеології, яка, за посередництвом конституційних засад, формально зобов’язувала б 
органи публічної влади (як, наприклад, принцип, проголошений у другому реченні 
ст. 3 Конституції України), а у низці випадків також інших учасників суспільного 
життя (так, засада поваги до людської гідності має зобов’язувальне значення для 
діяльності державних органів та приватних осіб). 

Наявність ціннісного підґрунтя будь-якої ідеології є загальновизнано. У цьому 
плані доцільно зазначити, що на перший погляд принцип ідеологічного плюралізму 
нібито полягає у всезагальному «зрівнянні у правах» різних конкретно-історичних 
систем цінностей. Про це може свідчити зокрема те, що в цілій низці сучасних 
конституцій одержали пряме закріплення засади плюралізму політичного та принцип 
багатопартійності як інституційний вираз плюралізму ідеологічного. При цьому 
політичний плюралізм наявний у переліках найвищих конституційних цінностей в 
основних законах Румунії (ст. 1), Республіки Хорватії (ст. 3), Македонії (ст. 8), а 
також в преамбулі до Конституції Республіки Молдови [17; 18; 19].  

З найвищої цінності засади плюралізму не випливає, однак, що конституційно 
визнаним аксіологічним підходом слугує лише релятивізм. Слід безумовно погодитись 
з тим, що в будь-якій державі існує панівна ідеологія, закріплена зазвичай у 
конституції [26, с. 250]. Постсоціалістичні конституції фіксують доволі чітку ієрархію 
окремих видів цінностей, яке виявляє низку своєрідних лібералістичних аксіоло-
гічних пріоритетів, властивих модерним «системам моральності» [20], виробленим у 
буржуазній культурі – пріоритету індивіда щодо суспільства і держави; індивідуальної 
свободи щодо моральної, релігійної та інших форм «неюридичної» відповідальності, 
прав людини щодо її обов’язків тощо. Тому поширення сфери дії принципу 
необов’язковості жодної ідеології на будь-яку «етику цінностей» було б, щонайменше, 
недостатньо правильним. 

Правова засада ідеологічного плюралізму слугує ідеальним відображенням 
капіталістичних суспільних відносин розподілу й обміну благ. Вона відтворює у 
знятому вигляді ринкові засади «свободи і рівності», еквівалентності, формально 

––––––––– 
1 Характерно, що саме таке розуміння засади ідеологічного плюралізму проголошено в ст. 4 Конституції 

Республіки Бєларусь, політичний режим якої вельми складно вважати демократичним [див.: 7]. 
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уможливлюючи всезагальний обмін різними цінностями у сфері ідей, подібно до 
транзакцій у сфері економіки. 

Соціологічний аспект розгляненої проблеми полягає у тому, що сам по собі 
ідеологічний плюралізм і тісно пов’язані з ним плюралізм політичний, світоглядний і 
релігійний як піднесені до рангу нормативних конституційних цінностей, якраз і не 
можуть слугувати чинником, що консолідував би політичну націю2.  

Не здатні виконувати суспільно-інтегруючу функцію, зокрема в сучасному 
українському суспільстві, ліберально-лібертарні ідеї свободи, загальної рівності та 
недискримінації, які мають для цього надто абстрактний характер. Натомість, 
гадаємо, у цьому сенсі можна було б вести мову про ідеологію суспільного діалогу 
й толерантності, про виявлення і підтримку тих цінностей, які фактично наявні у 
суспільній свідомості й можуть об’єднувати значну частину суспільства в Україні. 
У цьому плані потребує постійної уваги вироблення й проведення офіційної політики 
пам’яті, здатної виокремлювати й закріплювати в суспільній уяві певні цінності як 
позитивні [22], активно протидіяти «війнам пам’ятей» і маніпулюванню свідомістю з 
боку політичних сил та ЗМІ [27]. До складових такої політики належить також і 
конституційно-правове закріплення цінностей з консолідуючим ідеологічним 
навантаженням, про що йтиметься далі. 

Об’єднання представників окремих соціальних груп можливе на ґрунті досвіду 
пережиття співпричетності до певних історичних подій, їх спів-пережиття як 
спільних смислів та емоційно сильних ціннісних значущостей. 

У суспільній свідомості таке сприйняття може виникати за різних обставин: на 
основі спільного історичного досвіду політичної боротьби, досвіду спільного 
протистояння існуючому політичному режиму в своїй державі та/або протидія 
зовнішньополітичному супротивнику. Це своєрідне об’єднання «проти», за якого 
наявність єдиного супротивника виступає чинником, наділеним значним консоліду-
ючим емоційним потенціалом. Про це переконливо свідчать як події Помаранчевої 
революції, так і Майдану 2014 року. 

У політико-правовій практиці закріплення подібного досвіду переважно 
здійснюється у преамбулах конституцій. Так, наприклад, у Преамбулі Хартії основних 
прав і свобод3 згадано «гіркий досвід часів, коли права людини і свободи придушу-
вались на нашій батьківщині» [14]. Проте в аспекті формування політичної нації 
такий досвід, вочевидь, ще не є достатнім. Необхідним стає раціональне усвідомлення і 
пережиття позитивних цінностей як цілей спільної політичної діяльності, досвід 
конструктивної співпраці. 

У «позитивному» аспекті (об’єднання «за») може йтись, зокрема, про причетність 
до певних культурно-історичних надбань. «Знятою» формою відображення згаданих 
вище спільних смислів у конституціях виступають положення, які вміщуються 
переважно в їх преамбулах чи в першому розділі. Йдеться про звернення до 
конкретних історичних подій; про специфічні ідеологічні формулювання, які можуть 
визнавати особливу культурно-історичну роль певного віросповідного напрямку чи 
конфесії; положення, які закріплюють специфічні для тієї чи іншої країни світоглядно-
культурні основи «національної ідеї»; апелювати до історичних подій тощо. Так, 
наприклад, Преамбула Конституції Словацької Республіки звертається до «духовної 

––––––––– 
2 У цьому плані видається прикметним поняття «безплідного плюралізму», яке використовується 

деякими зарубіжними дослідниками для характеристики політичних систем цілої низки постсоціалістичних 
суспільств [21, с. 42–65]. 

3 Невід’ємна частина конституційної системи Чеської Республіки. 
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спадщини Кирила й Мефодія» і «духовного завіту Великої Моравії» – держави, в якій 
була вперше створена словянська писемність і виникла церковно-словянська мова [15]. 

Звісно, де-факто досвід політичної консолідації є завжди тією чи іншою мірою 
партикулярним, оскільки не може охоплювати буквально «усіх» громадян. Суттєвим, 
однак, є його репрезентативність, охоплення таким досвідом певної критичної маси 
громадян, які належать до різних соціальних верств. За допомогою ідеологічних 
засобів такий досвід може поширюватись також і на інші суспільні групи та 
інтеріоризуватись їх свідомістю. Тому потрібно визнати те, що загальнонаціональна 
ідеологія тією чи іншою мірою неминуче спирається на елементи політичної міфології 
й соціальної утопії, – однак елементи безумовно корисні тією мірою, якою вони 
спрямовуються на консолідацію політичної нації. При цьому важливим є розрізнення 
міфології дезінтегруючої (наприклад, формування історичної пам’яті шляхом 
антагоністичного протиставлення образів «своїх героїв» та «чужих фашистів») та 
міфології інтегруючого спрямування (ідеї політичної нації, соборності тощо). 

Потрібно звернути увагу на положення, які можуть бути розглянуті як своєрідна 
противага засаді ідеологічного плюралізму та як конституційні обмеження остан-
нього. Зокрема, прямий чи непрямий осуд окремих ідеологій містять конституції 
Албанії та Польщі. У ст. 9 Конституції Республіки Албанії зазначено, що «політичні 
партії та інші організації, програми і діяльність яких ґрунтується на принципах 
тоталітаризму, що сприяє розпалюванню расової, релігійної, регіональної чи 
етнічної ненависті, використанню насильства для захоплення влади або для зміни 
політики держави, а також ті, що мають таємний характер, заборонені згідно закону» 
[23]. Більш конкретні приписи містить конституція Польщі (ст. 13), яка забороняє 
існування політичних партій та інших організацій, котрі в своїх програмах 
звертаються до тоталітарних методів і прийомів діяльності нацизму, фашизму і 
комунізму…» [24]. Наведені норми апелюють до спільної історичної пам’яті народу, 
який пережив панування державних режимів, для яких порушення основоположних 
прав людини, зокрема й вчинення злочинів проти людяності, становило звичайну 
політичну практику4. 

Ідеологічне навантаження і певний консолідуючий потенціал мають також 
положення ст. 19 Конституції Республіки Польщі, в яких зазначено, що Республіка 
охоплює особливою турботою ветеранів боротьби за незалежність, зокрема, інвалідів 
війни. Особливий статус учасників антифашистських і національно-визвольних війн 
визнає також і Конституція Республіки Македонії (ст. 36) [19]. Добре відомо, що 
практика спільної національно-визвольної боротьби належить до потужних 
чинників, які об’єднують її учасників; конституційне ж визнання загальної 
значущості цієї боротьби не тільки надає їй найвищу юридичну легітимацію, але й 
слугує засобом інтеграції нащадків усіх тих, хто брав у ній участь, а також тих, хто 
відчуває співпричетність до цінностей, які у цій боротьбі захищали. 

Які ж цінності та ідеали можуть бути закладені до основ загальнонаціональної 
ідеології у Преамбулі Основного Закону нашої держави? 

Як видається, до них могли б бути зачислені, зокрема, цінності незалежної 
Української держави як однієї з найвищих соціальних цінностей і спільного блага 
усіх її громадян; патріотизму, любові до рідної землі; розуміння спільності історичної 
долі громадян різних національностей, соціальних верств, світоглядів і віросповідань, 

––––––––– 
4 У 2002 р. було зареєстровано Комуністичну партію Польщі, яка проголошує себе наступницею 

однойменної партії, що існувала в Польщі у 1918–1938 рр. та відмежовується від підтримки методів і 
прийомів діяльності, заборонених у ст. 13 Конституції. 
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які утворюють українську націю як політичне ціле; соціальної справедливості, 
миру, громадянської злагоди й толерантності. 

Переліченим, ясна річ, не обмежується перелік консолідуючих ціннісних основ 
Конституції. Трагічним і дотепер невідомим в Україні досвідом протистояння 
громадян і державної влади стали події лютого 2014 року, які мали б бути відображені 
у новій Конституції нашої держави у зв’язку із найвищою цінністю людського життя 
та з необхідністю забезпечення національного примирення. 

Хотілося б звернути увагу на ще одну ідеологічно значущу обставину, яка 
видається такою, що вимагала би закріплення на рівні Основного Закону, хоча у 
найближчі роки її широке сприйняття в суспільстві потребує значної ідеолого-
просвітницької роботи. Йдеться про досвід боротьби за українську державність у 
ХХ ст., що заслуговує на конституційне відображення як національно-визвольні 
змагання українського народу. Вироблення чіткої офіційної позиції держави з цього 
питання не тільки сприяло би відновленню історичної справедливості, але й, у більш 
віддаленій перспективі, могло б закласти основу також і для вироблення ідеологічного 
консенсусу. Визнаючи серйозність існуючих розбіжностей у ставленні до досвіду 
цієї боротьби в окремих регіонах України, вважаємо, тим не менш, що громадянська 
злагода в суспільстві не може ґрунтуватись на замовчуванні «незручних» історичних 
подій, а натомість, потребує загального усвідомлення їх соціальної сутності, а також 
переоцінки з позицій конституційних цінностей. З урахуванням цього у перспективі 
видавалось би необхідним також конституційно-правове закріплення норм про 
особливий захист з боку держави учасників не лише антифашистської, але й 
національно-визвольних війн. Юридичною передумовою для цього міг би стати, 
зокрема, Указ Президента України «Про вшанування учасників боротьби за незалеж-
ність України у XX столітті» [25]. В аспекті політики пам’яті консолідуючими чинни-
ками тут могли б виступати усвідомлення самоцінності національної державності й 
необхідності гідного вшанування усіх, хто брав участь у боротьбі за неї, переосми-
слення трагічних подій української історії як складових спільної історії всіх 
українців, як історичного минулого, спільне пережиття якого має стати запорукою 
унеможливлення повторення подібних подій у майбутньому. 

На завершення зазначимо, що, попри відмову від прямого й силового нав’язу-
вання ідеології суспільству, потреба в політично виваженій ідеолого-виховній 
діяльності держави належить до особливо нагальних. Без забезпечення цієї потреби 
державою формування політичної нації видається вкрай ускладненим. З урахуванням 
виняткової значущості й складності цього завдання, консолідуюча політика, саме з 
огляду на реальні соціальні умови, повинна бути предметом постійної турботи 
вищих органів державної влади. Альтернативою такій політиці може слугувати 
лише добре відомий в історії принцип «поділяй і володарюй», реалізація якого 
вкрай небезпечна для національної державності. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР КОНСОЛИДАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАЦИИ В УКРАИНЕ 

С. Рабинович 

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

Рассмотрены противоречия между социальными функциями феномена идеологии. 
Предлагается понимание идеологии как системы ценностных ориентаций социальных 
групп или всего общества, обеспечивающее их культурную идентичность и воспроиз-
водство. По материалам конституций Украины и зарубежных государств проанализировано 
юридическое содержание принципа идеологического плюрализма, его конституционные 
пределы и идеологические основы консолидации политической нации в Украине. 

Ключевые слова: идеология, политическая нация, конституционные ценности, 
консолидация, идеологический плюрализм, политический плюрализм. 

IDEOLOGICAL FACTOR OF CONSOLIDATION  
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Contradictions between the social functions of ideology phenomenon are regarded. 
Conception of ideology as the system of axiological orientations within separate social groups 
or society in toto, providing its cultural identity and reproducibility, is proposed. The legal 
content of the principle of political pluralism, its constitutional scope and ideological principles 
of consolidation of political nation in Ukraine are analyzed on the basis of the Constitutions of 
Ukraine and post-socialist states. 

Key words: ideology, political nation, constitutional axiology, consolidation, ideological 
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РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У ЗБИРАННІ ДОКАЗІВ 
НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ  
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Проаналізовано процес доказування на стадії підготовчого провадження в адміністра-
тивному суді. Визначено роль адміністративного суду в процесі збирання доказів, що 
узгоджується із принципом офіційного з’ясування усіх обставин справи в адміністра-
тивному процесі. Обґрунтовано позицію, яка полягає у тому, що саме від активної ролі суду 
на стадії підготовчого провадження, значною мірою залежить всебічний та об’єктивний 
розгляд справи і вирішення справи в одному судовому засіданні протягом розумного 
строку. 

Ключові слова: збирання доказів, підготовче провадження, адміністративний процес, 
адміністративний суд.  

Підготовче провадження є важливою та самостійною стадією адміністративного 
процесу, яка має самостійну мету та завдання, характеризується певним колом 
учасників процесу та процесуальними діями, що її вчиняють учасники адміністра-
тивного процесу на цій стадії. Від належного проведення усіх процесуальних дій на 
стадії підготовчого провадження з дотриманням усіх принципів адміністративного 
процесу залежить подальший рух справи, справедливість та законність судового 
рішення, а також досягнення основного завдання адміністративного судочинства. 
Одними з найважливіших процесуальних дій, які здійснюються судом на стадії 
підготовчого провадження, є дії, спрямовані на збір доказового матеріалу з метою 
всебічного та об’єктивного розгляду і вирішення справи в одному судовому 
засіданні протягом розумного строку. Особливістю адміністративного процесу, на 
відміну від цивільного процесу, є можливість суду з власної ініціативи витребувати 
докази, необхідні для вирішення справи, що випливає з принципу офіційного 
з’ясування усіх обставин справи.  

Інститут доказування в адміністративному процесі досліджували такі науковці, як 
Р. О. Куйбіда, В. Матвійчук, І. Хар, О. А. Банчук, І. Б. Коліушко, В. Л. Маринченко, 
О. М. Пасенюк, А. Г. Перепелюк, Р. І. Корнута, О. М. Панченко, В. Б. Авер’янов, 
В. С. Стефанюк, Н. О. Армаш, О. М. Бандурка, А. В. Басов та ін. Дослідження 
відбувалися в контексті прав та обов’язків сторін у процесі доказування та ролі 
суду в оцінці доказів, а також важливості принципу офіційного з’ясування усіх 
обставин справи. 

Проте не було проведено детального аналізу ролі суду у процесі доказування 
на стадії підготовчого провадження, які впливають на подальший рух справи.  
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Як зазначає група науковців – О. А. Банчук, І. Б. Коліушко, Р. І. Корнута, 
Р. О. Куйбіда, В. Л. Маринченко, О. М. Пасенюк, А. Г. Перепелюк та ін. – інститут 
доказів і доказування має велику специфіку в адміністративному процесі. Незважаючи 
на багато спільних рис із аналогічним інститутом в інших видах судочинства, 
насамперед у цивільному, інститут доказів в адміністративному процесі є одним із 
тих, що суттєво відрізняється. Така відмінність зумовлена дією принципу 
офіційного з’ясування усіх обставин справи, а також презумпцією вини відповідача 
[2, c. 335]. 

Відповідно до принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі, перед-
баченого ст. 11 КАС України суд має право з власної ініціативи виявляти та 
витребувати докази, якщо це необхідно для з’ясування всіх обставин у справі. У 
випадку недостатності доказів суд пропонує особам, котрі беруть участь у справі, 
надати додаткові докази, яких, на думку суду, не вистачає. 

Адміністративний суд повинен дослідити за власною ініціативою важливі для 
прийняття рішення з правового спору фактичні обставини, залучити їх до провадження 
та встановити їх правдивість. Так суд, поряд з активністю сторін у доведенні їхніх 
тверджень, бере на себе ініціативу під час розгляду справи [3, c. 42–43]. 

Застосування принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі 
здійснюється з подвійною метою: 1) встановлення об’єктивної істини у конкретній 
адміністративній справі; 2) захист, поновлення чи визнання законних прав, свобод 
та інтересів фізичних, юридичних осіб, які звернулися до адміністративного суду із 
заявою про захист їх суб’єктивних інтересів. 

Принцип офіційності в адміністративному судочинстві зумовлює низку особли-
востей у процесі доказування. Суд не є пасивним спостерігачем за тим, що 
подають особи, які беруть участь у справі, на обґрунтування своїх вимог. Тягар 
збору доказів на відміну від цивільного судочинства лежить не лише на сторонах 
[4, c. 345]. 

Вищий адміністративний суд України у справі № К-13292/08 від 04.11.2010 р. 
зазначає, що дотримання цього принципу потребує від суду, який розглядає справу, 
встановлення фактичних обставин справи, навіть якщо на них немає посилання 
сторін в їхніх доводах чи запереченнях, з витребуванням відповідних доказів, в тому 
числі і з власної ініціативи, що зумовлюється публічним характером спору в 
адміністративній справі.  

Суд під час розгляду адміністративних справ відіграє актину роль і саме від 
його вчинених процесуальних дій у процесі доказування залежить законність та 
обґрунтованість рішення суду. 

Кодекс адміністративного судочинства України (далі КАС України) не містить 
дефініції поняття доказування. Проте з аналізу положень КАС України можна 
зробити висновок про те, що доказування – це процес збирання, подання, оцінки 
доказів адміністративним судом та учасниками адміністративного процесу.  

На думку Н. О. Армаш, О. М. Бандурки, А. В. Басова під доказуванням в 
адміністративному судочинстві потрібно розуміти врегульовану правовими 
нормами діяльність адміністративного суду та учасників адміністративного 
процесу щодо збирання і закріплення, перевірки і оцінки доказів. Процесуальна 
форма і правовий порядок збирання, закріплення, перевірки й оцінки доказів є 
гарантіями досягнення мети правосуддя. У цьому контексті потрібно зазначити, що 
доказування як пізнавальна діяльність має свій предмет. Предметом доказування 
доцільно розуміти те, що потрібно доказувати у кожній адміністративній справі 
[5, c. 280]. 
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Наприклад, М. Штефан під доказуванням визначає процесуальну і розумову 
діяльність суб’єктів доказування, яка відбувається в урегульованому процесуальному 
порядку і спрямована на з’ясування дійсних обставин справи, прав і обов’язків сторін, 
установлення певних обставин шляхом ствердження юридичних фактів, зазначення 
доказів, збирання, витребування, дослідження і оцінки доказів [7, c. 249]. 

Натомість В. Матвійчук та І. Хар вважають, що доказування – це подання для 
аналізу суду певної інформації про певні події, дії або стан (юридичні обставини), 
що здійснюють суб’єкти, які беруть участь у розгляді справи [6, c. 787]. 

Більшість науковців вважають, що процес доказування – це процесуальна, 
розумова діяльність суду та учасників адміністративного процесу, що полягає у 
збиранні, витребуванні, перевірці та оцінці доказів, які мають значення для 
вирішення справи. 

Варто підтримати таке розуміння процесу доказування, проте потрібно 
звернути увагу, що доказування повинне відповідати певній процесуальній формі, 
здійснюватися у встановленому порядку та оформлятися у відповідні процесуальні 
документи.  

Саме на стадії підготовчого провадження судом вчиняються дії, що стосуються 
збирання та витребування доказів. Підготовче провадження складається з двох етапів, 
етапу підготовки справи до судового розгляду та етапу проведення попереднього 
судового засідання. На кожному з цих етапів, основною метою суду є вчинити всі 
необхідні дії для того, щоб розгляд справи відбувся всебічно, об’єктивно та протягом 
розумного строку. 

Відповідно до ст. 110 КАС України на етапі підготовки справи до судового 
розгляду суд може вчиняти такі процесуальні дії: прийняти рішення про 
витребування документів та інших матеріалів; навести необхідні довідки; провести 
огляд письмових та речових доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду; 
призначити експертизу, вирішити питання про необхідність залучення свідків, 
спеціаліста, перекладача та викликати їх на судовий розгляд адміністративної 
справи [1].  

На етапі проведення попереднього судового засідання, якщо під час підготовки 
справи до судового розгляду було вирішено, на підставі ст. 111 КАС України, 
проводити таке засідання, суд визначає факти, які необхідно встановити для вирішення 
спору і які з них визнаються сторонам, а які належить доказувати; з’ясовує, якими 
доказами сторони можуть обґрунтовувати свої докази чи заперечення, та встановлює 
строки для їх надання та вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до судового 
розгляду [1]. 

Варто зазначити до цих інших дій, які суд має право вчиняти, належать дії 
спрямовані на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, призначення 
експертизи та розгляд клопотань, заяв з приводу витребування документів та інших 
матеріалів.  

На етапі підготовки справи до судового розгляду суд має право витребувати 
докази, як у сторін по справі, так і в третіх осіб. Тому проведення попереднього 
судового засідання можна проводити не у всіх справах. Проте варто зазначити, що 
суду наперед не відомо, якими доказами сторони будуть обґрунтовувати свої 
докази та заперечення. Під час попереднього судового засідання сторони мають 
право подавати додаткові докази та заявляти клопотання з приводу витребування 
доказів. Тому у випадку непроведення попереднього судового засідання суд з 
власної ініціативи не завжди може визначити, які саме докази є необхідними для 
всебічного та об’єктивного розгляду справи. 
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На відміну від адміністративного, у цивільному процесі, відповідно до зміни 
внесених у 2010 р., докази можуть бути подані до призначення справи до 
судового розгляду, тобто на попередньому судовому засіданні, а у випадку 
непроведення попереднього судового засідання особа, отримавши ухвалу про 
призначення справи до судового розгляду, має право подати такі докази до 
початку судового розгляду.  

Видається, що така норма, яка передбачена у Цивільно-процесуальному кодексі 
України, підкреслює важливість проведення попереднього судового засідання. І суд на 
етапі підготовки справи, вирішуючи питання про проведення попереднього судового 
засідання, акцентує увагу на достатності доказового матеріалу у справі, і у випадку, 
якщо справа є складною і доказового матеріалу недостатньо, призначає проведення 
попереднього судового засідання. Варто зазначити, що суд на стадії підготовчого 
провадження не має права давати оцінку доказам.  

В адміністративному процесі особи, які беруть участь у справі, мають право 
подавати докази і під час судового розгляду у справі, а суд, з власної ініціативи та 
за клопотанням сторін витребувати докази. Так втрачається значення стадії 
підготовчого провадження, оскільки основною її метою є забезпечення всебічного 
та об’єктивного вирішення справи протягом розумного строку. І саме на стадії 
підготовчого провадження передбачено вчинення дій спрямованих на виявлення та 
збирання доказів.  

Видається за доцільне внести зміни у КАС України, якими передбачити подання 
доказів до початку судового розгляду у справі. Такий порядок подання доказів був 
би більш обґрунтованим у адміністративному процесі завдяки принципу офіційного 
з’ясування обставин справи, що дає судові можливість збирати докази з власної 
ініціативи на стадії підготовчого провадження.  

До процесу доказування належить також інститут забезпечення доказів, який 
полягає у тому, що особи, які беруть участь у справі, мають право подати клопотання 
про витребування доказів у випадку, якщо вони не мають можливості зробити це 
самостійно.  

На думку А. Т. Комзюка, інститут забезпечення доказів спрямований на 
забезпечення нормального здійснення процесу доказування шляхом збирання і 
закріплення доказів, якщо існують обставини, які під час судового розгляду 
справи можуть зробити неможливим або ускладненим надання потрібних доказів 
[5, c. 289]. 

Відповідно до ст. 73 КАС України, якщо особи, які беруть участь у справі 
вважають, що надання необхідних доказів згодом стане неможливим або усклад-
неним, мають право просити суд забезпечити ці докази. Суд забезпечує докази 
шляхом допиту свідків, витребуванням матеріалів та оглядом доказів, призна-
ченням експертизи. 

Вважаємо, що таке право осіб, які беруть участь у справі, пов’язане із принципом 
змагальності, який також передбачений в адміністративному процесі. Особи, які 
беруть участь у справі, також зобов’язані брати активну роль у процесі доказування і 
у випадку неможливості отримання певних доказів мають право, як і у цивільному 
процесі, просити суд про забезпечення доказів. 

Варто наголосити на тому, що особи, які беруть участь у справі, мають право 
просити про забезпечення доказів лише у тому випадку, якщо докажуть судові 
неможливість або складність в отриманні ними цих доказів. Тобто сторони не 
повинні зловживати своїми правами щодо забезпечення доказів і повинні брати 
активну роль у процесі доказування з метою захисту своїх прав та інтересів. 
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Незважаючи на принцип змагальності в адміністративному процесі, заслуговує 
на увагу позиція Р. О. Куйбіди, який зазначає, що адміністративний суд, на відміну 
від суто змагального процесу, де суд оперує винятково тим, на що посилаються 
сторони, має повністю встановити обставини у справі, щоб ухвалити справедливе 
та об’єктивне рішення, оскільки судові рішення в адміністративних справах так чи 
інакше стосуються публічних інтересів [4, c. 103]. 

З огляду на принцип офіційного з’ясування обставин справи суд відіграє 
ключову роль у процесі доказування і саме на стадії підготовчого провадження, 
оскільки на цій стадії, відповідно до КАС України, вчиняються дії щодо збирання 
та витребування доказів, що стосуються справи і є необхідними для всебічного та 
об’єктивного розгляду справи протягом розумного строку. 
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РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДА  
В СОБИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА СТАДИИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

К. Кит 

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

В статье проанализировано процесс доказывания на стадии подготовительного 
производства в административном суде. Определено роль административного суда в 
процессе собирания доказательств, что согласовывается с принципом официального 
выяснения всех обстоятельств дела в административном процессе. Обосновано 
позицию, которая состоит в том, что от активной роли суда на стадии подготови-
тельного производства, в значительной степени зависит всестороннее и объективное 
рассмотрение дела и решение дела в одном судебном заседании в течение разумного 
срока.  

Ключевые слова: собирание доказательств, подготовительное производство, 
административный процесс, административный суд.  
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THE ROLE OF THE ADMINISTRATIVE COURT  
IN EVIDENCE COLLECTING ON THE STAGE  

OF PRELIMINARY PROCEEDING 
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The process of proving on the stage of preliminary proceeding in the administrative court 
is analyzed. The role of the administrative court during the process of evidence collecting that 
conforms to the principle of official establishment of circumstances of the case in the 
administrative process, is defined. The following conclusion is made: the all-sided and 
objective consideration of the case within one court hearing and during reasonable time in toto 
depends on the active role of the court on the stage of preliminary proceeding. 

Key words: evidence collecting, preliminary proceeding, administrative process, 
administrative court. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА  
ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ  

А. Школик  

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

Проаналізовано наукові підходи до змісту ключових категорій адміністративного права: 
адміністративний процес, адміністративна процедура та адміністративне провадження. 
Запропоновано відійти від двозначного використання терміна «адміністративний процес» і 
для позначення порядку прийняття рішень публічною адміністрацією використовувати термін 
«адміністративна процедура».  

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративний процес, адміністративне 
провадження.  

До проблематики адміністративної процедури, а також співвідношення цього 
поняття з адміністративним процесом протягом останніх десятиріч зверталася 
переважна більшість вітчизняних адміністративістів. Серед авторів, які приділили 
особливу увагу цьому напряму досліджень, необхідно відзначити, зокрема, 
В. Б. Авер’янова [1, с. 11–17], Т. О. Коломоєць [2, с. 211–221], О. В. Кузьменко [3, 
с. 134–142], Р. С. Мельника [4, с. 119–128], О. І. Миколенка [5, с. 170–180], А. Ю. Осад-
чого [6, с. 2–22], В. П. Тимощука [7, с. 59–82], М. М. Тищенка [8, с. 6–26], С. Г. Сте-
ценка [9, с. 69–74]. Цей перелік можна небезпідставно продовжувати. 

Однак варто констатувати, що погляди на сутність адміністративної процедури 
перелічених та багатьох інших науковців в Україні залишаються кардинально 
відмінними. Відсутність «спільного знаменника» – усталеного підходу до поняття 
адміністративна процедура, на нашу думку, не можна цілковито виправдати 
свободою наукової творчості, яка передбачає різноманітність наукових поглядів. У 
випадку з адміністративною процедурою така різноманітність в адміністративно-
правовій доктрині видається одним із факторів, що зумовлює кілька не надто 
позитивних наслідків. По-перше, тривалі коливання українського законодавця в 
частині правового забезпечення адміністративної процедури і, відповідно, відсутність 
системного розвитку адміністративно-процедурного законодавства. По-друге, що 
пов’язане з першим – проблеми з практичною реалізацією та захистом прав, свобод і 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з публічною 
адміністрацією. По-третє, у навчальному процесі – дезорієнтацію студента, який вивчає 
право і натрапляє у підручниках та навчальних посібниках діаметрально протилежні 
позиції щодо сутності адміністративної процедури та адміністративного процесу. 
Подібного немає в інших провідних галузях національного права, принаймні, щодо 
базових категорій.  

Причини описаного стану розвитку української адміністративно-правової 
доктрини в частині адміністративної процедури та адміністративного процесу є 
історично, та геополітично зумовлені.  

В історичному контексті наукові погляди вітчизняних науковців формувалися 
переважно під впливом розробок радянського адміністративного права, які також 
не відзначалися особливою єдністю щодо адміністративно-процесуального права. 
Розроблені адміністративістами радянського періоду два погляди на адміністративний 
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процес – у широкому та вузькому розумінні, – було перенесено до нових підручників 
з адміністративного права України [10, с. 477–478]. При цьому потрібно зазначити, 
що професор М. М. Тищенко, висвітлюючи це питання в Академічному курсі ще у 
2004 р. (до прийняття та набуття чинності Кодексом адміністративного судочин-
ства України) зазначав, що навіть у широке розуміння адміністративного процесу 
«не вписується» процес розгляду справ у спеціалізованих адміністративних судах, 
хоча для позначення саме цього явища первісно і використовували термін 
адміністративний процес [10, с. 478]. Інакше кажучи, доцільність розгляду поняття 
адміністративного процесу в широкому і вузькому розумінні було поставлено під 
сумнів, хоча цей поділ і надалі було висвітлено в українських підручниках.  

Якщо підсумувати, у радянській адміністративно-правовій доктрині, яка суттєво 
вплинула на становлення позицій сучасних українських науковців, превалюючим 
поняттям був адміністративний процес, а не адміністративна процедура. Серед 
додаткових причин такої еволюції поглядів зазначимо також традиційний для 
пострадянського простору вплив загальної теорії права і держави на правову 
доктрину галузевих правових наук. Зокрема, в одному з найпоширеніших протягом 
двох останніх десятиріч навчальних посібників професор П. М. Рабінович, як і біль-
шість теоретиків права, поділяє правові норми на матеріальні та процесуальні 
(визначають порядок, процедуру, «регламент» здійснення прав або виконання 
обов’язків, встановлених у матеріальних нормах) [11, c. 113]. З такого погляду 
робимо висновок, що норми, котрі врегульовують адміністративну процедуру, 
належать до адміністративно-процесуальних.  

У геополітичному контексті передумови формування вітчизняної правової 
доктрини про адміністративну процедуру також є досить складними. З одного боку, з 
огляду на історичні зв’язки та знання російської мови, вплив науки російського 
адміністративного права на розробки українських адміністративістів залишається 
суттєвим. З іншого боку, з огляду на закріплений в національному законодавстві 
України напрям його адаптації до права Європейського Союзу, протягом останніх 
десятиріч суттєво зріс вплив правової доктрини держав, що належать до 
континентальної правової системи і, передусім, Федеративної Республіки Німеч-
чини. Професор В. М. Бевзенко у цьому контексті говорить навіть про рецепцію в 
Україні німецького адміністративного права [12, с. 7], принаймні щодо організації та 
діяльності адміністративних судів. Такий напрям удосконалення національного права 
видається досить виправданим з огляду на результативне запозичення німецького 
досвіду правового регулювання у різні періоди часу не лише державами Центральної 
та Східної Європи, але й однією з найрозвинутіших країн світу – Японією. 
Російський професор А. Н. Козирін, висвітлюючи у своєму підручнику адміністра-
тивне право Японії, зазначає, що значення рецепції німецького права висвітлює 
фраза, що побутувала свого часу у цій країні: «Що не є німецьким правом, не є 
правом взагалі» [13, с. 405]. 

Отже, з огляду як на історичні, так і геополітичні причини співвідношення 
понять адміністративний процес та адміністративна процедура, залишається пред-
метом дискусії вітчизняних науковців. У цьому напрямі, звичайно, можна поверну-
тися до латинських витоків слів процес і процедура та відшуковувати там відмінності 
та особливості кожного терміна. Але чи продуктивним буде таке дослідження в 
контексті адміністративного права, що сформувалося не у часи Древнього Риму, а 
лише в ХІХ, а особливо – в ХХ столітті нашої ери?  

Тому звернемося до зарубіжного досвіду використання у правовій доктрині, 
законодавчих актах і правозастосовній практиці термінів «адміністративний процес» і 
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«адміністративна процедура». Порівняльно-правове дослідження є важливим з 
огляду на оптимальне вирішення цього питання, особливо у країнах з розвинутим 
адміністративним правом та усталеними традиціями його застосування. Однак 
навіть короткий огляд таких країн засвідчує кардинально відмінні підходи, що 
застосовуються у них. 

У Франції, яка вважається батьківщиною адміністративного права, для позна-
чення порядку вирішення спорів в органах адміністративної юстиції використовується 
термін «адміністративно-спірна процедура» (procedure administrative contentieuese) [13, 
с. 279]. Тобто, не лише в частині визначення порядку діяльності публічної адміні-
страції, але й адміністративних судів вживається термін процедура.  

У Німеччині поняття адміністративна процедура та адміністративний процес 
чітко розділені. Адміністративно-процедурні норми регулюють переважно порядок 
прийняття адміністративних актів та укладення публічно-правових договорів 
публічною адміністрацією. Своєю чергою, адміністративно-процесуальні норми – 
вирішення публічно-правових спорів адміністративними судами. При цьому варто 
зазначити, що в правовій доктрині щодо останньої групи вживається також термін 
«адміністративно-процесуальне провадження» [14, с. 85]. 

У Сполучених Штатах Америки основоположний закон, що визначає порядок 
прийняття рішень публічною адміністрацією називають Актом про адміністративну 
процедуру (прийнятий на рівні федерації 1946 р. і продубльований у багатьох 
штатах). Однак, у науковій та навчальній літературі під час висвітлення цієї пробле-
матики застосовується переважно словосполучення «адміністративний процес», що 
засвідчує назва та зміст американських підручників з адміністративного права [15]. 
Так само у британських виданнях знаходимо головно загальний термін «процес» [16, 
с. 245]. 

У Польщі, яка є класичним прикладом держав Центральної та Східної Європи 
ще 1960 р. було прийнято базовий законодавчий акт, що регулює діяльність 
публічної адміністрації – Кодекс адміністративного провадження. Відповідно, у 
правовій доктрині та підручниках використовують термін «адміністративне 
провадження», але також і «судово-адміністративно провадження» для позначення 
порядку розгляду спорів адміністративними судами [17]. 

Цей короткий огляд дає підстави зробити кілька парадоксальних висновків. У 
різних державах з розвинутим адміністративним правом на позначення встановленого 
законом порядку функціонування публічної адміністрації та судів, які розглядають 
публічно-правові спори, використовують цілковито відмінні терміни. При тому 
відмінності спостерігаємо не лише між країнами, що належать до різних правових 
систем, але й у межах континентальної правової системи, до якої належить Україна. 
Інакше кажучи, враховуючи історичні передумови розвитку адміністративно-правової 
доктрини, у кожній державі обирають власний підхід до базових категорій, котрі є 
предметом цього дослідження.  

Перелічені терміни адміністративний процес, адміністративна процедура, 
адміністративне провадження, – є важливими для чіткого ототожнення того чи іншого 
явища у правовій доктрині. Однак значно важливішою видається якість та ефектив-
ність нормативно-правового регулювання, що забезпечується із використанням того чи 
іншого терміна, не кажучи вже про практику застосування норм публічною адміністра-
цією та судами. Адже використання відмінних термінів у законодавчих актах перелі-
чених країн з розвинутим адміністративним правом у кінцевому підсумку призводить до 
аналогічного результату – належної реалізації та захисту прав, свобод та законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з публічною адміністрацією. 
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Попередні тези не заперечують необхідності наукового обґрунтування викорис-
тання того чи іншого терміна в Україні. Навпаки, доцільно чітко визначити 
переваги та недоліки вибору того чи іншого варіанта і надалі, принаймні у 
нормативно-правових актах застосовувати лише його – з метою уникнення 
різночитань та недоцільного збільшення праці для Конституційного Суду в частині 
тлумачення відповідних приписів. 

Повертаючись до нормативно-правових актів України, спільним знаменником у 
чинному та перспективному законодавстві на сьогодні є термін «провадження», який 
використано в положеннях Кодексу адміністративного судочинства, Кодексу про 
адміністративні правопорушення та проекту Адміністративно-процедурного 
кодексу. Кодекс України про адміністративні правопорушення в цьому контексті є 
показовим, адже поєднує адміністративний та судовий порядок розгляду відповідних 
справ.  

Однак, якщо звернутися до змісту норм, що визначають порядок функціонування 
публічної адміністрації та судів, знаходимо спільне та відмінне. Правове регулювання 
діяльності публічної адміністрації є найближчим до судового у двох випадках: 

1) провадження в адміністративній справі з проведенням слухання; 
2) провадження з оскарження адміністративного акта (адміністративне оскар-

ження). 
У першому випадку розгляд і вирішення адміністративної справи відбувається 

з проведенням слухання, якщо потрібно залучити інших учасників адміністратив-
ного провадження (адресатів та заінтересованих осіб) та осіб, які сприяють 
розгляду справи (свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів), а також отримати 
додаткові документи чи відомості, провести експертизу чи вчинити інші підготовчі 
дії. Наприклад, відповідно до п. 2 ст. 18-4 закону України «Про приватизацію 
державного майна», під час підготовки до приватизації об’єктів групи Г до 
приватизації проводиться громадське слухання [18], – щоправда, у цьому випадку 
слухання є лише етапом адміністративного провадження і не охоплює усієї стадії 
розгляду адміністративної справи. 

Незважаючи на недостатню поширеність в українському законодавстві 
розгляду та вирішення адміністративної справи із проведенням слухання, з огляду 
на демократичні стандарти вважаємо таке правове регулювання надзвичайно 
перспективним, особливо у складних адміністративних провадженнях із великою 
кількістю учасників та заінтересованих осіб. У цих випадках передбачені проектом 
Адміністративно-процедурного кодексу юридичні норми, що визначають порядок 
розгляду публічною адміністрацією справ із проведенням слухання є надзвичайно 
близькими до відповідних норм судових процесуальних кодексів. В адміністратив-
ному провадженні з проведенням слухання цілком можливим є виникнення спору як 
між його учасниками та іншими заінтересованими особами, так і з уповноваженим 
адміністративним органом.  

У другому вищепереліченому випадку провадження з оскарження адміністра-
тивного акта до вищого адміністративного органу чи посадової особи завжди 
маємо справу зі спором – між фізичною чи юридичною особою з одного боку, та 
уповноваженим органом – з іншого. Тому норми, що визначають порядок 
здійснення такого провадження, мають бути максимально наближеними до норм 
судових процесуальних кодексів та забезпечувати належні гарантії захисту прав, 
свобод та законних інтересів особи. Цього не можна повністю стверджувати, 
аналізуючи статті закону України «Про звернення громадян», що частково регулює 
порядок адміністративного оскарження [19]. Однак якісно інший рівень правового 
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регулювання знаходимо в положеннях проекту Адміністративно-процедурного 
кодексу, де провадженню з адміністративного оскарження присвячено окремий 
розділ. 

Підсумовуючи, в обох проаналізованих випадках: адміністративного провадження 
із проведенням слухання та провадження щодо розгляду скарги в адміністративному 
порядку, – у правовідносинах між їх учасниками, є спір або ж інтереси учасників 
нерідко протилежні (у провадженнях із значною кількістю суб’єктів, що потребують 
проведення слухання). Керуючись цим зазначимо, що перелічені адміністративні 
провадження забезпечують квазісудовий тип розгляду та вирішення справ публічною 
адміністрацією. 

З іншого боку, у переважній більшості адміністративних проваджень не виникає 
правового спору, а тому не завжди є потреба в деталізованих процесуальних нормах, 
характерних для регулювання діяльності судових органів. Наприклад, коли фізична 
особа після досягнення 16-річного віку звертається до підрозділу Державної мігра-
ційної служби із заявою про видачу паспорта громадянина України, виникнення 
правового спору є радше гіпотетичним (зокрема, у разі недотримання адміністратив-
ним органом строків розгляду звернення і видачі паспорта та наступним оскаржен-
ням бездіяльності такого органу в адміністративному чи судовому порядку). 
Відповідно, адміністративно-процедурні норми тут не повинні ускладнювати 
порядку надання зазначеної адміністративної послуги, а навпаки – забезпечувати 
простоту, зрозумілість для особи та оперативність адміністративного провадження. З 
цією метою у проекті Адміністративно-процедурного кодексу передбачено, що 
розглядають та вирішують адміністративну справу, крім аналізованого вище 
розгляду із проведенням слухання, двома способами: негайно (невідкладно) у 
присутності особи в разі її особистого звернення та у письмовому провадженні, 
тобто, на базі поданих особою заяви та інших визначених законом документів. 
Останній спосіб здійснення безсумнівно є основним під час розгляду та вирішенні 
справ адміністративними органами.  

Аналізуючи відмінності між юридичними нормами, що визначають порядок 
функціонування публічної адміністрації та судів, нагадаємо також основні завдання 
цих суб’єктів. Визначальним суспільним призначенням публічної адміністрації є 
реалізація прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Суди, 
своєю чергою мають забезпечувати захист цих прав, свобод і законних інтересів. 
Випадки ж, коли публічна адміністрація повинна забезпечити також і зазначений 
захист, не змінюють основного поділу завдань і функцій, а зумовлені більшою 
ефективністю їх виконання публічною адміністрацією в окремих випадках. 

Підсумовуючи, відзначаємо низку чинників, які визначають зміст юридичних 
норм про порядок діяльності публічної адміністрації та судів: 

1) у переважній більшості випадків правовідносини, в які вступає публічна 
адміністрація, не є спірними; 

2) лише в окремих видах проваджень публічна адміністрація вступає у спірні 
правовідносини, що зумовлює необхідність квазісудового типу розгляду і вирішення 
адміністративної справи; 

3) головним завданням публічної адміністрації є реалізація прав, свобод і 
законних інтересів особи, а суду – захист цих прав. 

Вважаємо, що незважаючи на наявність спільних характеристик та подібного 
правового регулювання прийняття індивідуальних рішень публічною адміністрацією 
та судами, зазначені суттєві відмінності є передумовою і термінологічного розмежу-
вання. Зазначений вище поділ у німецькому праві на норми адміністративно-
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процедурні (визначають порядок функціонування публічної адміністрації) та адміні-
стративно-процесуальні (визначають порядок функціонування адміністративних судів) 
видається цілком логічним з огляду на наведені вище чинники, а також зручність у 
використанні як у законодавстві, так і в практиці його застосування. Адже у 
протилежному випадку ми знову повертатимемось до вживання одного і того ж 
словосполучення (адміністративний процес) у двох значеннях: широкому та вузькому, 
що навряд чи допустимий з погляду формальної логіки. 

Об’єднавчим терміном для обох груп юридичних норм доцільно залишити 
провадження. Ця теза підтверджується не лише згаданим прикладом Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. В обох базових законодавчих актах, 
що регулюють діяльність суду: Цивільному процесуальному кодексі України від 
18 березня 2004 р. [20] та новому Кримінальному процесуальному кодексі України 
від 13 квітня 2012 р. [21], – головним терміном за текстом цих законів є саме 
провадження. І це при тому, що в обох випадках ці кодекси називають процесуаль-
ними, а первинно також вживається словосполучення процесуальне законодавство 
(кримінальне чи цивільне). 

На нашу думку, пропоноване у проекті Адміністративно-процедурного кодексу 
співвідношення понять «адміністративна процедура» (визначений законодавством 
порядок адміністративного провадження) та «адміністративне провадження» 
(сукупність послідовно вчинюваних адміністративним органом процедурних дій і 
прийнятих процедурних рішень з розгляду та вирішення адміністративної справи) є 
достатньо виправданим в описаній ситуації, що сформувалася в Україні. Таке 
юридичне закріплення цих базових термінів в загальному законодавчому акті не є 
ідеальним, але необхідним, з огляду на тривалу полеміку у вітчизняній адміністра-
тивно-правовій науці щодо співвідношення аналізованих понять.  

Повертаючись до судових процесуальних кодексів, зазначимо, що навіть у 
новому Кримінальному процесуальному кодексі України, в якому у ст. 3 визнача-
ються ключові терміни, знаходимо дефініцію «кримінального провадження», але 
немає її щодо «кримінального процесу». Законодавець обґрунтовано приділив 
більше уваги вужчим за змістом поняттям, як-от: судове провадження, учасники 
кримінального провадження та ін. У цивільному процесуальному кодексі України 
взагалі немає статті про визначення термінів і це не надто впливає на якість 
правового регулювання цього кодексу.  

Своєю чергою, критиковане низкою науковців положення підпункту 5) 
пункту 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України, за яким до 
адміністративного процесу належать лише правовідносини, складені під час 
здійснення адміністративного судочинства [22] вважаємо достатньо виправ-
даним. Застосовуючи цей закріплений українським законодавцем варіант, зникає 
необхідність постійно пояснювати, що один і той самий термін (адміністра-
тивний процес) вживається у двох, а то і в трьох значеннях. При цьому 
нагадаємо, що професор С. Г. Стеценко визначає три складові адміністративного 
процесу: адміністративно-судовий, адміністративно-управлінський та адміністра-
тивно-юрисдикційний [9, с. 72]. 

Наша позиція щодо підтримки розмежування понять адміністративний процес 
та адміністративна процедура, на перший погляд, натикається на суперечність з 
положеннями чинного Кодексу про адміністративні правопорушення, який 
віднесено до третьої групи адміністративно-юрисдикційного процесу. Справді, 
відповідно до ст. 213 цього кодексу справи про адміністративні правопорушення 
розглядають та вирішують як адміністративні органи, так і судові [23]. І 
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незважаючи на застосування у тексті кодексу об’єднавчого поняття провадження у 
справах про адміністративні правопорушення, в разі повного застосування нашої 
пропозиції важливо говорити про поєднання в одному законодавчому акті 
адміністративно-процедурних та адміністративно-процесуальних норм. Однак таке 
поєднання у чинному кодексі вважаємо не до кінця послідовним і не деталізуючи 
дискусії з цього приводу, нагадаємо, що окремі вітчизняні науковці в контексті 
реформування адміністративно-деліктного законодавства пропонують змінити наявну 
підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Зокрема, О. А. Банчук 
обґрунтовує рекомендацію, щоб адміністративні проступки були підвідомчі лише 
органам виконавчої влади, виконавчим органам місцевого самоврядування, тобто 
адміністративним органам [24, с. 72].  

Підтримувана нами теза про доцільність використання двох термінів 
адміністративна процедура та адміністративний процес, а також їх розмежування в 
контексті забезпечення функціонування публічної адміністрації та судів, відповідно, 
зумовлена специфікою та надзвичайною широтою правових відносин, котрі 
забезпечуються нормами адміністративного права. У жодній іншій галузі немає 
такого великого за обсягом предмета правового регулювання і настільки різних 
правових інститутів, що формують його зміст. Часткова неузгодженість з перева-
жаючою у вітчизняній науці теорією держави і права позицією може з часом бути 
подолана з розвитком нових та удосконаленням наявних поглядів. Тим більше, що 
кожна, особливо базова галузь права, має право на формування власної правової 
доктрини, яка лише в ідеалі цілковито збігатиметься з загальною теорією.  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА  
И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ СО СМЕЖНЫМИ ПОНЯТИЯМИ 

А. Школык  

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

Проанализированы научные подходы к содержанию ключевых категорий админи-
стративного права: административный процесс, административная процедура, админи-
стративное производство. Предлагается отойти от двузначного использования термина 
административный процесс и для обозначения порядка принятия решений публичной 
администрацией использовать термин административная процедура.  

Ключевые слова: административная процедура, административный процесс, админи-
стративное производство.  
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AND ITS CORRELATION WITH ADJACENT NOTIONS 

А. Shkolyk 

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

Scientific approaches to the content of the key categories of administrative law are analyzed: 
“administrative process”, “administrative procedure” and “administrative proceedings”. The author 
makes his own proposition as to the withdrawal from the application of the ambiguous term 
“administrative process” and instead to apply the term “administrative procedure” for denoting the 
order of decision-making by the public administration. 

Key words: administrative procedure, administrative process, administrative proceedings. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У РЕГУЛЮВАННІ ПИТАНЬ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Н. Янюк 

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

Висвітлено проблеми правового регулювання професійної етики публічного службовця. 
Законодавство про професійну етику є частиною антикорупційного законодавства і має 
сприяти формуванню професійної публічної служби. Запропоновано удосконалення 
національного законодавства з урахуванням позитивного досвіду інших держав. 

Ключові слова: публічний службовець, професійна етика, антикорупційне законо-
давство. 

Забезпечення прав і свобод людини і громадянина визначають головний зміст та 
спрямованість діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, а 
отже, й діяльності усіх публічних службовців. У межах своїх повноважень вони 
повинні створювати необхідний механізм реалізації громадянами їхніх конститу-
ційних прав та свобод, а також своєчасно і професійно надавати необхідні особі 
адміністративні послуги.  

Наявність взаємозв’язку громадянина з публічними службовцями потребує не 
лише відповідного нормативного закріплення правового статусу останніх та 
визначення службових повноважень, але й урегулювання професійної етики 
публічного службовця. В умовах повномасштабної інтеграції до європейських 
стандартів це питання стає осердям подальшого розвитку державної служби 
зокрема і публічної служби загалом. 

Етичні засади публічної служби не виникають стихійно, а це є поступовим 
процесом формування уявлень про вимоги щодо поведінки публічного службовця. 
Вона формується під впливом вимог, які визначає суспільство на певному рівні 
свого розвитку. Результатом такого процесу є вироблення відповідних правил і їх 
фіксація у правовому акті. Такі акти мають бути гнучкими і враховувати зміни 
уявлень суспільства про необхідну поведінку публічного службовця. 

Своєю чергою, правове врегулювання морально-етичних засад публічної 
служби спрямоване на зміцнення внутрішньої службової дисципліни і підвищення 
культури публічних службовців у взаємовідносинах між самими службовцями, а 
також у взаємовідносинах з громадянами та юридичними особами. Шляхом 
правового закріплення засад професійної етики формуються обов’язкові вимоги до 
поведінки публічного службовця, порушення яких є підставою застосування до 
нього дисциплінарних важелів впливу. 

Окремі аспекти цієї теми ставали предметом наукового дослідження представ-
ників адміністративного права і державного управління, серед яких варто виокремити 
В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, Л. Р. Білу-Тіунову, С. Д. Дубенко, Л. Є. Кисіль, 
Н. Р. Нижник, В. В. Цвєткова та багатьох ін. Загалом автори виділяли етику як 
складовий елемент правового статусу державного службовця і наголошували на 
необхідності дотримання службовцем етичних норм у своїй діяльності. Своєю чергою 
це має вплинути на підвищення авторитету і ефективності публічної служби в цілому, 
тобто як державної служби, так і служби в органах місцевого самоврядування.  
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Інтерес до цієї теми особливо зріс після прийняття Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» (2011 р.), в якому передбачено необхідність 
подальшого законодавчого регулювання вимог до поведінки осіб, уповноважених на 
виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування. Кульміна-
ційним моментом у регулюванні питань професійної етики мало стати прийняття 
Закону України «Про правила етичної поведінки». Однак його ухвалення не 
вирішило завдання регулювання, а навпаки, зумовило виникнення низки питань. 

Професійну етику поведінки публічний службовців доцільно розглядати не 
лише як сукупність правил поведінки публічних службовців між собою, а 
передусім їх обов’язок проявляти високу культуру спілкування з іншими 
учасниками правовідносин, які не є у службових взаємовідносинах з публічним 
службовцем – з іншими громадянами.  

Правове врегулювання етичних засад поведінки публічного службовця сприяє 
забезпеченню професійності і неупередженості під час прийняття ним рішень чи 
вчинення інших службових дій, зокрема, надання адміністративних послуг 
громадянам. Професійну етику публічних службовців розглядають «як одну з умов 
підвищення якості публічної служби» [1, с. 199]. 

Вперше засади етики поведінки державного службовця були закріплені у ст. 5 
Закону України «Про державну службу» 1993 р. Певні елементи етики поведінки 
державного службовця простежуються і в інших статтях. Наприклад, відповідно до 
ст. 17 згаданого закону складення Присяги державним службовцем передбачає 
виконання ним обов’язків не лише юридичного змісту, а й морального – «вірно 
служити народові України» та «з гідністю нести високе звання державного 
службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки». Відмова державного службовця 
від прийняття або порушення Присяги є підставою припинення державної служби, 
що передбачено п. 6 ст. 30 Закону України «Про державну службу».  

Схожа процедура передбачена і щодо посадових осіб місцевого самоврядування. 
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самовряду-
вання» громадяни України, яких вперше приймають (обирають) на службу в органи 
місцевого самоврядування, складають Присягу, текст якої є у згаданій статті. 
Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається 
за місцем її роботи. Новообрані сільські, селищні, міські голови, голови рад 
складають Присягу на сесії відповідної ради. Про складання Присяги роблять запис у 
трудовій книзі.  

Підписуючи текст Присяги, державний службовець добровільно покладає на 
себе відповідальність за дотримання етики поведінки державного службовця. Пору-
шення, невиконання чи неналежне виконання службових завдань і недотримання 
етичних засад державної служби не тільки дискредитує державну владу, але і 
створює умови для вчинення корупційних діянь та різного роду зловживань.  

Професійна етика публічного службовця визначає його службову культуру. 
Проте, варто врахувати, що службова культура публічних службовців не обмежу-
ється лише «коридорами органу», а це повсякденне дотримання відповідних вимог 
протягом усього періоду публічної служби.  

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державну службу» державний 
службовець повинен: «сумлінно виконувати свої службові обов’язки; шанобливо 
ставитись до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури 
спілкування; не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної 
служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця». Ключовими 
поняттями є «честь», «гідність», «репутація». Як наголошено у спеціальній літературі, 
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доцільно вважати, що: «честь – це усвідомлення особою свого суспільного значення і 
значення з боку суспільства; гідність – це моральне відношення особи самої до себе і 
суспільства до особи; репутація – це сукупність якостей і оцінок, по яких їх носій 
оцінюється громадянами, громадськими організаціями та ін.» [2, с. 36].  

Публічний службовець повинен уникати будь-яких дій, які можуть бути 
розцінені як використання службового становища у приватних чи корпоративних 
інтересах або можуть негативно вплинути на його репутацію як публічного 
службовця. Він не повинен вчиняти дій, які можуть мати негативну оцінку з боку 
громадськості. Обов’язок дотримуватися професійної етики публічного службовця 
передбачений у зарубіжному законодавстві. У країнах англосаксонської системи 
права переважає закріплення таких норм в окремих довідниках, однак встановлені 
досить суворі заходи відповідальності за порушення, зокрема, в США за порушення 
етики адвоката особа може бути позбавлена ліцензії строком до 5 років. На думку 
американських експертів з антикорупційного законодавства, велике значення у 
підвищенні етичних засад публічної служби має реакція самої громадськості на 
порушення етичних норм представниками державних органів чи органів місцевого 
самоврядування.  

У країнах континентальної системи права переважає законодавче регулювання 
питань етики. Наприклад, в Естонії Етичний кодекс є додатком до Закону Естонії 
«Про публічну службу». Кодекс окреслив етичні засади службової поведінки особи, 
порушення яких є підставою застосування заходів дисциплінарної відповідаль-
ності, що передбачено у Законі [3, с. 86]. 

Часто питання професійної етики пов’язано з питанням врегулювання конфлікту 
інтересів на публічній службі. Це підвищує інтерес до цієї теми і зумовлює 
необхідність належного правового врегулювання питань професійної етики на 
публічній службі. 

Тривалий час спеціальним правовим актом регламентації службової етики були 
Загальні правила поведінки державних службовців, затверджені наказом Головдерж-
служби від 23 жовтня 2000 р. Дія Загальних правил поведінки державного службовця 
поширювалася на державних службовців, які обіймали посади, віднесені до 
відповідних категорій, згідно із ст. 25 Закону України «Про державну службу». Згідно 
із п. 2 цих Загальних правил щодо службовців, які працюють в апараті органів 
прокуратури, судів, дипломатичної, митної, податкової служби, Національного Банку 
України, служби безпеки, внутрішніх справ, управління Збройних Сил та інших 
військових формувань, відповідними органами можуть затверджуватися спеціальні 
правила поведінки з урахуванням особливостей роботи у відповідних органах.  

У Загальних правилах було передбачено, що у разі прийняття на державну 
службу державний службовець ознайомлюється з цими правилами, про що робиться 
письмове засвідчення в його особовій справі. А відповідно до п. 26 Загальних правил 
їх порушення є підставою для застосування до державного службовця 
дисциплінарних стягнень, передбачених Кодексом законів про працю України, а 
також Законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією». 
Однак у зазначених законах про такі підстави не було згадано. Відтак, виходила 
неприпустима ситуація, коли підстави дисциплінарної відповідальності передбачав 
нормативно-правовий акт підзаконного характеру дії.  

Загальні правила поведінки державного службовця не вирішили, а врешті, і не 
могли охопити усіх важливих питань, оскільки залишалися лише відомчим актом. 

У Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів 
Європейського Союзу [4] передбачено необхідність ретельно дослідити, оцінити 
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та використати позитивний досвід зарубіжних країн щодо загальновизнаних 
етичних стандартів і принципів державної служби. Саме через надання етичним 
нормам законодавчої форми можна пришвидшити реформування системи 
державної служби, забезпечити політичну нейтральність і підвищити професій-
ний рівень державних службовців. 

Як свідчить практика регулювання цього питання у деяких зарубіжних країнах, у 
такому законі доречно виділити декілька головних блоків:  

– вимоги щодо сумлінного виконання службових обов’язків;  
– способи підвищення професійного рівня і компетентності державних служ-

бовців;  
– забезпечення механізму неупередженості та безсторонності під час виконан-

ня службових обов’язків і дотримання принципу політичної неупередженості 
державних службовців; 

– заходи відповідальності за порушення норм відповідного закону. (Переважно 
за порушення вимог професійної етики поведінки публічного службовця 
застосовують заходи дисциплінарного впливу).  

Успішне вирішення проблеми створення професійного апарату публічних 
службовців залежить від двох чинників, по-перше, закріплення певних стандартів 
поведінки публічного службовця, а по-друге, встановлення морально-етичних вимог 
до поведінки публічних службовців. Обидва чинники враховані у визначенні, яке 
пропонує професор Ю. П. Битяк: «Етика державного службовця – це ті моральні і 
правові (юридичні) вимоги, які ставляться до особи, що претендує на зайняття посади 
державного службовця та державного службовця в процесі виконання ним завдань і 
функцій держави, її органів [5, c. 175]. 

Це визначення можна застосувати до усіх видів публічних службовців, оскільки 
вони перебувають в особливих службово-правових відносинах з органами державної 
влади чи місцевого самоврядування і покликані діяти в публічних (загальнодер-
жавних) інтересах. На публічних службовців покладено обов’язок формувати у 
суспільстві позитивний імідж публічної.  

У ст. 9 Модельного Кодексу поведінки державних службовців, який є Додатком 
до Рекомендацій № R (2000) 10 Комітету Міністрів Ради Європи щодо кодексів 
поведінки державних службовців (від 11 травня 2000 р.) [6], визначено: «Державний 
службовець зобов’язаний завжди поводитись таким чином, щоб була забезпечена 
віра громадськості у чесність, безсторонність і ефективність публічної влади». Така 
вимога вказує на необхідність дотримання державними службовцями певних 
стандартів у поведінці не лише під час безпосереднього виконання ними завдань і 
функцій держави або місцевого самоврядування, але й у позаробочий час. 

У ст. 13 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» було перед-
бачено необхідність подальшого законодавчого регулювання вимог до поведінки осіб, 
уповноважених на виконання завдань і функцій держави або місцевого 
самоврядування, а також підстав та порядку притягнення до відповідальності за 
порушення цих вимог. У розвиток цього Верховною Радою України 17 травня 
2012 р. було ухвалено Закон України «Про правила етичної поведінки».  

Назва цього Закону не містить належного змістового наповнення, і лише з преам-
були можна визначити сферу і межі його регулювання. У законі недостатньо 
визначено понятійний апарат, зокрема без конкретизації змісту залишилися терміни 
«етична поведінка», «керівні норми поведінки». При цьому, принагідно згадаємо, що у 
Законі України «Про державну службу», який було прийнято 17 листопада 2011 р., 
вжито поняття «професійна етика державного службовця» (ст.ст. 11, 52).  
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Окремі положення Закону України «Про правила етичної поведінки» відобра-
жають пропозиції, викладені у Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи. 
Водночас, залишаються питання, які потребують уточнення. У ст. 6 Закону виділено 
вимоги щодо законності під час виконання завдань і функцій держави або місцевого 
самоврядування. Проте видається, що формулювання, яке є в Рекомендаціях, краще 
визначає вимоги законності: «Під час прийняття своїх повноважень, державний 
службовець повинен діяти законно і здійснювати свої дискреційні повноваження 
безсторонньо, беручи до уваги обставини, що мають відношення до справи». У такий 
спосіб можна врахувати принцип верховенства права, що є головним у діяльності усіх 
органів публічної влади.  

У ст. 16 Закону України «Про правила етичної поведінки» згадано заходи 
запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви). Поряд з цим 
доречно наголосити, що особа, уповноважена на виконання завдань і функцій 
держави чи місцевого самоврядування, не повинна своєю поведінкою провокувати 
отримання подарунка. До таких дій можуть належати відзначення на робочому місці 
різних свят особистого характеру (днів народження, іменин, ювілеїв тощо).  

Декларативним є положення про компетентність і ефективність, про утриман-
ня від виконання незаконних рішень чи доручень.  

Потребує конкретизації положення щодо недопущення конфлікту інтересів. 
Зазначимо, що особа, уповноважена на виконання завдань і функцій держави або 
місцевого самоврядування, не може використовувати своє теперішнє посадове 
становище для отримання у перспективі неналежних переваг при працевлаштуванні 
після припинення публічної служби протягом строку, передбаченого у ст. 10 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

У чинному Законі «Про правила етичної поведінки» положення про відпові-
дальність за порушення правил етичної поведінки викладені у надто узагальненій 
формі. Натомість у ст. 52 закону України «Про державну службу», що набув 
чинності 1 січня 2012 р., передбачено, що порушення правил професійної етики 
державного службовця є однією із підстав для притягнення державного службовця 
до дисциплінарного проступку. Простежується неузгодженість відповідних норм. 
Така ситуація не забезпечує дієвості відповідних норм у провозастосовчому процесі. 

Підсумовуючи, врегулювання питань, пов’язаних з публічною службою, часто 
відбувається фрагментарно без належного концептуального підходу. Не завжди 
простежується чіткий зв’язок між кількома основними законодавчими актами у цій 
сфері, зокрема Законами «Про державну службу», «Службу в органах місцевого 
самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про правила 
етичної поведінки». Неузгодженість норм цих законів не сприяє формуванню 
цілісного інституту професійної публічної служби, не спонукає до підвищення 
професійної культури у діяльності публічних службовців, що, своєю чергою, не 
забезпечує зміцнення довіри до публічної влади з боку громадськості. 
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Статья посвящена проблемам правового урегулирования профессиональной этики 
публичного служащего. Законодательство о профессиональной этике является частью 
антикоррупционного законодательства и должно способствовать формированию профес-
сионально подготовленной публичной службы. В статье были предложены способы 
усовершенствования национального законодательства с использованием позитивного 
опыта в этой сфере других государств. 
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СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТІВ  
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

М. Кричковська 

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

Проаналізовано становлення перших інститутів спільного інвестування, розвиток 
протягом минулого століття та законодавчі акти, які регулюють їх діяльність. Здійснено аналіз 
нормативних актів України, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування. 
Обґрунтовано етапи становлення правової бази України у сфері регулювання інститутів 
спільного інвестування.  

Ключові слова: інститути спільного інвестування, інвестиційні фонди, корпоративні 
фонди, пайові фонди. 

Необхідною умовою розвитку економіки країни та фінансового ринку зокрема є 
інвестиції. Швидке зростання кількості інвестиційних фондів та вартості їх активів у 
світі зумовлено фактом, що ці фонди розглядаються як вигідна форма інвестування в 
економіку індивідуальними суб’єктами. Вони забезпечують відносно вигідне 
опроцентування інвестованих ресурсів без необхідності платити податок на дохід від 
інвестицій.  

Необхідною передумовою для ІСІ (далі – ІСІ) є нормативна база забезпечення 
їх функціонування. Від її визначеності та рівня залежить розвиток інвестиційних 
фондів та довіра до них інвесторів. Часті зміни та невідповідності у правовому 
регулюванні спричиняють неможливість їх розвитку, невизначеність правового 
становища та призводять до неможливості виконання ними своїх функцій.  

В Україні ІСІ є відносно новим інститутом інвестицій та не залучають кошти 
широкого кола інвесторів. Механізм законодавчого регулювання їхньої діяльності 
перебуває на стадії формування та потребує належного вивчення з метою усунення 
наявних у ньому недоліків. Саме тому важливе значення має дослідження процесу 
становлення інститутів спільного інвестування в інших країнах світу та вивчення 
чинного законодавства, що регулює їх діяльність. З огляду на це підвищується 
актуальність досліджень присвяченим умовам розвитку інвестиційних фондів, актів, 
що регулюють їх діяльність та аналіз реалій розвитку цих інститутів в Україні.  

Недосконалість правового регулювання та складні економічні умови для роз-
витку ІСІ призводять до неможливості виконання покладених на них завдань. 
Проблемні аспекти розвитку, формування та вдосконалення інвестиційних фондів 
досліджені у працях закордонних (Джон А. Хаслем, Анджей Банаховіч, Вітольд 
Похмара, Артур Запала та ін.), та українських вчених (Р. Б. Прилуцький, О. М. Моз-
говий, Ю. В. Нетесаний, Д. С. Казимір та ін.). Проте цей процес потребує постійного 
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зв’язку із надбанням теоретиків та практиків, аналізу діяльності в умовах сучасного 
ринку. 

Мета статті – висвітлити головні аспекти становлення інвестиційних фондів на 
світовому економічному ринку та розвиток нормативної бази, що забезпечує їхню 
діяльність, проаналізувати становлення ІСІ в Україні та нормативну базу, що 
регулювала їх діяльність у різні періоди та запропонувати напрями її вдосконалення. 

Інвестиційні фонди відіграють важливу роль у розвитку фондового ринку 
економічно розвинених країн. За рахунок залучення коштів дрібних інвесторів, які 
вони вкладають в такі фонди, здійснюються мільярдні грошові потоки на фінансових 
ринках.  

У США вкладниками інвестиційних фондів є 80 млн громадян (або кожне 
друге домогосподарство). Популярні інвестиційні фонди і в Західній Європі – в 
єврозоні обсяг активів фондів сягає 46,3% ВВП, а інвесторами є кожна третя сім’я. 
Країни Східної Європи стрімко наздоганяють західні країни. В Угорщині та 
Словаччині активи інвестиційних фондів перевищили 5% ВВП [9, с. 37], у Польщі 
цей показник становить 3% [1, с. 2]. Однак в Україні кількість учасників ІСІ згідно 
з соціологічними дослідженнями, становить близько 0,37% населення [5].  

Є кілька підходів до визначення часу виникнення інститутів спільного 
інвестування. Згідно з першою концепцією історія інститутів спільного інвестування 
почалася в XIX ст. у Нідерландах, коли наказом короля Вільяма I 1822 р. було 
створено перший фонд взаємного інвестування. 

Прихильники другого погляду вважають автором концепції спільного 
інвестування датського комерсанта Едріана Ван Кетвіча, який зазначав, що 
диверсифікація активів збільшує привабливість інвестування для людей з малим 
початковим капіталом. У 1774 р. Едріан Ван Кетвіч заснував інвестиційний фонд – 
Eendragt Maakt Magt, що перекладається як «консолідація створює прибуток». Саме 
цей фонд став прототипом усіх інших європейських (а згодом і американських) 
фондів спільного інвестування. Прихильники цього погляду вважають першим 
американським фондом філадельфійський Alexander Fund, створений 1907 р., що 
здійснював додаткову емісію цінних паперів двічі на рік, полегшуючи вхід нових 
учасників. 

Важливим моментом в історії розвитку пайових фондів став 1928 р., коли був 
створений Vanguard Wellington Fund – перший фонд спільного інвестування, який 
100% своїх коштів вкладав у акції та облігації (раніше фонди надавали перевагу 
прямому інвестуванню у виробництво чи торгівлю) [9, с. 37]. 

Однак наявність інвестиційних фондів у тій формі, в якій вони функціонують 
сьогодні, на мою думку, бере свій початок зі створення Шотландсько-Американсь-
кого Інвестиційного Трасту. 

Першим періодом зацікавленості інвестиційними фондами є період відновлення 
і зростання британської економіки. Протягом перших 15 років існування фондів у 
Великій Британії утворилося близько 50 таких інституцій. Однак багато з них 
збанкрутувало через неправильні інвестиції. Головною причиною була велика 
схильність до інвестування з великим ризиком та спекуляції з використанням 
фінансових важелів, за умови великої частки позичок та кредитів. Вони були нестійкі 
на значні зміни тенденцій – доказом чого є біржова криза 1890 р. 

Відновлення зацікавленості інвестиційними фондами починається в перших 
роках ХХ ст. Інвестиційні фонди були тоді більш стійкі на спади фондового ринку. 
Навіть фондова криза 1921 р., як і пізніші кризи, не перешкоджали їх діяльності 
[1, с. 9]. 
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Після закінчення відносно вдалого початку нових інститутів ринку капіталів 
на старому континенті зацікавленість такими інститутами виникає у Сполучених 
Штатах Америки. Двадцяті роки ХХ ст. можна вважати за період розквіту такого 
типу інституцій у Сполучених Штатах.  

У 1904 р. було утворено перший інвестиційний фонд закритого типу, а 
21 березня 1924 р. в Бостоні створено перший взаємний фонд Massachusetts Investor 
Trust (далі – МІТ). Його новаторством було те, що акції цього фонду було продано 
усім бажаючим, а сам фонд зобов’язувався до їх погашення довільно по ціні, рівній 
сумі зібраних активів, поділених на кількість акцій. Сам фонд у своєму статуті 
визначив заборону використання фінансових важелів, які в попередніх випадках 
були причиною великого незадоволення інвестиційними фондами. Комісія цього 
фонду становила 2 центи [4, с. 13]. 

Як перший інвестиційний фонд, МІТ був моделлю для становлення наступних 
інвестиційних фондів. Поряд із переважаючими акціями залізниці та простими 
акціями, МІТ включав значну кількість загальновідомих сьогодні простих акцій таких 
фондів, як: Standard Oil, Texaco, United Fruit, US Steel, General Motors, General Electric і 
Eastman Kodak Company. Від цього періоду починається зростання кількості 
інвестиційних фондів та обсягу зосереджених в них капіталів [4, с. 14].  

В 1940 р. було створено об’єднання інвестиційних фірм – National Committee 
of Investment Companies(NAIC), назва якого у 1961 р. була змінена на Investment 
Company Institute (ICI) та є досі [1, с. 10]. 

У 1935 р. Конгрес наказав Комісії цінних паперів та бірж (Securities and 
Exchange Commission) зосередити більшу увагу на діяльності інвестиційних 
фондів. Після шести років роботи Комісія зібрала понад 5100 сторінок звіту про 
фонди, що призвело до створення Investment Company Act, тобто правового акта, 
що регулює діяльність інституту спільного інвестування.  

Зазначимо, MIT також зробив значний внесок написання цього нормативного акта 
і подальшого зростання промисловості. Зокрема, працівники MIT допомагали у 
підготовці тексту Акта 1940 р., який був створений за зразком їхнього статуту 
[4, ст. 14]. 

Цей акт визнаний як один з найкращих зразків у світі і в незмінній формі є 
досі. Акт визначає інвестиційні компанії як компанію, що головно займається 
інвестуванням, реінвестуванням, володінням, зберіганням або торгівлею цінними 
паперами, з принаймні 40% інвестованих у ці сфери акцій, окрім акцій дочірніх 
компаній та Казначейства США. 

Відповідно до цього Акта виділяють два головні типи інвестиційних компаній: 
пайові інвестиційні фонди(unit investment trusts) та управляючі інвестиційні компанії 
(managed investment companies). Пайові інвестиційні фонди є інвестиційними 
компаніями, зазвичай з фіксованими інвестиційними портфелями (що не керуються 
активно) з обмеженим терміном існування. Управляючі інвестиційні компанії 
поділяються на інвестиційні фонди відкритого типу (управлінська компанія 
відкритого типу) або інвестиційні фонди закритого типу (управлінські компанії 
закритого типу). Інвестиційні фонди відкритого типу або інвестиційні фонди 
закритого типу далі класифікуються на диверсифіковані і недиверсификовані [3]. 

Ще одним важливим моментом у розвитку фондів стала друга світова війна, 
після якої інвестиційні фонди почали поступово становити конкуренцію банкам та 
іншим фінансовим інститутам. У 1949 р. в Америці був 91 інвестиційний фонд, а 
кількість осіб, які зберігали кошти, становила 842 тис. Два роки по тому кількість 
фондів перевищувала сто, а кількість інвесторів в акції – мільйон. У 1953 р. 
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з’являється перший міжнародний фонд, а рік потому кількість активів, зосере-
джених інвестиційним фондом, уперше перевищила кількість інвестицій на біржі.  

До 1980 р. активи інвестиційних фондів становлять більш ніж 100 мільярдів 
доларів. Американці ставляться до інвестиційних фондів як до найкращого 
засобу інвестування. Значною мірою на це впливає той факт, що фондовий ринок 
Сполучених Штатів найрозвиненіший у світі. 

Після розвитку інвестиційних фондів у 20-х роках наступна велика хвиля їх 
розвитку в Сполучених Штатах була простежена у 90-х роках минулого століття. 
Завдяки такій зацікавленості інвестиційними фондами в кінці 90-х років близько 
1/5 зосереджених через фінансових посередників коштів фондів було у руках 
інвестиційних фондів.  

Така велика зацікавленість інвестиційними фондами у цей період у Сполу-
чених Штатах була зумовлена, зокрема, такими чинниками:  

– стабільний економічний ріст, зниження інфляції, підвищення доходів; 
– розвиток системи соціального забезпечення, запровадження податкових 

пільг для пенсійних фондів – запроваджено засаду оподаткування пенсійних пільг 
тільки після виходу на пенсію; 

– значне зниження процентних ставок; 
розвиток фінансових ринків; 
– добре правове забезпечення інвестиційних фондів, що сприяє зміцненню 

довіри щодо цих інституцій в суспільстві [2]. 
В Україні інститути спільного інвестування є новим та маловідомим учасником 

ринку інвестицій. Історія їх розвитку не така довготривала. Становлення інститутів 
спільного інвестування починається ухваленням Указу Президента України, що 
регулював відповідні інвестиційні відносини. Указ від 1994 р. «Про інвестиційні 
фонди та інвестиційні компанії» визначав головну мету їх діяльності як реалізацію 
завдань ваучерної приватизації. Інститути взаємного інвестування створювали у 
формі інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. Їх головна відмінність 
полягала у різних можливостях на ринку цінних паперів [10]. Інвестиційні фонди 
було створено як інститути спільного інвестування, а інвестиційні компанії висту-
пали як торговці цінних паперів, які, окрім здійснення інших видів діяльності, могли 
залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів 
та їх розміщення.  

Відповідно до цього Указу інвестиційним фондом вважали юридичну особу, 
засновану у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, 
встановлених цим указом, що здійснює виключну діяльність у галузі спільного 
інвестування. Статутний фонд такого фонду повинен був становити не менше дві 
тисяч мінімальних заробітних плат та формувався за рахунок грошових коштів, 
цінних паперів і нерухомого майна його засновників та учасників.  

Інвестиційні фонди могли бути відкритими і закритими. Відкриті створювали на 
невизначений термін. Вони забезпечували високий ступінь ліквідності інвестиційних 
сертифікатів, що випускалися, встановлюючи терміни їх викупу (погашення). На 
відміну від них закриті інвестиційні фонди випущені сертифікати не викуповували. 
Термін діяльності таких фондів був визначеним і встановлювався вже у момент 
створення інвестиційного фонду закритого типу [10]. 

Розвиток ринкових відносин засвідчив, що таке визначення поняття інвести-
ційних фондів обмежувало можливість вибору форми діяльності зі спільного 
інвестування та не призвело до розвитку спільного інвестування в країні. Однак 
розвиток та зростання ролі ринку цінних паперів тривав. Водночас зростала і 



М. Кричковська  
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 204 

зацікавленість вкладення коштів з метою одержання належного прибутку. Виникла 
потреба відповідного законодавчого закріплення функціонування інститутів 
спільного інвестування, що виконували б поставлені ситуацією на ринку завдання.  

У 2001 р. було прийнято новий ЗУ «Про інститути спільного інвестування 
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». Цей нормативний акт закріпив 
головні принципи створення та діяльності суб’єктів спільного інвестування та 
визначив можливість використання вільних коштів фізичних та юридичних осіб з 
метою активізації інвестиційних процесів в країні. Відтоді простежується зро-
стання ролі ІСІ на фінансовому ринку, що відображається у збільшенні кількості 
таких фондів протягом останніх років. Згідно з цим законом в Україні, залежно від 
порядку здійснення діяльності, інститути спільного інвестування можуть бути 
відкритого, інтервального і закритого типу. До відкритих належать ті, які в будь-
який момент на вимогу інвестора реалізують викуп цінних паперів, емітованих цим 
інститутом спільного інвестування. Інтервальні ІСІ – це ті інститути, які 
здійснюють викуп емітованих цим ІСІ цінних паперів на вимогу інвестора 
протягом обумовленого у проспекті емісії строку. Закриті ІСІ – це ті інститути, що 
не беруть на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емітованих ним, до 
моменту його припинення. 

Цей закон визначає також форми організації інститутів спільного інвестування – 
корпоративні та пайові інвестиційні фонди. Корпоративні інвестиційні фонди – це 
ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить 
виключно діяльність зі спільного інвестування. Корпоративні фонди здійснюють 
свою діяльність не лише відповідно до цього закону, а й до законодавства про 
акціонерні товариства з урахуванням особливостей, визначених спеціальним 
законом.  

На відміну від корпоративних, пайові інвестиційні фонди – це активи, що 
належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні 
компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів 
її господарської діяльності. Створення пайового інвестиційного фонду дає змогу 
займатися організацією спільного інвестування саме компанії з управління активами. 
Ця компанія відповідає за збитки, що були завдані діяльністю (або бездіяльністю) 
інституту спільного інвестування [7]. 

Визначення правового становища інвестиційних фондів на законодавчому рівні 
сприяло збільшенню їх кількості. У 2005–2007 рр. ринок спільного інвестування 
починає активно розвиватись. Наприклад, кількість зареєстрованих інститутів 
спільного інвестування 2011 р. зросла на 298 фондів порівняно з 2010 р. Кількість 
зареєстрованих ІСІ в Україні продовжує зростати. Згідно з даними Української 
Асоціації Інвестиційного Бізнесу станом на 30.06.2012 р. налічувалися 1497 ІСІ [5]. 

Проте розвиток інвестування у ІСІ засвідчив про наявні недоліки у 
законодавчому регулюванні інвестиційної діяльності. Недосконалість правового 
регулювання, в якому сьогодні працюють інститути спільного інвестування, 
створює перешкоди у їх функціонуванні, що призводить до зменшення еконо-
мічних наслідків ефективності їх діяльності. Якщо пайові інвестиційні фонди не є 
юридичними особами і всю діяльність за них робить компанія з управління 
активами цього фонду, то в діяльності корпоративних інвестиційних фондів є 
низка прогалин та неузгодженостей між нормами законодавства, що регулює їх 
діяльність і призводить до гальмування їх розвитку.  

Наприклад, відповідно до ст. 8 Закону України «Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» корпоративний 
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інвестиційний фонд створюється відповідно до законодавства з питань діяльності 
акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим законом. 
Зазначимо, що на момент прийняття Закону України «Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» діяльність акціонерних 
товариств регулювалась Законом України «Про господарські товариства», а отже, у 
Законі України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 
інвестиційні фонди)» були передбачені особливості створення, функціонування і 
ліквідації корпоративних інвестиційних фондів з огляду на норми, що містилися в 
Законі України «Про господарські товариства». 

Після прийняття та набуття чинності Закону України «Про акціонерні това-
риства» виникли численні питання щодо застосування корпоративними інвестицій-
ними фондами норм законодавства про акціонерні товариства. 

Для усунення такої ситуації і покращення умов розвитку інвестиційних 
фондів, ухвалено новий закон «Про інститути спільного інвестування». Цей закон 
було прийнято 5 липня 2012 р., і він набирає чинності 1 січня 2014 р., за винятком 
окремих положень цього закону, що набувають чинності з 1 січня 2015 р. Закон 
передбачає чітку послідовність дій у разі створення пайових та корпоративних 
фондів, а також під час проведення процедури їх ліквідації. Новий закон залишає 
наявний поділ інвестиційних фондів на відкритий, інтервальний та закритий типи, 
однак новелою є поділ ІСІ не лише на диверсифікований та недиверсифікований 
вид, а й на спеціалізований та кваліфікаційний види.  

Законодавець зачислює ІСІ до одного з таких видів на підставі напряму 
інвестицій. Закон передбачає, що ІСІ належить до спеціалізованого виду, якщо його 
фонди стосуються таких класів, як фонди грошового ринку, державних цінних 
паперів, облігацій, акцій, банківських металів або ж індексних фондів. До кваліфі-
каційних видів належать такі класи активів, як об’єднаний клас цінних паперів, клас 
нерухомості, рентних активів, кредитних активів, біржових товарних активів. 

Новий закон уперше визначає, що біржовими ІСІ можуть бути відкриті 
спеціалізовані інвестиційні фонди (індексні фонди та фонди банківських металів). 
Також поряд з наявною забороною зміни типу та виду ІСІ, визначено заборону 
зміни класу спеціалізованого або кваліфікаційного ІСІ, належність ІСІ до біржових 
або венчурних [8]. 

Важливою новелою закону є положення ст. 3 ЗУ «Про інститути спільного 
інвестування» про те, що законодавство про акціонерні товариства не застосовується 
до регулювання діяльності корпоративних фондів [8]. Відповідні зміни буде внесено 
і в ЗУ «Про акціонерні товариства», відповідно до якої дія цього закону не поширю-
ється на акціонерні товариства, що створені, діють та припиняються відповідно до 
законодавства про інститути спільного інвестування [6].  

Іншим нововведенням закону є зміна визначення організаційно-правової 
форми корпоративного фонду. Нині чинний закон передбачає можливість ство-
рення корпоративних фондів винятково у формі відкритого акціонерного това-
риства. Водночас, поділ акціонерних товариств на відкриті та закриті було змінено 
поділом на публічні та приватні новим ЗУ «Про акціонерні товариства», а тому 
наявне нині формулювання «відкрите акціонерне товариство» не відповідає 
вимогам законодавства. Крім того, особливості обігу акцій корпоративних фондів 
визначаються типом цього фонду, а не типом акціонерного товариства, а тому 
визначення типу акціонерного товариства в законі не має сенсу. Наявність 
обмеження вибору форми корпоративного фонду негативно впливало на їх 
розвиток та зумовлювало суперечності у регулюванні їхньої діяльності. Тому 
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новий ЗУ «Про інститути спільного інвестування» відходить від визначення форми 
діяльності корпоративного фонду, встановлюючи його визначення як юридичну 
особу, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить винятково 
діяльність зі спільного інвестування. 

Новим для законодавства України є порядок проведення загальних зборів 
корпоративних фондів. Закон передбачає можливість проведення таких загальних 
зборів шляхом опитування учасників корпоративного фонду без скликання його 
учасників для обговорення питань порядку денного [8]. Хоча чинне законодавство 
також оперує такою можливістю, проте не визначено жодних пояснень щодо 
реалізації цього права. У новому законі прописано, що обов’язковою передумовою 
проведення такого опитування є закріплення цієї можливості у статуті корпора-
тивного фонду, який визначає також правила та порядок його проведення. Саму 
процедуру проведення такого опитування описано в ЗУ «Про інститути спільного 
інвестування».  

Інша зміна правового регулювання корпоративних фондів стосується порядку 
припинення їх діяльності. Нині чинний закон передбачає можливість такого 
припинення шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або 
ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства [7]. Відповідно 
до нового закону, припинення корпоративного фонду можливе винятково шляхом 
ліквідації [8].  

Щодо пайових фондів, то новий закон не вносить суттєвих змін в організацію 
їхньої діяльності. Зокрема, визначено необхідність розміщення на веб-сайті компанії 
інформації про неї та необхідність розміщення відомостей про ліцензію, контактних 
даних, переліку ІСІ, активи яких перебувають в управлінні, та відомостей про 
вартість чистих активів ІСІ.  

Припинення пайового фонду за новим законом, як і корпоративних фондів, 
відбувається винятково шляхом ліквідації. Однак визначено, поряд з нині 
наявними можливостями, порядок та умови розрахунку з учасниками фонду в про-
цесі ліквідації іншими, ніж кошти, активами [8].  

Так прийнятий закон, суттєво не змінюючи наявної системи регулювання 
діяльності інститутів спільного інвестування, вводить нові правові механізми та 
роз’яснює порядок використання існуючих, що хоча й прописані в чинному законі, 
проте не застосовуються на практиці через відсутність механізму їх реалізації.  

Проаналізувавши становлення інститутів спільного інвестування у світовій 
економіці, можна зробити висновок, що за всю історію неодноразово змінювалося 
ставлення до них. Проте за своє тривале існування ІСІ зуміли закріпитися на 
фондовому ринку і є одним із найважливіших гравців, в активах яких зосереджено 
велику частину загального капіталу. Їх успіх у виконанні завдання щодо збільшення 
прибутку приватних інвесторів сприяє збільшенню інвестицій та кількості готових 
вкладати кошти в їхню діяльність.  

Для України інститути спільного інвестування – новий досвід. Протягом 
нетривалого часу їх існування неодноразово змінювалася нормативна база їхньої 
діяльності. Зміни законодавчого регулювання діяльності таких фондів, усунення 
суперечностей у їх регулюванні має на меті ефективне виконання тих завдань, які 
вони повинні здійснювати. Інвестиційні фонди були створені для залучення 
інвестицій приватних інвесторів та населення зокрема, це юридична особа, 
послугами якої, з метою збільшення свого капіталу, може користуватися кожен. 
Тому важливим є створення такої правової бази, яка забезпечила б прозоре 
функціонування ІСІ та підвищила приплив коштів приватних інвесторів.  
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На основі проаналізованого матеріалу, можна зробити висновок, що в Україні 
процес законодавчого становлення ІСІ пройшов такі три етапи. Першим етапом є 
етап відсутності законодавчого регулювання інститутів спільного інвестування, що 
тривав до прийняття Указу Президента України 19 лютого 1994 р. «Про інвестиційні 
фонди та інвестиційні компанії». З прийняттям цього законодавчого акта почи-
нається другий етап розвитку інвестиційних фондів, що функціонують до 2001 р., 
хоча і в дещо відмінній, як було згадано вище, від сьогоднішнього розуміння, формі. 
Третім етапом розвитку інвестиційних фондів можна вважати прийняття Закону 
України «Про інститути спільного інвестування(пайові та корпоративні інвестиційні 
фонди)» 15 березня 2001 р. Цим ЗУ визначено інститути спільного інвестування в їх 
сучасному розумінні та відповідно до звичайного розуміння в світовій економіці. 
Цей ЗУ замінено ЗУ «Про інститути спільного інвестування», що набирає чинності 
1 січня 2014 р. і є продовженням розвитку спільного інвестування в Україні.  

Важливою умовою ефективного законодавчого регулювання є не лише враху-
вання іноземного досвіду чи надбання практики, а передусім врахування ринкових 
реалій їх функціонування та інтересів інвесторів, які, як свідчить світова практика, 
слугують основою для їх розвитку та здійснення ними поставлених завдань. 
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В статье проанализированы становление первых институтов совместного инвести-
рования и законодательные акты, регулирующие их деятельность. Осуществлен анализ 
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нормативных актов Украины, регулирующих деятельность институтов совместного 
инвестирования. Обоснованы этапы становления правовой базы Украины в сфере 
регулирования институтов совместного инвестирования.  

Ключевые слова: институты совместного инвестирования, инвестиционные фонды, 
корпоративные фонды, паевые фонды. 
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In the article the evolvement of the first institutes of common investment, their 
development during the previous century as well as legislative acts, aimed at their operation 
regulation are analyzed. Normative-legal acts of Ukraine on operation of the institutes of 
common investment are examined. The stages of the legal basis of Ukraine formation within 
the scope of the institutes of common investment are substantiated. 
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investment funds. 

 
Стаття: надійшла до редакції 21.03.2013 

прийнята до друку 29.04.2013 
 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 209–215 
  Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 209–215 

© Лемик Р., Сеник С., 2014 

УДК 347.956 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ  
РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ 

Р. Лемик, С. Сеник 

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

У статті досліджено питання юрисдикції, підсудності та порядку звернення заінтересо-
ваної особи із заявою про видачу виконавчого листа на рішення третейського суду. 
Акцентовано увагу на необхідності внесення змін до ст. 293 ЦПК України в частині можли-
вості оскарження ухвали про видачу виконавчого листа з підстав порушення юрисдикції 
розгляду справи. На законодавчому рівні запропоновано закріпити положення про необхід-
ність проведення підготовчих дій у справах про видачу виконавчих листів на рішення 
третейського суду. 

Ключові слова: рішення, виконання, юрисдикція, підсудність, ухвала. 

За загальним правилом рішення третейського суду виконується добровільно в 
порядку та строки, що визначені у самому рішенні. Примусове виконання рішення 
третейського суду відбувається за правилами виконавчого провадження на підставі 
виконавчого листа, що видається компетентним судом. Право на звернення до суду 
загальної юрисдикції за видачею виконавчого листа на примусове виконання 
рішення третейського суду є додатковою гарантією для сторони, проти якої ухвалено 
рішення, захисту прав та інтересів, якщо це рішення з яких-небудь підстав не було 
оскаржене у суді загальної юрисдикції. Крім цього, звернення до третейського суду 
про розгляд спору дає змогу сторонам застосувати альтернативний спосіб недержав-
ного судочинства. Наділене низкою спеціальних ознак, таких як добровільність, 
спрощений порядок розгляду, конфіденційність, можливість вибору суддів, третейське 
судочинство користується популярністю в учасників спірних правовідносин. 
Юрисдикція третейських судів дає підстави вирішувати у третейському суді за 
угодою сторін будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідно-
син, крім випадків, передбачених законом.  

Третейське судочинство в Україні відбувається на підставі Закону України 
«Про третейські суди», Регламенту третейського суду, в якому розглядається 
спір, а в разі здійснення окремих процесуальних дій, третейською угодою 
(наприклад, обрання третейських суддів). Спори в третейських судах вирішують 
на підставі Конституції та законів України. Законодавець допускає застосування 
аналогії закону та аналогії права, зазначаючи, що в разі відсутності законо-
давства, що регулює певні спірні відносини, третейські суди мають право 
застосовувати законодавство, яке регулює подібні відносини, а за відсутності 
такого третейські суди застосовують аналогію права чи керуються торговими та 
іншими звичаями, якщо останні за своїм характером та змістом властиві таким 
спірним відносинам. 

Можливість альтернативного судочинства безпосередньо пов’язується з реаліза-
цією права кожного учасника на захист порушених прав та охоронюваних законом 
інтересів. Тому поряд зі зверненням до суду за захистом кожен суб’єкт цивільних 
правовідносин може обирати порядок і спосіб альтернативного захисту порушених 
цивільних прав [1, с. 9]. 
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Такий прояв диспозитивності методу правового регулювання, що властивий 
приватному праву, посилює довіру сторін до альтернативного юрисдикційного 
органу і в майбутньому сприяє добровільному виконанню рішення третейського 
суду. Це також пояснює законодавче положення про те, що, за загальним правилом, 
рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Законом передбачено вичерпний перелік підстав, коли рішення третейського 
суду може бути оскаржено та скасовано. В ч. 3 ст. 51 Закону України «Про 
третейські суди» таких підстав є п’ять. 

Перша підстава – це прийняття рішення третейського суду у справі, що не 
підвідомча третейським судам відповідно до закону. Закон дає змогу третейським 
судам розглядати будь-які справи, що виникають з цивільних та господарських 
відносин за винятком тих категорій справ, що визначені у ст. 6 Закону України 
«Про третейські суди». 

Якщо в процесі розгляду спору з’ясовано, що ця справа не підлягає вирішенню 
в третейських судах України, суддя повинен постановити ухвалу про припинення 
третейського розгляду. Однак, якщо суддя помилково завершить справу ухваленням 
рішення, таке рішення може бути оскаржене і скасоване в порядку цивільного чи 
господарського судочинств.  

Друга підстава оскарження і скасування рішення третейського суду – це 
прийняття рішення, що не відповідають умовам третейської угоди. Одна з головних 
ознак розгляду справи в третейському суді – це домовленість, яку укладають між 
собою сторони. Цю домовленість законодавець називає «третейською угодою». В 
цій угоді сторони мають право домовитися про предмет спору, що передається на 
розгляд в третейський суд, визначити третейський суд та суддів, які розгляда-
тимуть їхній спір, а також визначити інші умови розгляду справи в порядку 
альтернативного судочинства. 

Третейську угоду можна укладати як до, так і після виникнення господарського 
чи цивільного спору, а це означає, що сторони можуть уникнути небажаних 
наслідків скасування рішення третейського суду шляхом внесення змін і доповнень 
до третейської угоди.  

Третьою підставою оскарження і скасування рішення третейського суду є 
визнання компетентним судом третейської угоди недійсною. Підстави визнання 
правочинів недійсними регулюються Цивільним кодексом України і стосуються 
порушення вимог щодо їх форми, єдності волі і волевиявлення, законності змісту, а 
також обсягу дієздатності у сторін. Скасування рішень третейських судів з цієї 
підстави мінімалізується добровільною згодою сторін на розгляд спору в 
третейському суді. Сторони, які вбачають перевагу в альтернативному судочинстві, 
відповідально поставляться і до вимог угоди, яку вони повинні укласти. 

На підставі позовної заяви заінтересованої особи, яка дізналася про те, що її 
право порушено, суд відкриває провадження у справі. Якщо суд ухвалить рішення 
визнати третейську угоду недійсною, сторони повертаються до попереднього 
стану. З огляду на те, що Законом України «Про третейські суди» не визначено 
порядку повороту виконання рішень третейських судів, вважаємо, що до рішення 
третейського суду, яке вже було виконано, у разі визнання третейської угоди 
недійсною, варто теж застосовувати двосторонню реституцію.  

Четвертою підставою для оскарження і скасування рішення третейського суду 
є невідповідність складу третейського суду, який прийняв рішення, відповідно до 
вимог статей 16–19 ЗУ «Про третейські суди». Законом передбачено можливість 
вільного вибору суддів третейського суду сторонами спору та обов’язкову участь у 
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ньому осіб з визначеною сторонами кваліфікацією, що має забезпечити сам 
третейський суд. Такий контроль забезпечення належного складу суду гарантує 
його відповідність до вимог закону, а отже, і виключає підставу для оскарження 
рішення третейського суду. 

Верховний Суд України проаналізував також гостру проблему захисту прав 
особи, яка не була стороною третейського розгляду, і на підставі цих узагальнень у 
березні 2009 р. внесено зміни до Закону України «Про третейські суди», відповідно 
до яких п’ятою підставою оскарження та скасування рішень третейського суду є 
вирішення третейським судом питання про права і обов’язки осіб, які не брали 
участі у справі. 

Якщо підстав для оскарження рішення третейського суду немає, боржник 
зобов’язаний виконати його в порядку та строки, встановлені у рішенні. Рішення, в 
якому строк його виконання не встановлений, підлягає негайному виконанню.  

Ухилення боржника від обов’язку виконати рішення добровільно, надає право 
стороні, на користь якої ухвалено це рішення, реалізувати право на виконання 
рішення за допомогою виконавчого провадження.  

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження» примусове 
виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі 
виконавчих документів, визначених цим законом.  

Рішення третейського суду не є виконавчим документом. Щоб отримати 
виконавчий лист на примусове виконання рішення третейського суду, заінтересована 
особа повинна особисто або через представника звернутися до компетентного суду. 
Вибираючи суд варто керуватися загальними критеріями розмежування судової 
юрисдикції – предмет та суб’єкти правовідносин. І хоча Цивільним процесуальним 
кодексом України (далі ЦПК України) та Господарським процесуальним кодексом 
України (далі ГПК України) про це не обумовлено, вважаємо, що в разі звернення 
із заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 
третейського суду з порушення правил юрисдикції, суд має відреагувати на таке 
звернення з урахуванням загальних положень процесуального законодавства – в 
цивільному судочинстві на підставі положень ст. 122 ЦПК України – постановляє 
ухвалу про відмову у відкритті провадження, а в господарському судочинстві, 
керуючись положеннями ст. 62 ГПК України, – постановляє ухвалу про відмову в 
прийнятті заяви.  

Так само суд повинен діяти і у випадку якщо порушення правил юрисдикції ним 
було встановлено під час розгляду заяви про видачу виконавчого листа. Відповідно: 
у цивільному судочинстві суддя на підставі ст. 205 ЦПК України повинен 
постановити ухвалу про закриття провадження у справі, а в господарському судо-
чинстві, керуючись ст. 80 ГПК України, постановити ухвалу припинити провадження 
у справі. 

Порушення правил юрисдикції, що не були усунені під час розгляду заяв про 
видачу виконавчого листа у першій інстанції, в майбутньому, на нашу думку, мали б 
стати безумовною підставою скасування ухвали суду про видачу чи відмову у видачі 
виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Оскільки в 
процесуальному законодавстві оскарження ухвал про видачу виконавчого листа не 
передбачено, вважаємо, що законодавець повинен обумовити право такого 
оскарження на підставах порушення юрисдикції розгляду справи, доповнивши 
ст. 389-11 ЦПК України (122-11 ГПК України) відповідним положенням. 

Реалізувати право на звернення з заявою про видачу виконавчого листа 
заінтересована особа може впродовж трьох років від дня прийняття рішення 
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третейським судом. Заявник має право клопотати про поновлення цього строку, 
якщо він був пропущений з поважних причин. Про це доцільно письмово 
зазначити у зверненні. З урахуванням обставин справи і керуючись власними 
міркуваннями, суд може визнати причини пропуску строку неповажними, в з 
огляду на що постановити ухвалу про залишення заяви без розгляду. 

Заяву про видачу виконавчого листа подають у письмовій формі і вона має 
відповідати вимогами ст. 389-8 ЦПК України (ст. 122-8 ГПК України). До заяви 
також додаються рішення третейського суду та третейська угода. Якщо заяву подав 
представник стягувача, то до заяви потрібно додати документи, що посвідчують 
повноваження процесуального представника, оформлені відповідно до вимог ст. 42 
ЦПК України (ст. 28 ГПК України). 

Законодавець також допускає звернення з завою органів та осіб, яким законом 
надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. У разі звернення, 
вони повинні обґрунтувати підстави звернення і надати судові документи, що 
підтверджують наявність поважних причин, що унеможливлюють самостійне 
звернення заінтересованих осіб до суду. 

Законом України «Про судовий збір» передбачено сплату судового збору під час 
звернення із заявою про видачу виконавчого документа на примусове виконання 
рішення третейського суду у розмірі 0,2 розміру мінімальної заробітної плати (ст. 4). 
Документ, що підтверджує сплату судового збору, також додається до заяви. 

Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення 
третейського суду разом з доданими до неї документами подається у кількості 
примірників, що відповідає кількості учасників судового розгляду. 

Законодавець також визначає виключну територіальну підсудність для цієї 
категорії справ – це суд за місцем проведення третейського розгляду. 

Якщо заявник не дотримав вищезазначених вимог звернення з заявою, суд, 
керуючись положеннями ст. 121 ЦПК України, постановляє ухвалу про залишення 
заяви без руху або про повернення заяви, а в господарському судочинстві, 
відповідно до ст. 63 ГПК України – повертає заяву. 

Заяву про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення 
третейського суду суддя розглядає одноособово протягом п’ятнадцяти днів від дня 
її надходження до суду в судовому засіданні з викликом сторін. Неявка сторін чи 
однієї зі сторін, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не 
перешкоджає судовому розгляду заяви.  

На відміну від провадження у справах про оскарження рішень третейських 
судів, законодавець під час розгляду заяв про видачу виконавчого документа не 
передбачає вчинення судом дій з підготовки справи до розгляду. За клопотанням 
однієї зі сторін суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду 
безпосередньо під час розгляду справу. Справа має бути скерована до суду протягом 
п’яти днів від дня надходження вимоги. У такому разі строк розгляду заяви про 
видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду 
продовжується до одного місяця з дня її надходження до суду. 

Законодавець не визначає в який спосіб суд перериватиме судове засідання, 
очікуючи на матеріали справи з третейського суду. В такому випадку, на нашу 
думку, найбільш доцільним для суду було б оголосити перерву, оскільки серед 
підстав, визначених законом для зупинення провадження та відкладення розгляду 
справи, така умова не передбачена. 

Однак, вважаємо, що законодавцеві слід було б виділити вчинення такого роду 
дій по витребуванні справи в третейському суді у самостійну стадію цього 
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провадження – підготовку справи до розгляду. Це б надало змогу судові розглядати 
заяву про видачу виконавчого документа не перериваючи засідання, а також 
скоротило б тривалість такого розгляду. 

Незважаючи на те, що розгляд заяви про видачу виконавчого листа відбува-
ється у формі судового засідання, порядок проведення такого засідання законом не 
визначено. Вважатимо, по мірі потреби, сторони та інші особи, які беруть участь в 
такому засіданні, мають право реалізовувати права, визначені для них загальними 
положеннями процесуального законодавства, наприклад, заявляти клопотання, 
заявляти відводи, ставити запитання, ознайомлюватися з матеріалами справи тощо 
(ст. 27 ЦПК України; ст. 22 ГПК України). 

За результатами розгляду заяви суд уповноважений відмовити у видачі 
виконавчого листа або, якщо підстав для відмови немає, постановити ухвалу про 
видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. 

Перелік підстав для відмови у видачі виконавчого листа законодавчо визна-
чений і є вичерпним. 

1. На день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого листа 
рішення третейського суду скасовано судом. Підставами скасування рішення 
третейського суду є положення ст. 389-5 ЦПК України та 122-5 ГПК України. 
Якщо в провадженні суду, де розглянено заяву про видачу виконавчого листа чи 
в провадженні іншого суду розглянено заяву про оскарження і скасування цього 
рішення, суд на підставі п. 1 ч. 4 ст. 201 ЦПК України (ст. 79 ГПК України) 
постановляє ухвалу про зупинення провадження у справі до набуття законної 
сили ухвалою суду, якою відмовлено в задоволенні заяви про скасування 
оскарженого рішення третейського суду. 

2. Справа, в якій ухвалено рішення третейського суду не підвідомча третейському 
судові відповідно до закону. Порушення меж юрисдикції третейським судом є також 
підставою для скасування такого рішення. Щоправда, оскільки суд не має права 
порушувати вимоги, заявлені в заяві, він відмовляє у видачі виконавчого листа.  

3. Пропущено встановлений строк для звернення за видачею виконавчого 
листа, а причини його пропуску не визнані судом поважними. Ця підстава має 
заохочувати звертатися із заявами про видачу виконавчого листа в межах строку, 
визначеного законом – три роки. Зволікання зі зверненням є лише підтвердженням 
незаінтересованості стягувача у виконанні рішення. 

4. Рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому тре-
тейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі 
третейської угоди. Третейська угода є підставою для передачі спору на розгляд 
третейського суду, а в деяких випадках – і підставою для створення та діяльності 
такого суду. Отже, належність форми і змісту третейської угоди, наявність у ній 
всіх суттєвих умов, передбачених законом, є первинною та обов’язковою умовою 
правомірності третейського розгляду, а відтак – і третейського рішення [2].  

5. Третейська угода визнана недійсною. Недійсною вважається нікчемна угода, а 
також угода, що визнана недійсною рішенням суду. Відповідно до ч. 5 ст. 216 
Цивільного кодексу України суд може застосувати наслідки недійсності нікчемного 
правочину з власної ініціативи. Суд вправі визнати недійсною третейську угоду чи 
окремі її частини в позовному провадженні на підставі звернення з позовною заявою 
заінтересованої особи.  

6. Склад третейського суду, який ухвалив рішення, не відповідав вимогам 
закону. Порядок формування складу третейського суду передбачено розділом 
ІІІ ЗУ «Про третейські суди».  
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7. Рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних 
інтересів, не передбачених законом. Незважаючи на широкий обсяг можливих 
способів захисту прав та інтересів, перелік яких в ст. 16 Цивільного кодексу 
України є невичерпним, суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу 
особи в разі порушення меж здійснення цивільних прав, а саме: порушення прав 
інших осіб, завдання шкоди довкіллю або культурній спадщині; умисне завдання 
шкоди іншій особі, чи зловживання правом в інших формах; не дотримання 
моральних засад суспільства; неправомірне обмеження конкуренції, зловживання 
монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.  

8. Постійно діючий третейський суд не надав на вимогу суду відповідну 
справу. Якщо третейський суд знехтував вимогою суду, що розглядає заяву про 
видачу виконавчого листа, і в п’ятиденний термін не скерував справу на вимогу 
цього суду, то це мало б стати підставою для застосування санкцій за невиконання 
рішення суду. Відмова у видачі виконавчого листа з цієї підстави, на нашу думку, є 
санкцією, що застосовується до заявника, який не має об’єктивних можливостей 
виконати вимогу суду, а отже, заявник не повинен нести відповідальність у формі 
відмови у видачі виконавчого листа. Вважаємо, що ця підстава мала б бути 
вилучена зі змісту ст. 389-10 ЦПК України.  

9. Третейський суд вирішив питання про права і обов’язки осіб, які не брали 
участі у справі. Принцип обов’язковості для сторін рішень третейського суду потре-
бує від учасників спору погодження умов вирішення спору у третейській угоді. 
Третейський суд не має права розглядати питання про права і обов’язки осіб, які не є 
сторонами такої угоди.  

Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання 
рішення третейського суду може бути оскаржена в п’ятиденний строк в апеляційному 
порядку, тоді як ухвала суду про видачу виконавчого листа оскарженню не підлягає. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 

Р. Лемык, С. Сенык 

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

В статье исследуются вопросы юрисдикции, подсудности и порядка обращения 
заинтересованного лица с заявлением о выдаче исполнительного листа на решение 
третейского суда. Акцентируется внимание на необходимости дополнения ст. 293 ГПК 
Украины положением о возможности обжалования определения о выдаче исполни-
тельного листа по причине нарушения юрисдикции рассмотрения дела. Предлагается на 
законодательном уровне предусмотреть необходимость проведения подготовительных 
действий в делах о выдаче исполнительных листов на решение третейского суда. 

Ключевые слова: решение, исполнение, юрисдикция, подсудность, определение. 
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The article deals with the research of the issues of jurisdiction, venue and the procedure 
of the interested person lodging the claim before the court on the enforcement order issuance 
for the decision of the court of arbitration. Specific attention is paid to the necessity of making 
an amendment to Article 293 of the Civil Procedure Code concerning the possibility of 
appealing against the decision on enforcement order issuance because of violation of the 
dispute resolution jurisdiction. Authors make their own propositions as to the setting forth on 
the legislative level of the provision on the necessity of providing preparatory actions in cases 
on enforcement order issuance on the court of arbitration awards. 
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КОНФІДЕНЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ЖУРНАЛІСТИКИ  
У ПОЛЬСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

В. Ліс 

Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ 
Алея Рацлавіцкі 14, 20-950 Люблін, Польща 

Висвітлено проблеми конфіденційного характеру журналістики. Конфіденційність 
журналістики є основою для ефективного здійснення журналістом своїх обов’язків, пов’я-
заних з отриманням і переданням інформації щодо дуже важливих питань. Вона 
забезпечує збереження конфіденційності джерела інформації, запобігає ідентифікації 
особи інформатора. Це дає підстави журналістові здобути таку інформацію, яка у багатьох 
випадках ніколи б не потрапила «на денне світло». Це особливі відносини, що є між 
журналістом та постачальником інформації, що ґрунтуються на взаємній довірі і 
юридично захищені відповідними положеннями законодавства про пресу. 

Ключові слова: журналістська конфіденційність, обов’язки журналіста, види таємниць.  

Робота журналіста включає в себе доступ до різної інформації, котра після 
відповідного редагування доводиться до відома громадськості. Ця інформація не 
завжди походить з офіційних, загальнодоступних джерел. До багатьох з них журналіст 
одержує доступ неофіційно, за допомогою інших людей або принагідно. Водночас 
захищеною є як інформація, котру довірили йому з власної ініціативи інші особи, так і 
та, що була отримана шляхом особистих зусиль журналіста. Не беремо до уваги 
мотивацію, якою керується людина під час передання інформації журналістові, котра з 
різних причин повинна бути конфіденційною. Очевидним є те, що якби не дотри-
мувалась гарантія збереження конфіденційності джерела отримання інформації, то 
мало хто співпрацював би з журналістом. Без гарантії забезпечення таємності щодо 
особи інформатора доступ до певної інформації у багатьох випадках був би не лише 
набагато складнішим, але й неможливим. Усвідомлюючи, що їх захист гарантує 
законодавство про журналістську таємницю, люди часто говорять про речі, про які 
зазвичай розмовляти не можуть або не хочуть. 

Таємниця журналіста дає змогу останнім ефективно вникати у складні питання і 
робити спроби з’ясувати істину в питаннях державної ваги. Без неї журналістам було б 
значно важче отримати інформацію і довести її до громадськості. Журналісти інфор-
мують громадськість про те, що вони дізналися, не виказуючи джерела інформації. Цей 
особливого роду привілей, а заодно і обов’язок, пов’язані з роллю, яку відіграють у 
демократичному суспільстві ЗМІ та журналістська професія, що визнана однією з 
професій суспільної довіри, які несуть відповідальність за розширення сфери свободи в 
такому суспільстві [1, c. 102]. У цьому сенсі таємниця є не стільки привілеєм журна-
ліста, як право суспільства, котре реалізовується через пресу за посередництва її 
представника [2, c. 4–5]. 

Журналісти виконують соціальну функцію контролерів і до їх обов’язків входить 
шукати, одержувати і публікувати інформацію про порушення та соціальні патології, 
несправедливі чи неетичні дії посадових осіб, політиків, бізнесменів тощо. Про це 
свідчить зміст ст. 1 Закону від 26 січня 1984 р. «Про пресу», яка потребує від журна-
лістів використовувати свободу слова з метою реалізації права громадян на достовірну 
інформацію, прозорість і контроль суспільного життя та соціальну критику. Досвід 
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Третьої Речі Посполитої дає багато прикладів належного виконання цих завдань 
журналістами. Завдяки їм було розкрито низку тяжких злочинів, в тому числі 
скандальні справи, вчинені посадовими особами1. Без сумніву, багато з цих випадків не 
було б виявлено, якби не діяльність засобів масової інформації. Захист джерел інфор-
мації, отже, слугує інтересам суспільства в цілому, якщо тільки призводить до 
викриття слабкості правової системи, шахрайств, вчинених особами, яким доручена 
турбота про загальне благо, розкриття злочинів та злочинців. 

Таємниця журналістики є найкращою гарантією того, що «незручна» для деяких 
людей інформація не буде замовчуватися. В іншому випадку багато речей, що 
викликають суспільний інтерес, ніколи не вийшли б на «денне світло». Таємниця 
журналістики є свого роду привілеєм, пов’язаним із професійною діяльністю журна-
ліста, який означає, що покладатися на нього можна тільки з огляду на виконання своїх 
професійних обов’язків. В інших областях діяльності журналіста його правове 
становище таке ж, як і в будь-якого іншого громадянина [3]. Професійну таємницю 
становлять повідомлення, отримані власне у зв’язку з їх професією. «Це може бути 
зазначено у правилах, що визначають конкретні права і обов’язки, покладені на 
представників різних професій» [4,c. 625]. Таємниця журналістики є необхідною 
умовою для належного виконання професійних обов’язків як професії громадської 
довіри, забезпечення особистого та майнового захисту та довіри інформатора. Якби не 
захист джерел інформації, їх було б набагато складніше знайти і виконати завдання, які 
дав журналісту роботодавець. Загальновизнано, що сьогодні журналістська таємниця 
полягає у такому: 1) забезпечити анонімність; 2) захист джерел інформації; 3) запобігти 
порушенню інтересів третіх осіб. 

Право на таємницю є особистим правом кожної людини. Вона має право розпо-
ряджатися своїми знаннями та інформацією, залишаючи для себе ту інформацію, яку 
вона хотіла б зберігати в таємниці, і ніхто за жодних обставин і ніякими засобами не 
може змусити її розкрити. Навіть у тому випадку, коли є правовий обов’язок 
інформувати правоохоронні органи про підготовку, спробу злочину або сам злочин, 
кінцеве рішення щодо її надання приймає власник цієї інформації. Журналіст також 
може відмовитися видати джерело його інформації.  

Роль і ефективність преси як громадського спостерігача значною мірою залежить від 
довірчих відносин між журналістом і джерелом інформації. У цьому сенсі, журналістська 
таємниця є правовою гарантією довіри й конфіденційності у відносинах між журналістом 
та джерелом інформації. Так метою журналістської таємниці є захист особливих 
відносин, що пов’язують журналістів та їх інформаторів, що, своєю чергою, має 
забезпечити їм стабільне постачання точної і достовірної інформації. Європейський суд з 
прав людини у справі Goodwin проти Сполученого Королівства Великобританії 
підкреслив, що «захист журналістських джерел інформації є однією з основних умов для 
забезпечення свободи преси… Без такого захисту ці джерела можуть відмовитися від 
підтримки преси в інформуванні громадськості щодо суспільно важливих та цікавих 
питань. В результаті, важлива функція преси – громадський спостерігач – може бути 
ослаблена, а здатність преси надавати точну та достовірну інформацію обмежена» [5]. 
Своєю чергою, Верховний суд Республіки Польща, посилаючись на таємницю 
журналістського розслідування, підкреслив, що «це є важливим чинником незалежності 
преси і створює сприятливі умови для отримання суспільної довіри. Дає можливість 
оцінити різні прояви соціального життя без того, щоб розкривати джерело інформації або 

––––––––– 
1 Досить вказати на аферу Ривіна – найбільший, але так до кінця і не з’ясований скандал 

ІІІ Речі Посполитої.  
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ім’я автора даного матеріалу для преси. Таємниця, що оберігає журналіста, виключає 
можливий вплив на зміст публікації політичних та адміністративних факторів, у тому 
числі поліції, громадських і професійних організацій, різних груп і окремих зацікавлених 
сторін» [6].  

Сьогодні право журналістів на таємницю журналістики широко визнається і не 
викликає серйозних заперечень. У польському законодавстві таємниця журналістики 
регулюється ст.ст. 15 і 16 Закону від 26 січня 1984 р.«Про пресу». Її захист був також 
посилений указом 180 від 6 червня 1997 р. Кримінально-процесуального кодексу, що 
надає право відмовитися від дачі показань як свідка особам, зобов’язаним зберігати 
таємницю або конфіденційність в зв’язку з професією. «Посилання на професійну 
таємницю для журналістів є істотним, якщо особа, що прагне її розкриття, володіє 
певними повноваженнями. Йдеться, насамперед, про захист журналістів від обов’язку 
розкривати деякі факти перед правоохоронними органами» [7, c. 254]. Сенс норм, котрі 
регулюють таємницю журналістики, полягає не лише в прямому особистому захисті 
джерела інформації, але також і змісту самої інформації, якщо вона може допомогти 
визначити інформатора. Таємницею журналістики охоплена як інформація, що 
належить до окремих осіб, так і дані, які, хоча і не пов’язані безпосередньо з людьми, 
але розголошення яких могло б вказати на певну особу [8, c. 149–150].  

Закони, що регулюють конфіденційність журналістської праці, мають не тільки 
полегшити роботу журналістів, але й забезпечити захист інформаторів, які в іншому 
випадку не погодяться співпрацювати з журналістами. Це тим більш важливо, що не 
кожен, хто погодиться бути інформатором журналіста, вирішить одночасно співпра-
цювати з прокуратурою чи поліцією. Це зумовлено психологічними причинами: ніхто 
не обізве інформатора журналіста стукачем, але так скажуть про того, хто повідомляє 
правоохоронні органи про вчинення злочину або іншу негожу соціальну поведінку. 
Крім того, в колективній свідомості поляків ще жива пам’ять про досвід, накопичений 
під час існування Польської Народної Республіки в 1944–1989 рр., коли держава була 
насправді позбавлена суверенітету, народ можливості самовизначення, а правоохоронні 
органи не служили суспільству, а стояли на сторожі тоталітарного комуністичного 
режиму. 

Таємниця журналістики передусім стосується журналіста й інформатора, як 
людей, які є безпосередніми бенефіціарами. Поняття журналіст є відносно широким. 
Відповідно до п. 5 ст. 7.2 Закону про пресу «Журналіст – це особа, що займається 
редагуванням, створенням або підготовкою матеріалів для преси, залишаючись у сфері 
зайнятості з редакцією або займається такою діяльністю для редакції та з її дозволу». 
Так поняття журналіста включає в себе будь-яку особу, яка виконує зазначені вище 
функції, незалежно від того, чи отримує за це винагороду. Водночас ця діяльність не 
може бути одноразовою або проводитися час від часу [9].  

Своєю чергою, поняття інформатора – особистого джерела інформації – може бути 
зрозуміле двояко. У широкому сенсі інформатором називають будь-яку особу, яка надає 
журналістові інформацію, а також особу, яка виконує тільки посередницькі функції між 
джерелом – первинним інформатором та журналістом, передаючи інформацію у вигляді 
документів, зображень, відео тощо. У вузькому розумінні інформатором визнається лише 
той, хто безпосередньо надає інформацію журналістові. Інформатори є одним з основних 
джерел, з яких преса отримує цікаві факти і думки. При цьому необов’язково певна 
інформація надається з метою її опублікування. Журналіст зобов’язаний зберігати 
таємницю незалежно від того, чи інформатор володіє інформацією законно або 
незаконно, чи не порушує при цьому державної, ділової, комерційної або будь-який 
іншої таємниці. Для існування захисту не має також значення мотивація інформатора або 
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важливість даних. Залежність гарантії конфіденційності від сумлінності чи правдивості 
інформатора могла б підірвати саму суть цих законів [10, c. 39]. Саму інформацію може 
бути надано у будь-якому вигляді, однак так, щоб дійти і бути зрозумілою адресатові. 

Журналістська конфіденційність захищає лише людей, які, передусім, працюють з 
журналістом, а по-друге, роблять це свідомо. Для захисту особи інформатора 
законодавство потребує, щоб інформатор знав про роль, в якій він виступає. Іншою 
умовою збереження таємниці інформатора є його згода щодо своєї анонімності. Закон 
про пресу не вимагає від журналіста інструктувати свого співрозмовника-інформатора 
про таку можливість. Однак, за формулюванням ст. 12, параграфа 2, пункту 2 Закону 
«Про пресу» журналістові потрібно захищати особисті інтереси добросовісних 
інформаторів, які йому довіряють, та повідомляти своїх абонентів про можливі 
негативні наслідки їхніх дій. 

Журналістська конфіденційність не обмежується журналістами та інформаторами, 
але має набагато ширший спектр відносин. Відповідно до ст. 15 п. 3 Закону «Про 
пресу» вона охоплює всіх осіб, зайнятих у редакціях, видавництвах та інші 
організаційні одиниці, незалежно від посад, які вони займають, від їх функцій та 
характеру зайнятості, які мають доступ до захищеної інформації. Законодавство 
поширює сферу дії конфіденційності журналістики на цю категорію людей, оскільки, у 
зв’язку з їх участю в редакційній роботі не виключено, що і вони можуть володіти 
конфіденційною інформацією [10, c. 37]. Зобов’язання зберігати конфіденційність 
інформації існує незалежно від того, як вони заволоділи нею: чи то з професійної 
необхідності, за власною ініціативою, чи цілком випадково. «Співробітники, які не є 
журналістами, в процесі виконання наступних робіт: підключення телефонних дзвінків, 
копіювання текстів, відкривання листів тощо, можуть стати власниками конфіден-
ційної інформації. В цьому випадку законодавство накладає на них ті самі обов’язки, 
що і на журналістів, але відповідно вони мають і ті ж самі права. Депозитаріями 
журналістської таємниці в певних ситуаціях можуть бути окремі працівники пошти, 
телекомунікацій та оператори телефонної мережі» [11, c. 23–25].  

В редакції бенефіціаром журналістської таємниці також може бути головний 
редактор або особа, яка приймає рішення щодо опублікування даного матеріалу. У цьому 
випадку пункт 16. 3 Закону про пресу зобов’язує журналіста повідомити головного 
редактора про питання, пов’язані з професійною таємницею, у необхідних межах. «Той 
факт, що редактор повинен бути проінформований про необхідне коло питань, пов’я-
заних з професійною журналістською таємницю, означає, що він також зобов’язаний 
зберігати професійну таємницю» [12, c. 100]. На додаток до вищезазначеного зрозуміло, 
що оскільки журналіст зобов’язаний повідомити редактора з питань професійної 
таємниці у необхідних межах, то не відомо, в яких випадках і якою мірою розкрити 
інформацію, що може призвести до досить довільного тлумачення [13, c. 327]. У 
законодавстві також зазначено, що бенефіціар журналістської таємниці також може бути 
видавцем, і він повинен зберігати в таємниці джерела інформації [14].  

Непрямим бенефіціаром журналістської таємниці є, звичайно, суспільство, якому 
адресована інформація, надана журналістом. Завдяки отриманій інформації громадсь-
кість може активно і свідомо брати участь в поточних подіях, формувати ідеї, 
приймати рішення, накреслювати план дій тощо. Без вільного обігу інформації не має 
реальної участі в політичному житті, немає відкритості думки, плюралізму, толерант-
ності і взаємоповаги між людьми [15, c. 122].  

Журналістська таємниця у багатьох країнах, як і раніше, викликає багато емоцій. 
Мабуть, це пов’язано з тим, що, у деякому розумінні вона ставить інтереси журналістів 
вище інтересів інших, але ціна варта жертв, враховуючи соціальні переваги, що 
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ґрунтуються на свободі преси, оскільки журналістська конфіденційність є її невід’єм-
ним елементом. Сучасне висвітлення журналістської таємниці у польському законодавстві 
заслуговує на схвалення. Законодавчі положення щодо журналістської таємниці 
узгоджуються з європейськими стандартами. Таємниця журналістики є засобом забез-
печення постійного надходження до журналістів особливо соціально значущої 
інформації. 

З питанням журналістської конфіденційності тісно пов’язана проблема довіри до 
інформаторів і достовірності наданої ними інформації. Проблема може виникнути 
через неточну інформацію або ту, яка вводить в оману. Тому журналіст не може 
некритично сприймати інформацію, надану йому інформаторами в надії, що вони 
керувалися лише благородними мотивами. Журналіст повинен обов’язково перевірити 
всю отриману інформацію, тим більше, що від нього вимагається особлива старанність 
і ретельність під час збирання та використання матеріалів для преси, зокрема, 
правдивості. З іншого боку, обмежуючись виключно інформаторами, журналіст 
втрачає свою професійну самостійність і стає залежним від інформаторів, які в цей 
спосіб можуть нав’язувати теми публікацій. Тому журналіст не може спиратися у своїй 
діяльності лише на дані, отримані від інформаторів, але повинен використовувати різні 
джерела інформації та виявляти власну активність. Отже, конфіденційність журна-
лістики є одним з тих правових інститутів, які втілюють ідею вільної преси, і сприяє 
впорядкуванню суспільного життя. 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ЖУРНАЛИСТИКИ  
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Статья посвящена проблемам конфиденциального характера журналистики. Конфи-
денциальность журналистики является основанием для эффективного осуществления 
журналистом своих обязанностей, связанных с получением и передачей информации по 
очень важным вопросам. Она обеспечивает сохранение конфиденциальности источника 
информации, предупреждает идентификацию особы информатора. Это дает возмож-
ность журналисту добыть такую информацию, которая во многих случаях никогда б не 
вышла на «дневной свет». Это особенные отношения, которые существуют между 
журналистом и поставщиком информации, основаны на взаимном доверии и юриди-
чески защищены положениями законодательства о прессе.  

Ключевые слова: журналистская конфиденциальность, обязанности журналиста, 
виды тайн. 
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The issues of confidential character of journalism are highlighted. Confidentiality of 
journalism is considered as the basis for the efficient performance of the duties by a journalist 
concerning the obtaining and transmission of the information on especially important issues. It 
provides the reservation of the information source confidentiality, prevents identification of the 
informer. These are special relations between a journalist and a supplier of the information, 
based on the mutual trust and legally protected by the appropriate provisions on the press. 
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КОЛО ПРАВОМОЧНИХ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ  
У ЗАХИСТІ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Т. Пристай 

Київський університет права НАН України  
вул. Доброхотова, 7а, 03142 Київ, Україна 
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З’ясовується перелік осіб, які беруть участь у захисті прав та законних інтересів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. У контексті правовідносин з іноземним елементом 
зосереджено увагу на процедурах підтвердження дійсності іноземних офіційних документів. 

Ключові слова: суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, захист прав та законних 
інтересів, іноземний елемент. 

В процесі захисту прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності велике значення має діяльність правомочних осіб. Їхня діяльність 
спрямовується на відновлення порушених прав та законних інтересів суб’єктів 
господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, або ж від-
вернення загрози такого порушення. М. А. Рожкова [1, с. 17] зазначає, що 
залежно від суб’єкта, який здійснює захист прав (суб’єкта застосування 
охоронних норм) визначається форма захисту. Так у межах форми захисту в 
будь-якому разі має бути вказано на коло уповноважених осіб, які мають право 
здійснювати захист. 

Вивчення нормативного матеріалу засвідчило, що чіткий перелік осіб, які 
правомочні захищати суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у законодавстві 
України відсутній. Це, безумовно, знижує ефективність такого захисту. Більше 
того, враховуючи вступ України до Світової організації торгівлі, коло цих 
суб’єктів розширилося, оскільки для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
стала доступною також можливість звернення за захистом до уповноважених 
органів у межах цієї торговельної організації.  

Окремі аспекти захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, 
в тому числі тих, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, досліджені в 
роботах таких українських та зарубіжних вчених, як: М. А. Рожкова, О. П. Загнітко, 
Т. Є. Абова, Л. М. Ніколенко, О. А. Беляневич, І. Г. Побірченко та інших науковців. 
Проте питання правомочних осіб, в процесі захисту суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності окремо не висвітлювалось на сторінках наукової літератури. 
Зважаючи на це, метою цієї статті є з’ясування кола правомочних осіб, які беруть 
участь у захисті прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, що здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність. Для досягнення поставленої мети необхідним постає 
аналіз чинного законодавства України та міжнародної практики. 

У Господарському кодексі України [2] захисту прав та законних інтересів 
суб’єктів господарювання, в тому числі тих, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність, присвячена ст. 20. Проте у ній не визначено cуб’єктів, що здійснюють 
цей захист. Натомість у главі 3 Цивільного кодексу України [3] передбачено, що 
захист цивільних прав та інтересів може здійснювати суд, Президент України, 
органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим або органи 
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місцевого самоврядування, нотаріус, або ж особа, чиї права порушені самостійно. 
В контексті цього варто звернути увагу на застосовність Цивільного кодексу 
України до сфери господарювання. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Цивільного кодексу 
України цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові 
відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному 
волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Згідно з ч. 2 ст. 9 Цивільного 
кодексу України законом можуть бути передбачені особливості регулювання 
майнових відносин, зокрема відповідно до ч. 2 ст. 4 Господарського кодексу 
України особливості регулювання майнових відносин суб’єктів господарювання 
визначаються Господарським кодексом. Вищий Господарський суд України в 
Інформаційному листі від 7.04.2008 р. № 01-8/211 «Про деякі питання практики 
застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України» [4] спробував 
дати відповідь на питання про застосовність Цивільного кодексу України до 
господарської сфери. Суд зазначив, що якщо в Цивільному кодексі України 
містяться спеціальні норми щодо регулювання майнових відносин суб’єктів 
господарювання, то відповідно положення цих норм застосовуються до сфери 
господарювання. 

Так захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання може здійс-
нюватися особами, передбаченими у главі 3 Цивільного кодексу України. 
Зважаючи на те, що зовнішньоекономічна діяльність є одним із видів госпо-
дарської діяльності, вказані органи мають право захищати права та законні 
інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Проте, зважаючи на специфіку суб’єктів, про захист прав яких йдеться, 
відповідно до чинного законодавства України та міжнародної практики коло цих 
суб’єктів відносно захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності є ширшим, 
ніж це передбачено Цивільним кодексом України. Зокрема, законодавчо встанов-
лено (ст. 38 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»), що спори, 
які виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними 
суб’єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності можуть розгля-
датися судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним 
комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при 
Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо 
це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними 
договорами України. [5] Міжнародний комерційний арбітражний суд та Морська 
арбітражна комісія при Торгово-промислові палаті України є третейськими 
судами з розгляду зовнішньоекономічних спорів. Відповідно до ст. 2 Закону 
України «Про міжнародний комерційний арбітраж» арбітраж – це третейський 
суд, будь-який арбітр незалежно від того, чи утворюється він спеціально для 
розгляду окремої справи, чи здійснюється постійною арбітражною установою [6]. 
Розглядаючи зазначені спори, вказані органи фактично з одного боку приймають 
рішення про застосування до правопорушника заходів господарсько-правової 
відповідальності, а з іншого – відповідно, здійснюють захист порушених прав та 
законних інтересів управленої сторони. 

Відповідно до ст. 5 базового Закону зовнішньоекономічна діяльність може бути 
пов’язаною також із іноземними інвестиціями. Спори між іноземними інвесторами і 
державою з питань державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності 
підприємств з іноземними інвестиціями підлягають розгляду в судах України, якщо 
інше не визначено міжнародними договорами України. Усі інші спори підлягають 
розгляду в судах України або за домовленістю сторін – у третейських судах, у тому 
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числі за кордоном [7]. Водночас, на підставі аналізу чинного законодавства можна 
виділити й специфічний орган, який здійснює захист прав та законних інтересів 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності винятково в інвестиційній сфері. Це, 
зокрема, Міжнародний центр у справах врегулювання інвестиційних спорів, метою 
якого є забезпечення вирішення через примирення та арбітраж інвестиційних спорів. 
Правовий статус цього органу визначається Вашингтонською конвенцією про 
порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, яка 
була ратифікована Україною 16 березня 2000 р. 

Потрібно звернути увагу також на те, що 16 травня 2008 р. наша держава стала 
повноправним членом Світової організації торгівлі [8]. Однією з переваг для України 
після вступу в цю організацію є відкриття доступу до системи врегулювання 
суперечок в рамках СОТ [9, с. 3], та, відповідно, захисту суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності від дискримінаційних дій стосовно них з боку інших країн-
членів СОТ. Варто зазначити, що така категорія суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, як національні товаровиробники, права яких порушено, не можуть 
безпосередньо звернутися за захистом. Захистити порушені права зазначених суб’єк-
тів має право лише держава шляхом ініціації процедури врегулювання суперечки в 
інтересах суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Згідно з Домовленістю про правила і процедури врегулювання суперечок від 
15.04.1994 р. для реалізації цих правил і процедур в рамках СОТ засновується Орган 
з врегулювання суперечок [10]. На основі аналізу Домовленості можна стверджу-
вати, що цей орган не здійснює фактичного розгляду спорів. Для цього безпосередньо 
він створює групи експертів (третейські групи). У випадку незадоволення рішенням 
групи експертів кожна зі сторін спору наділяється можливістю звернення до 
Апеляційного органу для перегляду спору. За результатами розгляду зазначені 
органи складають звіти, що мають бути затверджені Органом з урегулювання 
суперечок. Рішення у справі фактично є в положеннях звітів групи експертів та 
Апеляційного органу та містять рекомендації, які повинні бути виконані стороною, 
проти якої було подано скаргу. Для аналізованого механізму характерно, зокрема, 
що порядок розгляду спорів має обов’язкову юрисдикційну силу щодо зазначених 
документів [11, с. 113]. 

Так хоча Орган з урегулювання суперечок не здійснює фактичного розгляду 
спору, він приймає остаточне рішення по справі.  

Водночас у межах СОТ передбачений альтернативний засіб урегулювання 
суперечок – арбітраж. Оскільки Домовленість про правила врегулювання супере-
чок не конкретизує регламент застосування цієї процедури, вона не дуже часто 
застосовується сторонами безпосередньо для врегулювання суперечок, але до неї 
звертаються за умови необхідності визначити тривалість строку, що надається 
відповідачеві для виконання рішення по справі, або з метою визначення рівня 
зведення нанівець/ушкодження переваг скаржника [9, с. 11]. 

Серед органів державної влади, що уповноважені захищати права та законні 
інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності необхідно відзначити Міжвідом-
чу комісію з міжнародної торгівлі. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 
здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні відповідно до законодавства України, ухвалює рішення про порушення і 
проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та 
застосування, відповідно, антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних 
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заходів, приймає рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні 
та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань в 
межах компетенції, визначеної законами України. Так цей орган наділений 
повноваженнями для застосування таких засобів захисту суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності у сфері господарювання, як антидемпінгових, компенсаційних 
та спеціальних заходів, заходів у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії 
інших держав, митних союзів чи економічних угруповань у межах компетенції, 
визначеної законами України. 

Цивільний кодекс України серед осіб, що мають право здійснювати захист 
виділяє також нотаріуса, який згідно зі ст. 18 Цивільного кодексу України здійснює 
захист шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадку та 
в порядку, встановленому законом. Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані 
документи підтверджують безспірність заборгованості чи іншої відповідальності 
боржника перед стягувачем та за умови, що від дня виникнення права вимоги 
минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та 
організаціями – не більше одного року [12]. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про 
виконавче провадження» виконавчі написи нотаріусів є виконавчими документами 
та, відповідно, підлягають виконанню державною виконавчою службою України 
[13]. Так ці акти наділені обов’язковим характером. 

У контексті захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності доцільно 
зосередити увагу на виконанні цього нотаріального акта щодо іноземних 
суб’єктів господарської діяльності. Законом України «Про виконавче провад-
ження» (ст. 80) передбачено, що під час виконання рішень щодо іноземців, осіб 
без громадянства та іноземних юридичних осіб, які, відповідно, проживають 
(перебувають) чи зареєстровані на території України або мають на території 
України власне майно, яким володіють самостійно або разом з іншими особами, 
застосовуються положення Закону України «Про виконавче провадження». Якщо 
ж іноземний суб’єкт господарської діяльності має постійне місцезнаходження за 
кордоном, потрібно керуватися низкою міжнародних договорів, укладених 
Україною у сфері міжнародної правової допомоги, якими закріплено зобов’я-
зання звернення до виконання нотаріальних актів щодо іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, які мають постійне місцезнаходження або постійне 
місце проживання за межами України. Зокрема, кожна з Договірних Сторін на 
умовах, передбачених Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у 
цивільних, сімейних і кримінальних справах СНД від 22.01.1993 р., визнає і 
виконує нотаріальні акти у відношенні грошових зобов’язань, винесені на 
території інших Договірних Сторін [14].  

Потрібно відзначити, що нотаріальна діяльність у сфері захисту прав та 
законних інтересів не обмежена лише вчиненням виконавчих написів на 
боргових документах. Нотаріуси здійснюють посвідчення прав, а також 
юридичних фактів, що мають юридичне значення за допомогою надання їм 
юридичної вірогідності і тим самим вчиняючи дії, спрямовані на захист суб’єктів, 
про які йдеться. Оскільки йдеться про відносини, в яких є іноземний елемент, 
варто зосередити увагу на процедурах підтвердження дійсності іноземних 
офіційних документів. Тому, згідно із Законом України «Про нотаріат», 
нотаріуси приймають документи, складені відповідно до вимог іноземного права. 
Відповідно до законодавчих вимог (ст. 100 Закону України «Про нотаріат») 
документи, які складено за кордоном з участю іноземних властей або які від них 
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виходять, приймаються нотаріусами за умови їх легалізації органами Міні-
стерства закордонних справ України. 

Найпоширенішими способами підтвердження дійсності іноземних офіційних 
документів є консульська легалізація та проставлення апостиля. Консульська 
легалізація офіційних документів – це процедура підтвердження дійсності оригіналів 
офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, 
уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків 
штампів, печаток, якими скріплено документ [15]. Відповідно до Інструкції про 
порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, 
затвердженої наказом МЗС України від 4.06.2002 р., консульську легалізацію 
здійснює уповноважений працівник Департаменту консульської служби МЗС 
України, Представництв МЗС на території України або консульська посадова особа 
закордонної дипломатичної установи України. 

Бажаючи скасувати вимогу дипломатичної або консульської легалізації 
іноземних офіційних документів 5.10.1961 р. у Гаазі було підписано Конвенцію, що 
скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, до якої Україна 
приєдналася 10.01.2002 р. Ця Конвенція поширюється на офіційні документи, 
складені на території однієї з договірних держав і мають бути представлені на 
території іншої договірної держави. Відповідно до аналізованого міжнародно-
правового документа, кожна з договірних держав звільняє від легалізації документи, 
на які поширюється ця Конвенція і які мають бути представлені на її території [16]. 
Для цілей цієї Конвенції під легалізацією розуміємо тільки формальну процедуру, 
що застосовується дипломатичними або консульськими агентами країни, на 
території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності 
підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, відповідно, 
автентичності відбитку печатки чи штампу, якими скріплено документ. Конвенція 
вводить спрощену процедуру посвідчення – проставлення штампу апостиля. При 
цьому якщо закони, правила або практика, що діють в державі, в якій документ 
представлений, або угода між двома чи декількома договірними державами 
скасовують чи спрощують цю формальну процедуру або звільняють сам документ 
від легалізації проставлення штампу апостиля не може вимагатися. Згідно зі ст. 1 дія 
конвенції поширюється і на нотаріальні акти. Зокрема, як вже було зазначено, у 
межах СНД діє Конвенція «Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, 
сімейних і кримінальних справах» 1993 р., що була ратифікована Україною 
10.11.1994 р. Відповідно до ст. 13 зазначеної Конвенції документи, що на території 
однієї з договірних сторін розглядаються як офіційні документи, користуються на 
територіях інших договірних сторін доказовою силою офіційних документів і не 
потребують спеціального посвідчення.  

На основі наведеного вище до осіб, які відіграють важливу роль у захисті прав 
та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності варто зачислити: 

– суди України; 
– комерційні арбітражі; 
– Міжнародний центр у справах врегулювання інвестиційних спорів; 
– Орган з урегулювання суперечок СОТ та оперативний арбітраж у рамках 

системи СОТ; 
– Президента України; 
– органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим або 

органи місцевого самоврядування; 
– нотаріусів;  
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– суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які мають право самостійно 
захищати свої порушені права та законні інтереси; 

– інші органи, якщо це не суперечить чинним законам України або 
передбачено міжнародними договорами України. 

Так, коло правомочних осіб в процесі захисту прав та законних інтересів 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності є ширшим ніж це передбачено в Главі 3 
Цивільного кодексу України. Виокремлення в межах даної статті суб’єктів, що 
відіграють важливе значення у відповідному процесі, не претендує на вичерпність 
та ще раз підкреслює необхідність подальших наукових досліджень відповідних 
питань. 
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Выясняется перечень лиц, которые принимают участие в защите прав и законных 
интересов субъектов внешнеэкономической деятельности. В контексте правоотношений 
с иностранным элементом сосредоточено внимание на процедурах подтверждения 
подлинности иностранных официальных документов. 

Ключевые слова: субъект внешнеэкономической деятельности, защита прав и 
законных интересов, иностранный элемент. 
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ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

УДК 349.3 

ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМАТИЗАЦІЮ ЗНАНЬ  
ПРО ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

А. Благодир 

Волго-Вятський інститут (філія)  
Університету ім. О. Е. Кутафіна (МДЮА) 

вул. Московська, 30, 610000 Кіров, Російська Федерація  

Як система може бути розглянута будь-яка галузь права, система її наукових поглядів, 
а також система законодавства. У статті автор досліджує систему галузі права соціального 
забезпечення, систему соціально-забезпечувального законодавства, а також систему 
наукової дисципліни як взаємопов’язані поняття, що мають певну схожість, але, водночас, 
не ідентичні між собою. 

Аналіз структурних елементів галузі, законодавства та наукової дисципліни права 
соціального забезпечення дає змогу спрогнозувати напрями подальшого розвитку науки 
права соціального забезпечення. 

Ключові слова: право соціального забезпечення; галузь права, соціально-забезпе-
чувальне законодавство, наукова та навчальна дисципліна. 

Об’єктивними властивостями права як соціального інституту є системність і 
структурність, вивчення яких дає підстави здійснювати впорядкування, системати-
зацію правових норм у межах галузі права, а також законодавства. 

Система права – побудова національного права, полягає у розподілі єдиних за 
призначенням у суспільстві внутрішньо узгоджених норм на окремі частини, що 
називаються нормою права, правовим інститутом, підінститутом, галуззю і під-
галузь права. 

Як система може розглядатися будь-яка з галузей права, система її наукових 
поглядів, а також система законодавства. Незважаючи на те, що система галузі 
права соціального забезпечення, система її науки і система соціально-забезпе-
чувального законодавства – поняття взаємопов’язані, мають певну схожість, однак, 
водночас, не ідентичні між собою. 

Система галузі права соціального забезпечення – це організована певним чином 
сукупність правових норм, згрупованих в інститути, що регулюють суспільні 
відносини з приводу того чи іншого виду забезпечення. 

Водночас В. С. Андрєєв уперше спробував науково обґрунтувати розташуван-
ня правових норм у системі галузі права соціального забезпечення. Вчений 
запропонував розділити всі норми права соціального забезпечення за змістом на 
загальні та спеціальні і розглядати зазначену галузь як таку, що складається з двох 
частин: загальної та особливої [1, с. 27–28]. 

Загальні норми здійснюють регулятивний вплив на всі суспільні відносини, що є 
предметом права соціального забезпечення. Натомість, спеціальні норми регламен-
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тують підстави, порядок та розміри надання громадянам різних видів соціального 
забезпечення. Своєю чергою, вони утворюють особливу частину галузі. 

На основі теоретичних досліджень вчені сформували свої уявлення про систему 
загальної частини галузі права соціального забезпечення, що є досить однозначними. 
До загальної частини галузі належать норми, які в концентрованому вигляді 
відображають її специфіку, утворюючи при цьому такі інститути: основний; 
правосуб’єктності; інститут підстав виникнення права на соціальне забезпечення. 

Особливу частину галузі права соціального забезпечення складають різнорідні 
інститути, підставою для класифікації яких є види надаваного забезпечення, 
обслуговування та послуг. Проблема розміщення правових норм у тому чи іншому 
інституті особливої частини галузі завжди була актуальною для науковців. 

Загальновідомо, що одним із центральних інститутів особливої частини є 
інститут пенсійного забезпечення, «зовнішня» форма якого закріплена в декількох 
нормативно-правових актах [2; 3; 4]. Окрім того, пенсійні норми є досить різними 
та численними. А відтак, за загальними ознаками вони поділяються на низку само-
стійних інститутів. 

Інститут пенсійного забезпечення здійснює регулятивний вплив на певне коло 
відносин, його зміст виражається за допомогою специфічних понять і термінів, він 
характеризується фактичною та юридичною однорідністю. Залежно від специфіки 
події, внаслідок якої надається пенсійне забезпечення, норми можуть бути 
диференційовані і впливати на вид пенсії. 

Інститут пенсійного забезпечення є комплексним, оскільки він складається з 
самостійних предметних регулятивних інститутів (по старості, по інвалідності, у 
випадку втрати годувальника, за вислугу років та інститут соціальних пенсій) і 
функціонального інституту (обчислення та призначення пенсій). Норми функціо-
нального інституту регулюють не самі види пенсій, а є особливим різновидом 
відносин, що мають свою ділянку «наскрізного» регулювання окремих операцій, 
що стосується багатьох різновидів пенсійних відносин. 

Самостійним комплексним інститутом особливої частини галузі є інститут 
соціальних допомог, що отримав своє «зовнішнє» вираження в низці нормативних 
правових актів [5; 6; 7; 8; 9]. Правові норми, що регулюють надання громадянам 
тієї чи іншої допомоги, є не однаковими. Водночас, усі вони становлять собою 
стійкі, відносно замкнуті комплекси норм, які є в одній площині, мають на меті 
компенсувати у грошовій формі повністю або частково втрачений заробіток, 
надати матеріальну підтримку у зв’язку з настанням певного соціального ризику. 
Саме тому структура комплексного інституту соціальних допомог складається з 
простих, регулятивних, предметних інститутів, присвячених певній ділянці 
регулювання суспільних відносин. Це – інститут допомоги по безробіттю, інститут 
допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, інститут допомоги у зв’язку з 
вагітністю та пологами, інститут допомоги при народженні дитини, інститут 
допомоги жінкам, які стали на облік на ранніх термінах вагітності, інститут 
допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею півторарічного віку, інститут 
допомоги на дитину військовослужбовцям, що проходять військову службу за 
призовом, інститут допомоги на дитину, інститут допомоги на поховання та ін. 

Особливе місце в структурі особливої частини посідають правові норми, що 
утворюють самостійний функціональний інститут трудового стажу. Специфіка 
перелічених норм полягає у тому, що вони не зосереджені в певному одному 
нормативно-правовому акті, а можуть розташовуватися в самостійному структур-
ному підрозділі нормативного акта [3, гл. 3] (у розділі), або безпосередньо в одній 
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зі статей [2, ст. 20; 6, ст. 16]. Ці норми спричинюють диференціацію та інтеграцію 
нормативного матеріалу, оскільки регулюють окремі елементи, спільні для тих 
видів відносин, в підставах виникнення яких міститься, як самостійний юридичний 
факт, вимога про трудовий стаж (наприклад, у пенсійних відносинах, у відносинах 
з приводу надання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо). 

Наступний інститут особливої частини – інститут забезпечення в системі 
страхування потерпілих на виробництві та від професійних захворювань. Його 
зміст становлять правові норми, що визначають осіб, які підлягають зазначеному 
виду забезпечення, безпосередньо види забезпечення, розмір страхових виплат, а 
також права та обов’язки суб’єктів страхування. Названий інститут є простим, 
предметним і регулятивним, забезпечує в межах своєї ділянки цілісне і відносно 
закінчене регулювання суспільних відносин. 

Комплексний інститут медичної допомоги та лікування також є структурним 
елементом особливої частини галузі. Він отримав своє «зовнішнє» вираження в 
різних нормативних правових актах [10; 11]. Залежно від правових норм, що 
регулюють надання окремих видів медичної допомоги, у складі означеного 
інституту сформувалися прості регулятивні інститути: інститут первинної медико-
санітарної допомоги, інститут швидкої та невідкладної медичної допомоги, 
інститут спеціалізованої медичної допомоги, у тому числі високотехнологічної; 
інститут медико-соціальної допомоги громадянам, які страждають соціально-
значущими захворюваннями і захворюваннями, що становлять небезпеку для 
оточення; інститут паліативної медичної допомоги та інститут медичної допомоги 
громадянам, які страждають рідкісними (орфанними) захворюваннями. Особливе 
місце в структурі цього інституту відведено нормам, які регулюють порядок 
надання громадянам санаторно-курортного лікування. Вони утворюють простий 
предметний регулятивний інститут. 

Правові норми, що регулюють порядок надання лікарської допомоги, диферен-
ційовані залежно від суб’єктів і специфіки події, з огляду на яку така допомога 
надається. Цілком допускається розглядати простий, предметний, регулятивний 
інститут лікарської допомоги у складі комплексного інституту медичної допомоги 
та лікування. 

Інститут соціального обслуговування вважається досить складним комплексним 
інститутом особливої частини. Його правові норми знайшли своє «зовнішнє» 
вираження у значній кількості нормативно-правових актів [12; 13; 14]. Структуру 
комплексного інституту соціального обслуговування становлять взаємопов’язані 
групи норм, що регулюють неоднорідні відносини різних видів щодо «натураль-
ного» забезпечення залежно від суб’єктів-одержувачів. У складі зазначеного інсти-
туту є прості, предметні, регулятивні інститути, норми яких регулюють окремі види 
соціального обслуговування: інститут стаціонарного обслуговування, інститут напів-
стаціонарного обслуговування, інститут соціальної допомоги вдома, інститут 
соціальної та консультативної соціальної допомоги, інститут професійного навчання 
та працевлаштування інвалідів, інститут забезпечення інвалідів технічними засобами 
реабілітації, інститут протезно-ортопедичної допомоги, інститут соціального обслу-
говування дітей. Кожен із перерахованих простих інститутів має свою структуру. 
Тому значною мірою норми всіх інститутів відокремлені. 

У структуру особливої частини галузі права соціального забезпечення, окрім 
інститутів, що регулюють складний комплекс матеріальних суспільних відносин, є 
спеціалізовані процедурно-процесуальні інститути. Їх правові норми регулюють 
відносини: з приводу встановлення юридичних фактів, з приводу реалізації громадя-
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нином свого права на той чи інший вид соціального забезпечення; з приводу 
вирішення скарг і спорів. Процедурні відносини завжди забезпечують функціону-
вання матеріальних соціально-забезпечувальних відносин. 

Інститут встановлення юридичних фактів охоплює норми, що регулюють 
процедуру діяльності компетентних органів з приводу виявлення обставин, які 
впливають на виникнення у громадян права на різні види соціального забезпе-
чення. Це норми – про факт тимчасової або постійної непрацездатності, 
малозабезпеченості, перебування на утриманні та ін. Зазначений інститут можна 
охарактеризувати як функціональний. Його метою є «наскрізне» регулювання 
окремої операції у правовому регулюванні, яка стосується різних соціально-
забезпечувальних відносин1. Процесуальні відносини завжди виникають з приводу 
захисту порушеного права з огляду на звернення громадянина зі скаргою чи 
спором на дії відповідного органу (посадової особи). Специфікою процесуальних 
відносин є те, що вони регулюються нормами не тільки права соціального 
забезпечення, а також нормами цивільного процесуального та адміністративного 
права. Вони є наслідком існування як процедурних, так і матеріальних відносин. 
Норми з приводу захисту порушеного права утворюють міжгалузевий «прикордон-
ний» інститут особливої частини галузі. 

Проблеми структурування системи галузі права соціального забезпечення 
завжди є предметом наукових дискусій. 

Від системи галузі доцільно відрізняти систему соціально-забезпечувального 
законодавства. Для системи законодавства характерна власна структура, елементами 
якої є: нормативний акт (мінімальний компонент), інститути законодавства (в тому 
числі комплексні), підгалузі і галузі законодавства (в тому числі комплексні), 
галузеві та комплексні нормативні масиви. 

Соціально-забезпечувальне законодавство – це не просто сукупність норматив-
них правових актів, а їх диференційована система, що ґрунтується на принципах 
субординації та взаємної координованості її структурних елементів. Сьогодні 
російське соціально-забезпечувальне законодавство становить собою ієрархічну 
(вертикальну) систему, що складається з федерального законодавства, законодав-
ства суб’єктів РФ, актів муніципальних утворень і організацій. 

Галузева (горизонтальна) площина соціально-забезпечувального законодавства є 
найбільш наближеною до структури галузі права соціального забезпечення, оскільки 
загальновідомо, що співвідношення системи права і системи законодавства 
виявляється як співвідношення змісту і форми. Системоутворювальним фактором 
структурування соціально-забезпечувального законодавства під час розгляду цієї 
площини є предмет правового регулювання та сфера публічних інтересів держави у 
забезпеченні матеріальними благами потребуючих громадян. На жаль, відсутність 
кодифікованого нормативного правового акта не дає підстави говорити про 
наявність загальної частини в структурі системи соціально-забезпечувального 
законодавства. Водночас певні передумови для її формування все ж є. Так, 
федеральний закон від 16 липня 1999 р. (ред. від 11.07.2011) «Про основи обов’яз-
кового соціального страхування» [15] чітко доводить, що федеральне соціально-
забезпечувальне законодавство має розвиватися у межах двох самостійних систем: 
страхового соціального забезпечення та державного соціального забезпечення. З 

––––––––– 
1 Наприклад, встановлення групи інвалідності (факт постійної непрацездатності) є одним із 

елементів, що впливають на виникнення правовідносин (з приводу пенсії по інвалідності, з 
приводу стаціонарного обслуговування тощо). 
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огляду на це перед законодавцем стоятиме завдання не просто продовжувати 
ухвалювати безліч різних нормативних правових актів (законів та підзаконних актів) 
у сфері соціального забезпечення, а переглянути вже прийняті і далі просуватися в 
напрямку його кодифікації. 

Інститути соціально-забезпечувального законодавства формуються за предмет-
ною ознакою. Беручи до уваги інститути особливої частини галузі права соціального 
забезпечення, у галузевій (горизонтальній) структурі системи соціально-забезпечу-
вального законодавства можна також виділити самостійні інститути законодавства і 
представити їх так. По-перше, це комплексні (міжгалузеві) інститути законодавства – 
про пенсії; про допомоги; щодо забезпечення потерпілих у межах обов’язкового 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань; про соціальне обслуговування; про державну соціальну допомогу; про 
заходи соціальної підтримки (пільги). По-друге, у цій структурі сформувався 
галузевий нормативний масив, який регулює відносини з медичної допомоги та 
лікування. Його водночас можна розглядати як структурний елемент комплексного 
міжгалузевого утворення – охороноздоровчого (медичного) законодавства. 

На відміну від особливої частини галузі права соціального забезпечення, 
особлива частина соціально-забезпечувального законодавства не містить самостій-
них інститутів законодавства – про трудовий стаж; про встановлення юридичних 
фактів; з приводу вирішення скарг та спорів. Хоча галузеві функціональні інститути і 
отримали своє «зовнішнє» оформлення в окремих статтях чи навіть нормативних 
правових актах, однак ці акти не утворюють самостійних інститутів соціально-
забезпечувального законодавства. Це пов’язано з тим, що у своїй сукупності і 
взаємозалежності кілька статей або актів викладають норму права, яка регулює певні 
типові суспільні відносини у сфері соціального забезпечення. 

Право соціального забезпечення як наука є системою наукових знань, правових 
поглядів, ідей про комплекс явищ, що мають місце в соціальній сфері суспільства. 

Зокрема, В. С. Андрєєв, звертаючись до проблеми систематизації наукових 
знань про право соціального забезпечення, зазначив, що система цієї науки 
будується з урахуванням системи галузі [1]. Застосовуючи методи наукового 
пізнання, наука права соціального забезпечення пізнає витоки свого зародження, 
етапи становлення, спираючись на накопичені знання та інформацію, прогнозує 
напрями свого подальшого розвитку. 

Право соціального забезпечення як наука виділяє предмет науки як головного 
елемента систематизації наукового пізнання соціально-забезпечувальних відносин. 
Під час дослідження предмета науки відбувається формування власного понятій-
ного апарату (понять, категорій, гіпотез, концепцій, принципів, теорій, доктрин), 
що дає змогу, застосовуючи системний метод наукового пізнання, розташовувати 
знання про об’єкти правової дійсності у певній логічній послідовності. Ці знання 
формуються на підставі аналізу правозастосовчої практики, зарубіжного досвіду, 
історії розвитку соціально-забезпечувального законодавства. Так, предмет науки 
визначає, які знання про цю галузь права утворюють об’єкт його вивчення, тоді як 
наукова дисципліна зводить ці знання в систему для зручності користування ними. 

Система наукової дисципліни за кількістю підрозділів ширша і багатша, ніж 
система галузі права; перетворюючи розрізнений матеріал у логічно єдиний і 
цілий, вона впливає на систему норм права; визначає зміст навчальної дисципліни 
«Право соціального забезпечення». 

Право соціального забезпечення як наукова дисципліна складається із загальної, 
особливої та спеціальної частин. У загальній частині розглянено поняття соціального 
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забезпечення як певного соціально-економічного явища, властивого всім країнам, 
незалежно від їх суспільно-економічного ладу; розкривається стан російської системи 
соціального забезпечення на сучасному етапі; аналізуються форми соціального 
забезпечення; досліджується поняття галузі, її предмета, методу, системи, принципів 
правового регулювання, розглянено вчення про правовідносини у сфері соціального 
забезпечення і його джерелах; застосовуючи історичний підхід, досліджуються етапи 
становлення права соціального забезпечення, обґрунтовуються перспективи подаль-
шого розвитку. В особливій частині знання розподілені за певними інститутам, оскіль-
ки вони є результатом наукового аналізу норм відповідних інститутів галузі. У 
спеціальній частині розглянено міжнародно-правове регулювання у сфері соціального 
забезпечення, законодавство про соціальне забезпечення у зарубіжних країнах. 

Право соціального забезпечення як навчальна дисципліна – це система 
узагальнених відомостей про право соціального забезпечення як галузі права, про 
соціально-забезпечувальне законодавство та практику його застосування, а 
також про саму науку. Відповідно, предметом вивчення навчальної дисципліни є 
вчення про соціальне забезпечення, а також основи правового регулювання 
матеріальних і тісно пов’язаних з ними процедурних і процесуальних відносин. 

Наука та навчальна дисципліна за своїм змістом, цілями і завданнями не є 
тотожними, однак і взаємно не виключають одна одну. Первинною щодо навчальної 
дисципліни «Право соціального забезпечення» завжди є наука права соціального 
забезпечення, оскільки зміст навчальної дисципліни співвідносяться зі змістом науки 
як частина і ціле. Структура навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» 
поділяють на загальну і особливу частини. У загальній частині розглянено теми, що 
містять головні положення навчального курсу – це теми про поняття соціального 
забезпечення як економічної та правової категорії, його функції, про організаційно-
правові форми соціального забезпечення, про предмет, метод, систему права 
соціального забезпечення, його джерела, головні принципи правового регулювання 
соціального забезпечення, особливості правовідносин. Вивчення особливої частини 
навчального курсу розпочинається з функціонального інституту трудового стажу. Він 
має «наскрізне» значення під час вивчення галузевих предметних інститутів: 
пенсійного забезпечення, забезпечення допомогами у зв’язку з тимчасовою непраце-
здатністю. Після навчального аналізу інституту трудового стажу послідовно 
вивчаються всі предметні інститути особливої частини галузі права соціального 
забезпечення. Зміст функціональних інститутів галузі (з приводу встановлення 
юридичних фактів; з приводу реалізації громадянином права на той чи інший вид 
соціального забезпечення) і міжгалузевого «прикордонного» інституту (щодо розгляду 
та вирішення скарг і спорів) розкривається у контексті вивчення того чи іншого 
предметного галузевого інституту. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЯ 
О ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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В системе может быть рассмотрена любая из отраслей права, система ее научных 
познаний, а также система законодательства. В статье автор исследует систему отрасли 
права социального обеспечения, систему социально-обеспечительного законодатель-
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ства, а также систему научной дисциплины как взаимосвязанные понятия, имеющие 
определенное сходство, но, тем не менее, не идентичные между собой.  

Анализ структурных элементов отрасли, законодательства и научной дисциплины 
права социального обеспечения позволяет спрогнозировать направления дальнейшего 
развития науки права социального обеспечения.  

Ключевые слова: право социального обеспечения; отрасль права, социально-
обеспечительное законодательство, научная и учебная дисциплина. 
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ON SOCIAL SECURITY LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Moskovskaya Str., 30, 610000 Kirov, Russian Federation  

Any legal field, system of its scientific views as well as system of legislation can be 
regarded as a system in general. In the article the author elucidates the system of the social 
security law within the correlation of all aspects of this notion, i.e. legal field, legislation, and 
scientific discipline. Different aspects of the notion of social security have a set of common 
features, however they are not identical. 

The author makes her own forecast of the trends of social security science dvelopment 
on the basis of the analysis of its structure elements, such as legal field, legislation and 
scientific discipline. 

Key words: social security law, legal field, social security legislation, scientific and 
education discipline. 
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ОХОРОНЮВАНІ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКІВ  
ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 

В. Бурак 

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

тел. (0322) 96-47-97 

Проаналізовано поняття охоронюваного законом інтересу працівників в контексті 
об’єкту правового захисту. Проведено співвідношення понять охоронюваний законом 
інтерес і суб’єктивне трудове право. Зроблено висновок, що залежно від об’єкта можна 
застосовувати різні процедури правового захисту. У випадку захисту порушених трудових 
прав працівник може звернутися до юрисдикційних органів, у випадку ж захисту законних 
інтересів можна застосовувати примирно-третейські або інші неюрисдикційні процедури. 

Ключові слова: охоронюваний законом інтерес, правовий захист працівників, об’єкти 
правового захисту. 

В сучасних умовах роль права як регулятора суспільних відносин зростає у тому 
числі в зв’язку із розширенням суперечностей, зумовлених не лише динамікою 
суспільного розвитку, але й об’єктивними суперечностями між інтересами особи, 
суспільства і держави. Тому дослідження категорії «законний інтерес» є актуальним. 

Аналізувати феномен законних інтересів працівника потрібно на основі поло-
жень загальної теорії держави та права. Детально категорію інтересу досліджували 
в науці цивільного права. Категорія законного інтересу стала предметом вивчення 
в працях таких відомих вчених, як Р. Е. Гукасян, О. О. Єрошенко, В. О. Кучинський, 
М. С. Малєнін, О. В. Малько, З. В. Ромовська, Д. М. Чечот, В. В. Федін та ін.  

Водночас проблема законних інтересів у трудовому праві є недослідженою.  
У цьому контексті постає потреба дослідження законного інтересу як категорії 

що є об’єктом правового захисту з метою подальшого вироблення рекомендацій 
для правозастосувальної діяльності. 

Для цього видається необхідним дослідити дефініцію категорії «охоронюваний 
законом інтерес» як об’єкта правового захисту, дати характеристику цього поняття, 
внести пропозиції з метою удосконалення механізму правового захисту інтересів 
працівників. 

У законодавстві відсутні дефініції поняття «законний інтерес». Хоча і Консти-
туція України і законодавство проголошує захист суб’єктивних прав і законних 
інтересів В КЗпП України поняття «інтерес» трапляється рідко, але ст. 10 визначено, 
що колективний договір укладається з метою узгодження інтересів. Профспілки 
створюють з метою захисту інтересів членів профспілки. Під час колективних 
трудових спорів визначено, хто може представляти інтереси найманих працівників. 

Водночас законодавство не уточнює, які інтереси захищаються з погляду відно-
шення до закону. 

Категорія «законний інтерес» є дуже специфічною. 
Великий тлумачний словник сучасної української мови під поняттям інтерес 

трактує таке: увага до чого-небудь, зацікавлення чимось, кимсь; те, що найбільше 
цікавить когось; те, що йде на користь комусь, відповідає чиїмсь прагненням, 
потребам [1, с. 509]. 
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Соціологічне значення цього поняття полягає у тому, що інтерес – це 
об’єктивно існуюча усвідомлена соціальна потреба. 

В юридичній енциклопедії немає визначення поняття «законний інтерес». 
Деякі автори розрізняють «законний інтерес» і «охоронюваний законом інтерес». 

М. О. Шайкенов пише: «Всі інтереси, що виражені у праві, знаходяться під правовим 
захистом, і тому їх потрібно розглядати як «охоронювані законом». Охоронювані 
законом інтереси включають в себе як законні, так і юридичні інтереси. Інтереси, які 
знаходяться в сфері правового регулювання, але не забезпечені суб’єктивними 
правами слід називати терміном «законні інтереси», а інтереси, реалізація яких 
забезпечена суб’єктивними правами, – «юридичними інтересами» [2, с. 105]. Проте, 
підтримуючи позицію Р. Е. Гукасяна, вважаємо, що ці терміни виражають одне і те 
саме поняття і тому можуть використовуватись як рівнозначні.  

Наявні дефініції законного інтересу зводяться до того, що це юридичний 
дозвіл, який виражається в бажанні суб’єкта користуватися певним соціальним 
благом, і з метою захисту він може звертатися до компетентних органів [3, с. 73]. 

Спробу дефініції цього поняття давав Конституційний Суд України у справі 
про охоронюваний законом інтерес від 01.12.2004 р. Він вважає, що поняття 
«охоронюваний законом інтерес», треба розуміти як прагнення до користування 
конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним 
змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві простий 
легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів 
правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не 
суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, 
добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам [4]. 

В юридичній науці пропонується розглядати законні інтереси у широкому і 
вузькому значеннях [5, с. 64]. В широкому значенні – як інтереси, що знайшли своє 
відображення в суб’єктивних правах і юридичних обов’язках, так і інтереси, що 
позначаються поняттям «законні інтереси». У вузькому значенні – законні інтереси 
як такі. На думку В. В. Феніна [6, с. 192], необхідно брати до уваги вузьке значення 
цієї категорії, оскільки законодавець під законними інтересами розуміє само-
стійний об’єкт правової охорони. Розуміння законних інтересів у широкому зна-
ченні веде до втрати ними своєї незалежності. Саме вузьке значення відображає 
призначення законних інтересів.  

Видається, що поняття законного інтересу тісно пов’язане з поняттям суб’єктив-
ного юридичного права. Ця думка підтверджується аналізом цивільного і цивільного 
процесуального законодавства, а також трудового законодавства, що вживають ці 
поняття в контексті захисту трудових чи цивільних прав завжди паралельно. Тому, 
видається, що поняття законний інтерес необхідно розглядати у зв’язку із поняттям 
суб’єктивного юридичного права.  

Для вирішення питань, пов’язаних із аналізом поняття «законний інтерес», 
особливого значення набуває чітке розмежування понять «законний інтерес» і 
«суб’єктивне право», логічно-змістовний зв’язок між якими є очевидним, оскільки 
і те, й інше опосередковується об’єктивним правом, гарантується і охороняється 
державою, реалізується у певних правових процедурах. 

І суб’єктивне право, і пов’язаний з ним інтерес є дозволи. Але перше є 
особливим дозволом, тобто дозволом, що відображається у відомій формулі: 
«Дозволено все, що передбачено у законі», а друге – простим дозволом, тобто 
дозволом, до якого можна застосовувати не менш відоме правило: «Дозволено все, 
що не забороняється законом». Інтерес, навіть будучи під охороною закону чи 
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права, на відміну від суб’єктивного права, не має такої правової можливості, як 
останнє, оскільки не забезпечується юридичним обов’язком іншої сторони. 
Законний інтерес відбиває лише легітимне прагнення свого носія до того, що не 
заборонено законом, тобто тільки його бажання, мрію, потяг до нього, а отже – й 
не юридичну, а фактичну (соціальну) можливість. Це прагнення у межах сфери 
правового регулювання до користування якимсь конкретним матеріальним або 
нематеріальним благом. Відмінність такого блага від блага, охопленого змістом 
суб’єктивного права, полягає в тому, що користування благом, на яке особа має 
право, визначається можливістю в рамках закону, а до якого має законний інтерес – 
без вимог певних дій від інших осіб або чітко встановлених меж поведінки. 

Суб’єктивне трудове право і законний трудовий інтерес – дуже близькі правові 
категорії. Часто вони збігаються, оскільки в основі будь-якого суб’єктивного права 
лежить той чи інший інтерес, для задоволення якого це право і надається уповно-
важеній особі [7, с. 48]. 

Законні інтереси існують паралельно до суб’єктивних трудових прав, суттєво 
доповнюючи їх і розширюючи спектр впливу на суспільні відносини. Вони 
слугують ланкою на шляху формування суб’єктивних трудових прав. На відміну 
від суб’єктивного трудового права як можливої міри поведінки, що конкрети-
зованої правовою нормою, законні інтереси не передбачають міри відповідної 
поведінки суб’єкта, а лише вказують на його намір досягти бажаного результату. У 
зв’язку з цим законодавець не встановлює кореспондуючого обов’язку вимагати 
від зобов’язаної особи відповідної поведінки. Однак при цьому є юридичний 
обов’язок рахуватися з носієм законного інтересу, сприяти його здійсненню. 
Законодавець не встановлює конкретного змісту законних інтересів, а лише вказує 
на необхідність їх охорони, захисту і поваги [8, с. 113]. 

Суб’єктивне юридичне право передбачає три правомочності володільця цього 
права: 

– право на власні дії; 
– право на дії зобов’язаної сторони; 
– право на захист у випадку, коли суб’єктивне право порушується. 
На відміну від суб’єктивного трудового права, зміст законного інтересу 

складається з двох елементів: 
– можливість користування відповідним соціальним благом; 
– можливість захисту цього користування. 
Як бачимо, законний інтерес не передбачає права на дії зобов’язаної сторони. У 

трудовому праві це означає, що роботодавець, на відміну від суб’єктивного трудового 
права, не зобов’язаний забезпечувати реалізацію працівником його законного інтересу. 

Якщо вказувати на співвідношення законного інтересу і суб’єктивного права, 
то можна виділити їхні спільні та відмінні риси. 

Спільними рисами будуть такі: 
– передбачають задоволення власних інтересів особи чи потреб; 
– мають диспозитивний характер; 
– є юридичним дозволом; 
– реалізуються шляхом використання; 
– є самостійними об’єктами правової охорони; 
– можуть бути здійснені за допомогою передбачених законом правових засобів. 
Крім того законному інтересу притаманні особливості, які вигідно виокрем-

люють його на відміну від суб’єктивного права: 
– має характер правового бажання (устремління); 
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– не передбачає кореспондуючого обов’язку інших осіб; 
– він є загальним, а не конкретним; 
– він є вторинним до соціального інтересу і до правової норми. 
При цьому законний інтерес не повинен суперечити суспільним інтересам і 

загальновизнаним принципам, у тому числі й правовим. 
Охоронюваний законом інтерес регулює ту сферу відносин, заглиблення в яку для 

суб’єктивного права законодавець вважає неможливим або недоцільним. 
Інтереси можуть бути індивідуальні і колективні. Носіями індивідуальних 

інтересів є працівник і роботодавець. Працівник реалізовує свої законні інтереси 
самостійно, а роботодавець – через свої органи, передбачені установчими докумен-
тами, або іншими локально-правовими актами. 

Зокрема, працівник має інтерес при належному виконанні своїх трудових 
обов’язків на отримання премії, або іншого заохочення.  

Суб’єктом колективних інтересів є колектив найманих працівників, який може 
його реалізувати самостійно, або через уповноважених органів, зокрема, виборні 
органи первинних профспілкових організацій. 

Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)» предметом колективного трудового спору можуть бути 
встановлення нових або зміна наявних соціально-економічних умов праці та вироб-
ничого побуту, або укладення чи зміна колективного договору, угоди. В цьому 
випадку колектив найманих працівників має інтерес до покращення умов праці і 
виробничого побуту, або на зміну колективного договору, якщо дія його ще не 
завершилася [9]. 

У трудовому праві не передбачено можливості захисту індивідуальних інтересів 
у судовому порядку. Це можна вважати недоліком закону, оскільки, якщо закон 
визнає наявність відповідного інтересу, то необхідно передбачити можливість його 
захисту. В цьому випадку такий спір можна врегулювати шляхом примирних 
процедур під час вирішення індивідуального трудового спору. Таким примирним 
органом може стати комісія по трудових спорах у випадку внесення відповідних 
змін до законодавства і перетворення її з юрисдикційного органу на примирний. 
Такий спір працівник також може вирішити шляхом відповідних переговорів 
особисто або за участю профспілкових представників з роботодавцем. 

Інша річ з колективними трудовими інтересами. Законодавством передбачено 
можливість їх захисту у порядку, визначеному для колективних трудових спорів. 
Хоча у законодавстві про порядок вирішення колективних трудових спорів не 
зазначено, що власне інтерес може бути предметом колективного трудового спору. 
Однак аналіз свідчить, що власне у випадках встановлення чи зміни наявних умов 
праці, а також укладення чи зміни колективного договору йдеться про законний 
інтерес найманих працівників. 

Роль законного інтересу в праві і його зв’язок із суб’єктивними трудовими 
правами не вичерпується випадками, коли закон безпосередньо вказує на наявність 
того чи іншого інтересу. В усіх випадках трудове законодавство, не вказуючи 
прямо на існування інтересу, надає ті чи інші трудові права суб’єктам трудових 
правовідносин з урахуванням певних інтересів. 

Поділ об’єктів захисту на суб’єктивні трудові права та законні інтереси має не 
лише теоретичне значення. Залежно від об’єкта захисту, ми можемо застосовувати 
ту чи іншу правову форму захисту.  

У міжнародній практиці загальноприйнятим є поділ трудових спорів на спори 
права та спори інтересу. Ця класифікація допомагає з’ясувати, що є предметом 
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трудового спору: встановлення, зміна правових норм чи застосування (тлумачення) 
правових норм [10, с. 265]. 

Конфлікти інтересів виникають у зв’язку з вимогами нових чи зміни існуючих 
умов праці. Конфлікти права стосуються застосування або тлумачення норм, 
встановлених законами, підзаконними нормативно-правовими актами, колективними 
угодами (договорами), або локальними нормативно-правовими актами. Спори права, 
або їх ще називають юридичні спори, мають вирішуватися у судовому порядку, або 
іншому порядку, передбаченому законом. Спори інтересів, або їх ще називають 
економічні спори, мають вирішуватися у примирно-третейському порядку. 
Н. Б. Болотіна взагалі вважає неможливим судовий порядок розгляду економічних 
спорів [11, с. 666]. 

Отже, поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається у трудовому 
законодавстві України, означає правовий феномен, який: а) виходить за межі змісту 
суб’єктивного права, однак в певних випадках може бути і тотожним, оскільки може 
перерости в суб’єктивне юридичнке право; б) є самостійним об’єктом судового 
захисту та інших засобів правової охорони передбачених законодавством; в) має на 
меті задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних потреб працівників; 
г) не може суперечити Конституції і законам України, суспільним інтересам, 
загальновизнаним принципам права; д) є результатом прагнення суб’єкта до 
користування у межах правового регулювання конкретним благом, як матеріальним 
так і нематеріальним, і проявляється у його волі. 

У зв’язку з цим робимо висновок, що залежно від об’єкта правового захисту 
можна застосовувати різні процедури. У випадку захисту порушених трудових прав 
працівник може звернутися до юрисдикційних органів, у випадку ж захисту закон-
них інтересів можна застосовувати примирно-третейські або інші неюрисдикційні 
процедури. 
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ул. Университетская 1, 79000 Львов, Украина 

Проанализировано понятие охраняемого законом интереса работников в контексте 
объекта правовой защиты. Проведено соотношение понятий охраняемый законом 
интерес и субъективное трудовое право. Сделано вывод, что в зависимости от объекта 
можно применить различные процедуры правовой защиты. В случае защиты нару-
шенных трудовых прав работник может обратится к юрисдикционным органам, в случае 
защиты законных интересов можно применить примирительно-третейские либо другие 
неюрисдикционные процедуры. 

Ключевые слова: охраняемый законом интерес, правовая защита работников, объекты 
правовой защиты. 
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AS OBJECT OF LEGAL PROTECTION 
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The notion of legally protected interest of employees in the context of object of legal 
protection is analyzed. The correlation between the notions “legally protected interest” and 
“subjective labour right” is provided. The author makes the conclusion that depending on the 
object, different procedures of legal protection can be applied. In case of protection of the 
violated labour rights, the employee is to apply to the jurisdictional bodies; in case of legal 
interests protection it is possible to apply arbitration or non-jurisdictional procedures. 

Key words: legally protected interest, legal orotection of employees, objects of legal 
protection. 

Стаття: надійшла до редакції 11.03.2013 
прийнята до друку 29.04.2013 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 243–249 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 243–249 

© Гураш В., 2014 

УДК 349.2(477) 

ПРАВОВА ПРИРОДА  
СУСПІЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  
ЗАПОЗИЧЕНОЇ (ЛІЗИНГОВОЇ) ПРАЦІ 

В. Гураш 

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

Досліджено правову природу суспільно-трудових відносин запозиченої (лізингової) 
праці. На основі аналізу законодавства зарубіжних держав подано визначення запозиченої 
(лізингової) праці; окреслено її специфічні риси, порівняно з класичними трудовими 
відносинами найманої праці. Обґрунтовано, що запозичена (лізингова) праця є різновидом 
трудових відносин найманої праці. Головним аргументом при цьому слугує те, що у трудових 
відносинах запозиченої (лізингової) праці працівник є організаційно підпорядкованим і 
фінансово залежним від роботодавця. 

Ключові слова: запозичена (лізингова) праця, трудові відносини найманої праці, 
приватне агентство зайнятості, організація-користувач, роботодавець, місце праці, робоче 
місце. 

Поряд з класичними трудовими відносинами найманої праці в Україні 
з’являються трудові відносини запозиченої (лізингової) праці. Про їх існування 
засвідчує господарська діяльність спеціалізованих агентств, яка полягає у лізингу 
праці та використання запозиченої (лізингової) праці українськими роботодавцями. 
Правова природа відносин запозиченої (лізингової) праці була предметом дослі-
дження таких зарубіжних вчених, як С. Віне, М. Родрігес Пінеро Пойо, Е. Соль, 
Д. Сторрі, К. Шаяре, П. Шурен, С. Хансен. Втім, у науці трудового права України, 
а також у національному трудовому законодавстві нез’ясованою є проблема про 
можливість поширення на запозичену (лізингову) працю сфери дії трудового 
законодавства, на вирішення якої спрямована ця стаття. 

Аналізуючи Конвенцію Міжнародної організації праці «Про приватні агент-
ства зайнятості» № 181 від 3 липня 1997 р. (далі у тексті – Конвенція № 181) [11], 
Директиву Європейського Союзу «Про тимчасову працю агентства» від 19 листо-
пада 2008 р. [8], а також законодавство окремих зарубіжних держав [13], можна 
визначити, що суть відносин запозиченої (лізингової) праці, полягає у тому, що 
працівник, укладаючи трудовий договір з одним суб’єктом (агентством), працює на 
користь, під контролем та за вказівками щодо конкретних робочих завдань іншого 
суб’єкта (організації).  

Зокрема, у відносинах запозиченої (лізингової) праці, працівник укладає 
трудовий договір з агентством, тому між цими суб’єктами виникають трудові 
відносини найманої праці, що належать до предмета трудового права. Однак, 
навряд чи ці відносини можна вважати «повноцінними» трудовими відносинами 
найманої праці. Річ у тім, що агенство виконує винятково обов’язок оплати праці 
працівника та зробить внески на його загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування [16]. 

Натомість фактично конкретні робочі завдання для працівника встановлю-
ються організацією. Останній суб’єкт також підпорядковує працівника своєму внут-
рішньому трудовому розпорядку та щоденно контролює його роботу. Незважаючи 
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на існування зазначених фактичних відносин, між працівником та організацією не 
укладається трудового договору [13]. З огляду на відсутність формальної підстави, 
яка би визначала факт існування відносин між працівником та організацією, окремі 
вчені приходять до висновку, що між цими суб’єктами безпосередньо немає 
жодних відносин. Натомість, працівник у відносинах з організацією фігурує як 
представник агентства, з яким в організації виникають цивільні правовідносини на 
підставі цивільно-правового договору [1, c. 114; 5, c. 43–46]. 

Не підтримуємо зазначену позицію і ось чому. Хоча трудовий договір працівник 
укладає з агентством, частина прав та обов’язків за цим договором реалізується між 
працівником та організацією. Інакше кажучи, увесь комплекс прав та обов’язків, 
визначених у трудовому договорі, реалізується тільки у єдиних відносинах 
працівника з агентством та організацією. Самостійно відносини працівника та агент-
ства, а також відносини працівника з організацією не існують, що засвідчує на 
єдність відносин трьох суб’єктів, які виникають на підставі трудового договору. 
Більше того, оскільки у трудових відносинах запозиченої (лізингової) праці, праця 
працівника організаційно підпорядкована господарській владі організації, фінансово 
залежна від агентства, такі відносини за своїм характером є трудовими відносинами 
найманої праці. 

Так, за законодавством багатьох зарубіжних держав відносини запозиченої 
(лізингової) праці вважаються різновидом трудових відносин найманої праці, 
відповідно на них поширюється сфера дії трудового права [12; 16]. Водночас, в 
Україні невирішеним є питання про можливість поширення на відносини 
запозиченої (лізингової) праці сфери дії трудового права, а також про правовий 
статус їх суб’єктів. До того ж, в Україні відносини запозиченої (лізингової) праці є 
засобом порушення трудових прав людини, а також замінюють «класичні» трудові 
відносини найманої праці, про що можна судити з наступної судової справи. 

Працівник впродовж трьох років працював у торговельному центрі «Нова 
лінія – Харків» на посаді старшого контролера-ревізора відділу безпеки. У квітні 
2011 р. всім працівникам служби безпеки у торговельному центрі «Нова лінія – 
Харків» було повідомлено, що з 1 травня 2011 р. охорону у торговельному центрі 
буде здійснювати ТзОВ «Агентство безпеки «Куб» і якщо хто бажає перейти 
працювати до цього агентства, то може це зробити. Трудовий договір з 
працівником та торговельним центром «Нова лінія – Харків» було припинено. 
Натомість, працівник написав заяву про прийняття його на роботу до 
ТзОВ «Агентство безпеки «Куб» і 1 травня 2011 р. працівнику видали службове 
посвідчення № 1 про те, що він є працівником ТзОВ «Агентство безпеки «Куб» 
та має право здійснювати комплексний контроль і охорону на об’єктах замов-
ників. При цьому працівник продовжував працювати у торговельному центрі 
«Нова лінія – Харків» та підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпоряд-
кові останнього. 25 травня 2011 р. працівника телефоном повідомили про те, що 
його звільнено, оскільки він не пройшов випробування. Працівник звернувся до 
суду з вимогою поновити його на роботі у ТзОВ «Агентство безпеки «Куб». 
Останнє не визнавало факт існування трудових відносин найманої праці, а 
стосовно посвідчення працівника вказувалося, що відповідачеві не відомо, як 
воно потрапило до рук працівника [4]. 

На наш погляд, у наведеній ситуації фактично виникли трудові відносини 
запозиченої (лізингової) праці. Формально працівник уклав трудовий договір з 
одним суб’єктом (ТзОВ «Агентство безпеки «Куб»). Про укладення трудового 
договору свідчить подання відповідної заяви працівником та волевиявлення ТзОВ 
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«Агентство безпеки «Куб» щодо прийняття працівника на роботу у формі видачі 
йому службового посвідчення. Фактично працівник працював на користь, під 
контролем та за вказівками іншого суб’єкта (торговельний центр «Нова лінія – 
Харків»), який допустив його до роботи. Зазначені відносини виникли між трьома 
суб’єктами та, на наш погляд, мають характер трудових відносин найманої праці. 
Річ у тім, що праця працівника організаційно підпорядковувалася господарській 
владі іншого суб’єкта, а також працівник отримував винагороду за свою працю від 
іншого суб’єкта. 

Попри це, порівняно із класичними трудовими відносинами найманої праці, 
трудові відносини запозиченої (лізингової) праці, характеризуються низкою 
специфічних рис. 

У класичних трудових відносинах найманої праці беруть участь два суб’єкта: 
працівник та роботодавець, тоді як у відносинах запозиченої (лізингової) праці – 
три суб’єкта: працівник, агентство та організація. З огляду на зазначене на 
особливу увагу заслуговує аналіз проблеми хто з двох суб’єктів – агентство чи 
організація – є роботодавцем для працівника. 

Правовий статус роботодавця характеризується організаційним та майновим 
критеріями [7, c. 11]. Організаційний критерій стосується можливості роботодавця 
наймати і звільняти працівника, організовувати працю, забезпечувати охорону 
праці. А майновий критерій відображає здатність роботодавця оплатити працю. 

Конвенція № 181 дає змогу державам-учасницям на власний розсуд розділити 
права та обов’язки роботодавця між агентством та організацією [11]. У деяких 
державах такий розподіл здійснено на централізованому рівні у нормативно-
правових актах, що ухвалюються центральними органами влади. Йдеться про Феде-
ративну Республіку Німеччина, Королівство Іспанія, Французьку, Португальську, 
Італійську республіки, Австралійський Союз та Японію [12; 13; 15; 16]. Натомість у 
королівствах Швеція та Нідерланди, а також у Фінляндській Республіці такий 
розподіл відбувається у договірному порядку в різного рівня актах соціального 
партнерства, у трудових договорах, або ж у цивільних договорах між агентством та 
організацією самостійно [9; 10; 14]. 

З практики правового регулювання трудових відносин запозиченої (лізингової) 
праці у зарубіжних країнах вбачається, що, за змістом права та обов’язки 
роботодавця між агентством та організацією, зазвичай, розділяються так. 

Зокрема, агентство укладає з працівником трудовий договір, має право 
заохочувати та притягати його до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, 
зобов’язане оплачувати працю працівників, сплачувати внески на соціальне 
страхування, а також інші виплати визначені законодавством. 

Своєю чергою, організація має право безпосередньо вимагати від працівника 
виконання визначеної трудовим договором з агентством трудової функції, 
підпорядковувати працю працівника своєму внутрішньо-трудовому розпорядку та 
вимогам локальних нормативно-правових актів, визначати режим робочого часу, 
встановлювати конкретні завдання та контролювати їх виконання. Організація 
зобов’язана організовувати працю працівника, забезпечувати належні та здорові 
умови праці працівникам. 

Зобов’язання щодо відшкодування шкоди за порушення трудового законо-
давства агентством та (або) організацією є субсидіарними, а в деяких випадках 
солідарними. 

З огляду на зазначене, ані агентство, ані організація, самостійно не наділені 
усією повнотою прав та не виконують усієї повноти обов’язків роботодавця за 
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трудовим правом. Лише разом ці суб’єкти реалізують функцію роботодавця у 
трудових відносинах запозиченої (лізингової) праці. Можна дійти висновку, що 
роботодавцем у трудових відносинах запозиченої (лізингової) праці є як агентство, 
так і організація. При цьому варто наголосити, що агентство та організація не є 
двома окремими роботодавцями у трудових відносинах запозиченої (лізингової) 
праці. Ці суб’єкти разом, так би мовити, формують фігуру єдиного роботодавця 
для працівника у трудових відносинах запозиченої (лізингової) праці. 

Участь у відносинах запозиченої (лізингової) праці одразу трьох суб’єктів 
впливає на зміст трудового договору запозиченої (лізингової) праці. Це стосується 
насамперед визначення таких умов трудового договору, як місце праці та робоче 
місце працівника. 

Як відомо, місце праці характеризує правове становище роботодавця як 
учасника трудових правовідносин, у трудовому договорі воно визначається 
місцезнаходженням роботодавця юридичної особи або її структурного утворення 
та місцем реєстрації роботодавця – фізичної особи в органах зайнятості [6, c. 169]. 
Оскільки роль роботодавця у відносинах запозиченої (лізингової) праці виконують 
два суб’єкта, невирішеним є питання, інформацію про котрого з них потрібно 
зазначати як місце праці працівника. 

Наприклад, проектом Федерального Закону Російської Федерації «Про захист 
прав працівників, що наймаються приватними агентствами зайнятості з метою 
скерування їх праці до третіх осіб» дозволено, щоб трудовий договір з лізинговим 
працівником містив умову про декілька місць праці з визначенням їх місце-
знаходження [2]. Якщо у трудовому договорі зазначати умову одразу про два місця 
праці працівника, виходить, що агентство та організація є двома окремими робото-
давцями, а також окремо існують двоє трудових відносин, оформлені одним 
трудовим договором. Однак відносини запозиченої (лізингової) праці є єдиними 
відносинами, де частково права та обов’язки реалізуються між працівником та 
агентством, а частково між працівником та організацією. Відтак, вважаємо, що 
оскільки агентство укладає трудовий договір з лізинговим працівником, то у 
трудовому договорі запозиченої (лізингової) праці потрібно зазначати лише інфор-
мацію про агентство як про місце праці працівника. Інша річ, що у відносинах 
запозиченої (лізингової праці), працівник фактично працює не в агентстві, а в 
організації. Відтак, робоче місце працівника буде в організації. 

Так, специфічними рисами відносин запозиченої (лізингової) праці є те, що 
місце праці працівника знаходиться в агентстві, а робоче місце – в організації. 

Належить також звернути увагу на ще одну особливість трудових відносин 
запозиченої (лізингової) праці, визначеної законодавством зарубіжних держав. 
Йдеться про строковий характер трудових відносин запозиченої (лізингової) праці, 
на що вказують такі обмеження. 

Так, у законодавстві одних зарубіжних державах визначено максимальний 
строк, протягом якого працівник може працювати в організації. Наприклад, у 
королівствах Іспанія та Швеція – 6 місяців1; у Федеративній Республіці Німеч-
чини – 9 місяців; в Японії та Польщі – 1 рік [10; 15]. Однак наведений спосіб 
обмеження строку трудових відносин запозиченої (лізингової) праці не дає змоги 
врахувати конкретні ситуації, що зумовлюють необхідність застосування запози-
ченої (лізингової) праці. 

––––––––– 
1 У виняткових випадках законодавство Королівства Іспанія дозволяє триваліші відносини 

лізингової праці, але не більше, як 1,5 р. 
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Через це більш виправданою видається практика тих держав, згідно із законо-
давством яких застосування запозиченої (лізингової) праці дозволено лише за 
наявності визначених обставин. Можна виокремити обставини, що найчастіше 
трапляються у законодавстві зарубіжних держав, а саме: заміна тимчасово відсут-
нього працівника, тимчасове зростання обсягу роботи в організації, виконання тим-
часової за своїм характером роботи, виконання разових завдань (ad hoc performance), 
тимчасове виконання непередбачуваної та вкрай необхідної роботи (emergency 
work). 

На наш погляд, застосування запозиченої (лізингової) праці спричинене 
передусім необхідністю виконання термінової та строкової за своїм характером 
роботи в організації. Інакше кажучи, трудові відносини запозиченої (лізингової) 
праці забезпечують динамічне залучення потрібних організації працівників з 
метою виконання лише строкової та термінової роботи, або ж швидку тимчасову 
заміну постійних працівників. Тому обов’язковою рисою трудових відносин 
запозиченої (лізингової) праці є їх строковий характер. 

Натомість використання праці лізингових працівників замість праці звичайних 
найманих працівників може спричинити порушення трудових прав людини, про 
що свідчить наступна судова справа. 

В Україні запозичена (лізингова) праця на «Кондитерській фабриці Світоч» 
(далі у тексті роботи – «Світоч») використовується як альтернатива звичайним 
трудовим відносинам найманої праці. Це можна простежити на прикладі наступної 
судової справи. Робітниця понад 20 років працювала на «Світочі» за різними 
професіями, у тому числі технічного працівника. Згодом трудовий договір 
працівниці і «Світоча» було припинено. Натомість вона уклала договір підряду з 
ТзОВ НТЦ «Ноосфера» (далі у тексті роботи – «Ноосфера»). На підставі договору 
підряду з «Ноосферою» працівниця продовжувала працювати на «Світочі», при 
цьому, підпорядковувалася внутрішньо-трудовому розпорядку останнього, 
виконувала вказівки своїх безпосередніх керівників – бригадира дільниці, майстра 
цеху, начальника цеху (працівників «Світоча»). «Світоч» забезпечував її усіма 
необхідними засобами для роботи та спецодягом. Щоправда оплата праці 
працівниці була меншою за розміром, ніж у постійних працівників. Після того, як 
особа поставила вимогу перед «Світочем» про оформлення трудових відносин, 
«Світоч» відмовився від послуг «Ноосфери», що зумовило припинення відносин з 
працівницею [3]. 

Аналізуючи наведену судову справу, видається, що використовуючи 
запозичену (лізингову) працю, «Світоч» мав на меті приховати звичайні трудові 
відносини найманої праці, щоб зменшити витрати на оплату працю та соціальне 
страхування. 

Досліджуючи правову природу суспільно-трудових відносин запозиченої 
(лізингової) праці, можна дійти таких висновків: 

1. У сучасних умовах в Україні поряд з класичними трудовими відносинами 
найманої праці з’явилися їх різновиди, що зумовлено запровадженням нетипових 
форм зайнятості, зокрема відносини запозиченої (лізингової) праці. Останні 
належать до предмета трудового права, адже їм притаманні ознаки трудових 
відносин найманої праці – організаційна підпорядкованість і фінансова залежність 
від роботодавця. 

2. Трудові відносини запозиченої (лізингової) праці характеризуються низкою 
специфічних ознак порівняно з класичними трудовими відносинами найманої 
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праці. Такими є: взаємодія трьох суб’єктів; участь двох суб’єктів на стороні 
роботодавця (місцем праці працівника є агентство, а робоче місце знаходиться в 
організації); строковий характер відносин. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  
ОБЩЕСТВЕННО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ЗАЕМНОГО (ЛИЗИНГОВОГО) ТРУДА 

В. Гураш 

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

В статье исследуется правовая природа общественно-трудовых отношений заемного 
(лизингового) труда. На основание анализа законодательства зарубежных стран опреде-
лено понятие заемного (лизингового) труда; очерчены его специфические признаки по 
сравнению с классическими трудовыми отношениями наемного труда. Обосновано, что 
заемный (лизинговый) труд является разновидностью трудовых отношений наемного 
труда. Главным аргументом при этом является то, что в трудовых отношениях заемного 
(лизингового) труда работник является организационно подчиненным и финансово 
зависимым от работодателя. 

Ключевые слова: заемный (лизинговый) труд, трудовые отношения наемного труда, 
частное агентство занятости, организация-пользователь, работодатель, место труда, 
рабочее место. 

LEGAL NATURE OF LEASING EMPLOYMENT RELATIONS 
(AGENCY WORK) 

V. Gurash 

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

The article deals with the legal nature of leasing employment relations (agency work). On 
the basis of the legislation of foreign countries analysis, definition of leasing employment 
(agency work) is given; its specific features, in comparison with ordinary employment relations 
are singled out. Thesis that leasing employment (agency work) is a kind of employment 
relations is substantiated. The main argument for this lies in the following: in leasing 
employment relations (agency work) employee is organizationally subordinated and financially 
dependent on employer. 

Key words: leasing employment (agency work), employment relations, private agency of 
employment, user-organization, employer, place of employment, work-place. 
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ЩОДО ПИТАННЯ  
ПРО ЗАКОНОДАВЧЕ ПОНЯТТЯ БЕЗРОБІТТЯ 

М. Денисюк 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 
просп. Волі, 13, 43025 Луцьк, Україна 

e-mail: denysyuk55@ukr.net 

Проаналізовано нормативно-правові ознаки поняття безробіття як правової підстави 
соціального забезпечення громадян. Автор звертає увагу на головні недоліки та пропонує 
власне їх вирішення.  

Ключові слова: безробіття, соціальний ризик, право на зайнятість, мінімальна заробітна 
плата. 

Правові підстави соціального забезпечення громадян у галузевій літературі 
позначають терміном соціальні ризики. Такими є: об’єктивні обставини, внаслідок 
настання котрих особа потребує допомоги в рамках державних чи недержавних 
програм соціального забезпечення. Європейським кодексом соціального забезпечення 
визначено перелік найпоширеніших соціальних ризиків, впливу яких зазнає особа 
протягом усього життя. Одним із них є безробіття.  

Необхідність дослідження безробіття як правової підстави соціального забез-
печення громадян зумовлена трьома основними причинами. По-перше, безробіття є 
відносно новим соціальним ризиком, поява якого зумовлена ринковими відно-
синами. По-друге, світова економічна криза збільшила масштаб безробіття, а відпо-
відно, і кількість осіб, які потребують соціального забезпечення. За даними статис-
тики кількість українців, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості 
становить 589 тисяч осіб. Із них грошові виплати отримали 76,5% громадян (362 тис.) 
[1]. І, врешті, по-третє, офіційне тлумачення терміна «безробіття» відбулося лише 
у Законі України «Про зайнятість населення» [2], який набув чинності 5 липня 2012 
року. До цього часу, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття» замість поняття безробіття, легалізує поняття 
втрата роботи з незалежних від застрахованих осіб обставин. 

Безробіття як соціальний ризик було досліджено у наукових працях. Зокрема, 
у дисертаційних роботах О. В. Басая [3] та В. Ю. Юровської [4] проаналізовано 
проблеми реалізації права на соціальний захист та соціальне забезпечення особи на 
випадок безробіття та обґрунтовано окремі напрями удосконалення правового 
регулювання у цій сфері.  

Проблемам безробіття присвятила свої наукові праці також С. М. Синчук [5]. 
Науковець пропонує власне визначення відповідного поняття та наголошує на 
необхідності його законодавчого закріплення.  

Частково безробіття як один із соціальних ризиків розглянуто у підручниках за 
редакцією Н. Б. Болотіної [6, с. 26–27], О. Є. Мачульскої [7, с. 31–33], П. Д. Пилипенка 
[8, с. 86–87], Б. І. Сташківа [9, с. 155–161] та інших науковців. 

Однак галузеві наукові напрацювання не отримали відображення під час 
законодавчого закріплення поняття безробіття. 

Тому, основним завданням цієї статті є проаналізувати безробіття як законодавчу 
підставу соціального забезпечення громадян та визначити його основні недоліки.  
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Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» [2] безробіття – це 
соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє 
право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування. 
Як бачимо, безробіття характеризується ознаками, наявність котрих свідчить про 
потребу особи у соціальному забезпеченні. Спробуємо дослідити кожну із зазна-
чених законодавцем ознак.  

Насамперед звернемо увагу на те, що безробіття визначено як соціально-еконо-
мічне явище. Філологічне тлумачення терміна «явище» означає, що це будь-який 
вияв змін, реакцій, перетворень, що відбуваються в навколишньому природному 
середовищі; зовнішній вияв сутності предметів, властивість, особливість чого-небудь 
[10, с. 1530]. Явище може змінюватися, розвиватися відповідно до загальних законів 
розвитку матеріального світу [11]. Так, безробіття як соціально-економічне явище – 
це одна зі складових, ознака будь-якої держави, яка є виявом функціонування 
останньої. Тобто, це норма, наявність котрої неминуча.  

Натомість за програмами соціального забезпечення сутність безробіття дещо 
інша. Його трактують не як узагальнену суспільну категорію, а як індивідуальну 
обставину, що стосується конкретної особи, погіршує її життя. Підтвердження 
факту безробіття дає змогу особі отримати соціальне забезпечення (соціальну 
допомогу чи соціальне обслуговування), оскільки його (безробіття) розуміють не 
як норму, а як обставину, що спричинила негативні наслідки для конкретної особи 
і тому вона потребує допомоги з боку держави. Тобто, безробіття виконує роль 
правової підстави соціального забезпечення, яку у галузевій науці називають 
соціальним ризиком [5; 6]. Зважаючи на це, висловлюємо свою солідарність із 
О. В. Басаєм, що безробіття – це соціальний суб’єктивний ризик (тобто подія, яка 
ставить людину у важке матеріальне становище та зумовлює необхідність 
звертатися за допомогою), а не соціально-економічне явище [3, с. 16–17]. Пропо-
нуємо законодавчо закріпити поняття безробіття як соціальний ризик, що характер-
ний не суспільству загалом, а визначає правосуб’єктність особи – безробітного. 

У законодавчому визначенні поняття безробіття зазначено, що воно стосується 
«частини осіб». При цьому не визначено, якими ознаками повинні характеризува-
тися ті, хто може належати до цієї частини. Згідно із Конвенціями МОП № 102 і 
№ 168 [12; 13] це має бути особа, здатна і готова працювати. Про здатність і 
готовність працювати зазначено також у визначенні безробіття, запропонованого 
С. М. Синчук. Науковець обґрунтовує, що безробіття – це втрата працездатною 
особою працездатного віку роботи з об’єктивних чи суб’єктивних причин, яка 
призвела до втрати заробітної плати або інших, передбачених законодавством 
доходів [5, с. 200–201]. Іншими словами можна говорити, що претендувати на 
соціальне забезпечення у випадку неможливості працевлаштуватися можуть лише 
працездатні особи. 

Відповідно до п. 2 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення», це особи 
віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших 
передбачених законодавством доходів як джерела існування, готові та здатні при-
ступити до роботи. Зважаючи на запропоноване визначення, вважаємо, що праце-
здатність під час встановлення факту безробіття варто враховувати у двох 
аспектах. Перший – віковий, другий – медичний. 

Вікова працездатність – це презюмований державою вік, протягом якого особа 
вважається такою, що може здійснювати трудову діяльність у різних її формах. За 
чинним законодавством вікова працездатність особи розпочинається у 15 років. 
Нижня вікова межа встановлена положеннями КЗпП України про мінімальний вік, 
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з якого допускається прийняття на роботу. За загальним правилом це можуть бути 
особи, які досягли шістнадцяти років, як виняток – особи, які досягли п’ятнадцяти 
років (ст. 188). Максимальна вікова межа працездатності – 70 років. Такий вік, 
очевидно, зумовлений фізичною здатністю особи здійснювати трудову діяльність.  

Отже, з 15 до 70 років особа може претендувати на соціальне забезпечення 
через неможливість знайти роботу. Поза цією межею вона вважається такою, яка 
не може, не повинна працювати і має право на соціальне забезпечення у зв’язку з 
настанням інших соціальних ризиків (наприклад, пенсійний вік, сирітство, відсут-
ність батьківського піклування тощо). 

Медична працездатність означає, що стан здоров’я особи дозволяє їй здійс-
нювати трудову діяльність. Адже може виникнути ситуація, коли особа у праце-
здатному віці, внаслідок інвалідності не може виконувати будь-яку трудову 
діяльність чи певний її вид. У такій ситуації їй буде відмовлено у наданні соціального 
забезпечення на випадок безробіття. Вона буде одержувачем соціальної допомоги 
(пенсії) та соціального обслуговування у зв’язку з інвалідністю. 

Тому, вважаємо, що соціального ризику безробіття можуть зазнати особи у віці 
від 15 до 70 років, які за станом здоров’я здатні здійснювати трудову діяльність. 

Ще однією ознакою безробіття є неможливість реалізувати право на працю. Це 
право визнане міжнародною спільнотою. Відповідно до ст. 6 Міжнародного Пакту 
про економічні, соціальні та культурні права право людини на працю – це отри-
мання можливості заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на 
яку вільно погоджується.  

Українська держава також проголосила відповідне право у ст. 43 Конституції 
України. Зміст цього права закріплено у ч. 1 ст. 2 КЗпП України. Це право на 
одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімаль-
ного розміру, у тім числі право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, 
забезпечується державою. 

Загалом право на працю потрібно розглядати не лише як можливість праце-
влаштування (отримання роботи), але й як комплекс гарантованих працюючому 
інших трудових прав: право на належні безпечні і здорові умови праці; право на 
своєчасне одержання винагороди (причому заробітна плата не може бути нижча 
від встановленого законом мінімального розміру); захист від незаконного 
звільнення тощо [14, с. 71].  

Однак соціальний ризик – безробіття є наслідком права на працю, в частині 
неможливості його реалізації на стадії працевлаштування. Саме такий підхід до 
поняття безробіття відображено у науковій літературі. Зокрема, на думку 
В. Ю. Юровської безробіття означає втрату роботи і неспроможність самостійно 
її підшукати [4, с. 6]. У підручнику за редакцією П. Д. Пилипенка зазначено, що 
безробіття характеризується втратою роботи з об’єктивних чи суб’єктивних причин 
[8, с. 34]. 

Відповідні наукові підходи заслуговують на увагу, однак потребують уточ-
нення, адже безробіття настає не лише через втрату роботи. Статус безробітного 
може отримати [2, ч. 1 ст. 43]: особа працездатного віку до призначення пенсії 
(зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не 
має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна 
приступити до роботи; інвалід, який не досяг пенсійного віку (60 років) та отримує 
пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про 
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» [15] та 
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
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інвалідам» [16] особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у 
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема, припиненням або 
перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням кількості 
(штату) працівників.  

Отже, безробіття може настати не лише для особи, яка вже працювала і 
втратила роботу, а й для тих, хто шукає її вперше. Це особи, які закінчили або 
припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних 
закладах, звільнилися зі строкової військової або альтернативної (невійськової) 
служби та вперше приймаються на роботу [17, п. 11].  

До того ж, за Законом України «Про зайнятість населення» право на соціальне 
забезпечення гарантується не тим, хто втратив роботу, а особам, які не можуть 
реалізувати своє право на зайнятість (встановити відносини, що регламентуються 
трудовими договорами (контрактами), провадити підприємницьку та інші види 
діяльності, не заборонені законом). Своєю чергою, зайнятість – це не заборонена 
законодавством діяльність осіб, пов’язана із задоволенням їх особистих та 
суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або 
іншій формі, а також діяльність членів однієї сім’ї, які здійснюють господарську 
діяльність або працюють у суб’єктів господарювання, заснованих на їх власності, у 
тому числі безоплатно [2, абз. 7 ст. 1].  

Тому, на нашу думку, про наявність безробіття свідчить неможливість особи 
реалізувати своє право на зайнятість, а не право на працю. 

Важливо звернути увагу, що неможливість особи реалізувати право на зайня-
тість (знайти оплачувану роботу) жодним чином не повинна бути підтверджена для 
констатації факту безробіття компетентним органом. Зокрема, реєстрація грома-
дян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться територіаль-
ним органом Державної служби зайнятості за умови пред’явлення паспорта громадя-
нина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки 
платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, 
який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, 
диплома чи іншого документа про освіту [17, ч. 4 п. 3]. Іноземці та особи без 
громадянства, що постійно проживають в Україні, також подають посвідку на 
постійне проживання. 

Тобто, неможливість самостійно реалізувати особою своє право на зайнятість 
не має жодного юридичного значення під час встановлення факту безробіття. Коли 
особа звертається у державну службу зайнятості, у неї не вимагають будь-яких 
документів, які б підтверджували її спроби самостійно знайти роботу. Отже, особа 
яка вперше шукає роботу чи яка вже її втратила може відразу звертатися до 
державної служби зайнятості для отримання необхідного соціального забезпечення. 

Як нам видається, тут можна говорити про недосконалість чинного законо-
давства. Вище ми зазначали, що однією з ознак соціального ризику як підстави 
соціального забезпечення є неможливість самостійно подолати негативні наслідки. 
Попри це уповноважені органи не вимагають підтвердження відповідного факту. 
Тому, пропонуємо п. 3 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку 
громадян, які шукають роботу, і безробітних доповнити вимогою про пред’явлення 
разом з іншими документами трьох письмових заяв особи про прийняття на роботу, 
зареєстрованих відділом кадрів (за відсутності такого – роботодавцем) підприємства, 
установи, організації, куди звернулася особа для працевлаштування. Такі документи 
будуть підтвердженням того, що особа самостійно не може реалізувати право на 
зайнятість, а отже, подолати негативні наслідки безробіття. 
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І врешті, ознакою безробіття Закон України «Про зайнятість населення» називає 
також неотримання заробітної плати (винагороди), яка є джерелом існування. 
Позаяк, наявність не лише заробітної плати дає підстави говорити про праце-
влаштованість особи. Наприклад, зайнятою вважається фізична особа, яка здійснює 
підприємницьку діяльність. Така особа одержує не заробітну плату, а дохід. Крім 
того, згідно з чинним законодавством, безробітними не визнаються особи, які 
отримують допомоги, компенсації тощо відповідно до законодавства про соціальне 
забезпечення. Зокрема: непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють 
догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або за особою похилого віку, яка за 
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 
80-річного віку, та отримують допомогу, компенсацію та/або надбавку відповідно до 
законодавства; батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні 
батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства; 
особа, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, 
який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 
стороннього догляду, та одержує грошову допомогу на догляд за ним відповідно до 
законодавства (ч. 2 ст. 4 Закону України «Про зайнятість населення»). 

Як бачимо, до заробітної плати прирівнюються також інші доходи, що 
отримує особа від своєї трудової діяльності. До того ж, щорічно нормативно-
правовими актами встановлюється нижня межа заробітної плати (мінімальна 
заробітна плата) за умов повної зайнятості особи. Згідно із Законом України «Про 
Державний Бюджет України на 2013 рік» розмір мінімальної заробітної плати з 
01 січня до 30 листопада 2013 становить 1147 грн, а з 01 до 31 грудня 2013 року – 
1218 грн [18, ст. 8]. 

Відповідно до міжнародних стандартів рівень мінімальної заробітної плати – 
це нижня межа, яка гарантує задоволення основних життєвих потреб не лише 
особи, яка працює, а також і її сім’ї. Якщо держава не визнає безробітними осіб, 
які отримують соціальні виплати (компенсації, надбавки) і водночас такі особи 
не можуть займатися іншою діяльністю, то очевидно розмір таких виплат також 
має відповідати рівню мінімальної заробітної плати. Однак аналіз відповідного 
законодавства засвідчує, що це не так. Обсяги таких соціальних виплат визна-
чаються у відсотках до прожиткового мінімуму, встановленого для непраце-
здатних (з 1 січня до 30 листопада – це 894 грн, з 1 до 31 грудня – 949 грн) або 
працездатних осіб (відповідає мінімальній заробітній платі). Так, державна 
соціальна допомога на догляд за інвалідами підгрупи Б І групи становить 447 грн 
(50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) [15, абз. 1 
ст. 8]; надбавка на догляд за інвалідами з дитинства групи IА – 671 грн [16, ч. 1 
ст. 3]; компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I 
групи – 172 грн (15% прожиткового мінімуму для працездатних осіб) [19, п. 2] 
тощо.  

Як бачимо, розмір різних соціальних виплат та компенсацій значно нижчі за 
мінімальну межу заробітної плати. Тобто, одержуючи відповідні гроші особа не 
може задовольнити свої потреби та потреби членів своєї сім’ї. У такому випадку не 
може йтися про реалізацію права на зайнятість у повному обсязі. А це, своєю 
чергою, свідчить про потребу, осіб, які одержують відповідні виплати, у соціальному 
забезпеченні. 

Тому стверджуємо таке. По-перше, безробіття настає не лише у випадку 
відсутності заробітної плати (винагороди), а в разі неотримання будь-яких доходів 
від трудової діяльності. 
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По-друге, сам факт одержання винагороди за працю не свідчить про відсутність 
безробіття. Важливим тут є розмір доходу, який, відповідно до міжнародних стан-
дартів, не може бути меншим за мінімальну заробітну плату, встановлену законом на 
конкретний період. Тобто, якщо особа не одержує дохід на мінімальному рівні, то 
держава повинна виплатити такій особі суму, що дорівнює різниці між фактичним 
доходом та встановленим мінімумом. 

Необхідно також наголосити на тому, що реалізація права на зайнятість 
(працевлаштування) та одержання за неї грошової компенсації мають перебувати у 
причинному зв’язку одне від одного (особа працює – за це отримує винагороду) у 
разі визначення ризику безробіття. 

Адже, як слушно наголошує Т. Маркіна: «Громадянин може на законних підста-
вах отримувати доходи, які безпосередньо не пов’язані з трудовою діяльністю 
(наприклад, відсотки на вклад в Ощадбанку, аліменти, орендну плату за земельний 
пай тощо), проте він все одно залишається незайнятою особою [20, с. 44], яка є 
працездатною в працездатному віці, готова та здатна розпочати працю». 

Підсумовуючи, зазначимо, що безробіття як правова підстава соціального 
забезпечення особи: 1) є соціальним ризиком, який визначає потребу особи у 
соціальному забезпеченні; 2) може спричинити негативні наслідки для осіб у віці 
від 15 до 70 років, здатні за станом здоров’я працювати; 3) означає неможливість 
реалізувати своє право на зайнятість; 4) свідчить про неодержання заробітної плати 
(доходу) чи їх одержання на рівні нижчому, ніж мінімальна заробітна плата, перед-
бачена законодавством на поточний рік.  

Відповідні зміни пропонуємо внести у Закон України «Про зайнятість 
населення», де передбачено нормативне формулювання терміна безробіття. 

Внесення офіційних поправок до формулювання змісту відповідного поняття 
потребує також унормування положення у відповідно до інших нормативно-
правових актів. А саме: запровадити вимогу про обов’язок особи, яка звертається до 
державної служби зайнятості за отриманням соціального забезпечення на випадок 
безробіття підтвердити факт неможливості самостійно знайти роботу шляхом 
подання трьох письмових заяв про прийняття на роботу, зареєстрованих відділом 
кадрів чи самим роботодавцем.  
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АКТИ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ  
ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА 

О. Кіт 

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

Досліджено акти судів загальної юрисдикції як джерела трудового права України. На 
підставі аналізу конкретних актів судів загальної юрисдикції України та спеціальної 
наукової літератури обґрунтовано належність цих актів до джерел трудового права 
України. Окреслено випадки, в яких вітчизняні суди загальної юрисдикції ухвалюють акти, 
що містять нові норми з трудового права. 

Ключові слова: акти судів загальної юрисдикції, нормативні рішення суду, судовий 
прецедент, джерела трудового права. 

Тривалі законотворчі процеси в країнах романо-германської правової сім’ї, 
зазвичай, зумовлюють той факт, що законодавство не встигає за реаліями життя і не 
може забезпечити його постійно зростаючі потреби. Багато країн Західної Європи 
закріпили правило, відповідно до якого суди не можуть відмовити у реалізації 
правосуддя з підстав нечіткості, неповноти та суперечностей законодавчих актів. За 
таких умов суди самостійно вирішують конфліктні ситуації завдяки створенню 
судового прецеденту, що доповнює наявне правове регулювання [6, c. 5]. Попри це, у 
країнах континентального права ставлення до судового прецеденту як джерела права 
відрізняється. Законодавче визнання судового прецеденту як регулятора суспільних 
відносин в одних країнах протиставляється формальному запереченню норматив-
ності прецеденту в інших державах, незважаючи на його широке використання на 
практиці. 

Україна як держава романо-германської правової сім’ї, внаслідок прове-
деної у 2010 р. судової реформи, долучилася до тих держав, які на законо-
давчому рівні визнали нормативний характер деяких судових рішень. Йдеться, 
зокрема, про положення ст. 34 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 
ст. 360-7 Цивільного процесуального кодексу України. Згідно з ним рішення 
Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд 
судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної 
інстанції однакових норм матеріального права у подібних правовідносинах, є 
обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй 
діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для 
всіх судів України. Більше того, суди зобов’язані унормувати свою судову прак-
тику відповідно до рішень Верховного Суду України. Аналогічні формулювання є 
також і в інших вітчизняних процесуальних кодексах, а саме: Кодекс адміні-
стративного судочинства України, Господарський процесуальний кодекс України. 

Зазначені новели судової реформи, безперечно, є прогресивними. Вони засвід-
чують прагнення законодавця забезпечити однакове застосування судами норм 
права. Та, на жаль, термін «подібні правовідносини», який вживає законодавець, 
може спричинити чимало практичних проблем. Залишається незрозумілим, за яким 
критерієм ті чи інші суспільні відносини можуть вважатися подібними з тими, щодо 
яких ухвалене рішення Верховним Судом України. Та незважаючи на це, судді вже 
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зв’язані попередніми рішеннями своїх колег, вони мусять дотримуватися однієї лінії 
у судовій практиці під час вирішення однакових спорів, щоб їхнє рішення не було 
скасоване Вищими спеціалізованими судами України.  

Нормотворчість Верховного Суду України у порядку ст. 360-7 Цивільного 
процесуального кодексу України можна назвати плідною. Серед цих актів 
Верховного Суду України є і постанови, що регулюють трудові відносини. 
Наведемо лише декілька найбільш значущих.  

Постановою Верховного Суду України від 7 листопада 2011 р. № 6-45цс11 [10] 
передбачено, що звільнення працівника на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів 
про працю України (далі у тексті – КЗпП України) допускається, якщо неможливо 
перевести працівника за його згодою на іншу роботу (ч. 2 ст. 40 КЗпП України). До 
звільнення позивачці було запропоновано вакантні посади, що відповідали її 
спеціальності та кваліфікації. Від запропонованих посад відповідачка відмовилася. 
Інші вакантні посади їй не пропонували, оскільки, на переконання роботодавця, 
позивачка не відповідала їм за своєю спеціальністю, кваліфікацією та досвідом 
роботи. Поняття кваліфікації як таке, що охоплює не лише освітній рівень праців-
ника та стаж його роботи, а й здатність виконувати особливі доручення, є оцінним та 
визначається у кожній конкретній справі залежно від установлених судом обставин. 
Таке обов’язкове тлумачення поняття «кваліфікація» значно змінює правове регулю-
вання у тих випадках, коли роботодавець зобов’язаний забезпечити працівника 
іншою роботою як під час звільнення, так і під час переведення на іншу роботу. 
Тепер здатність виконувати особливі доручення керівництва стає на рівні з освітою 
та спеціальним трудовим стажем та може бути підставою для надання тієї чи іншої 
посади.  

У Постанові [11] від 21 березня 2012 р. № 6-4цс12 Верховний Суд України 
роз’яснює, що згідно з ч. 3 ст. 252 КЗпП України звільнення членів виборного проф-
спілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних 
підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається 
виборний орган професійної спілки), крім випадків дотримання загального порядку, 
допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони 
є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об’єднання 
професійних спілок). Відповідно до ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності», Рішення Конституційного Суду України від 18 жовтня 
2000 р. № 11-рп/2000 профспілки, їх об’єднання легалізуються шляхом повідомлення 
на відповідність заявленому статусу. Оскільки профспілка мала статус місцевої 
профспілки і була легалізована в установленому порядку шляхом повідомлення 
голови правління ЗАТ про створення первинного осередку, висновок суду про те, що 
первинний осередок профспілки легалізується в порядку, визначеному ст. 14 Закону 
України «Про об’єднання громадян», є необґрунтованим.  

Постанова від 6 лютого 2012 р. № 6-79цс11 [12]: Виходячи зі змісту ч. 3 ст. 252 
КЗпП України та ч. 3 ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» звільнення керівників виборного профспілкового органу підпри-
ємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів) допускається за 
наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також 
вищого виборного органу цієї профспілки (об’єднання профспілок). Отож отримання 
згоди на звільнення лише вищого виборного органу первинної профспілки 
підприємства та звільнення працівника є порушенням зазначених вимог закону. 

Усі наведені постанови Верховного Суду України містять у собі правові 
норми, які хоча б фрагментарно, але оперативно та ефективно врегульовують трудові 
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відносини. Більше того, вони стосуються найбільш актуальних проблем, тих, що 
найчастіше виникають у сфері використання найманої праці. 

Крім рішень, ухвалених за наслідками розгляду заяв про перегляд судового 
рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції 
однакових норм матеріального права у подібних правовідносинах, на практиці 
нормативний характер властивий ще й іншим рішенням судів загальної юрисдикції. 
Йдеться про рішення судів вищих та нижчих інстанцій, ухвалених за аналогією 
закону та права, а також на основі норм, що містять оцінні поняття. 

Прикладом рішень вищих судів, що мають нормативний характер, вважаємо 
рішення Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних та кримінальних справ, а також рішення Вищого адміністративного 
суду України. Адже нерідко судді чи юристи-практики перебувають у ситуації, коли 
тлумачення правової норми міститься тільки в рішеннях цих судів. Відтак, на 
практиці керуються саме ними. 

Великий тираж таких видань, як «Вісник Верховного Суду України» та «Рішення 
Верховного Суду України», «Часопис цивільного і кримінального судочин-
ства», «Вісник Вищого адміністративного суду України» та «Судова практика 
ВАСУ», – незаперечні свідчення того, що під час здійснення правосуддя суди 
сприймають чинне законодавство крізь призму рішень вищих судових інстанцій. 

З цього питання С. Зеленін слушно зазначає, що немає потреби пояснювати, що 
опублікована практика Верховного Суду України визначає тенденції застосування 
закону всіма судами, а не є лише одиничним прикладом «до відома» [5, с. 44].  

Як стверджував свого часу Р. Давид [4, с. 144], збірники судової практики і 
довідники упорядковуються не для істориків чи соціологів і не для задоволення їхніх 
читачів. Вони створюються для юристів-практиків, і їх призначення буде досягнуто 
лише у разі визнання судової практики джерелом права. А кількість та якість цих 
збірників відображають розуміння важливості актів судової влади як джерела права 
в романо-германських правових системах. 

Усі можливі варіанти розуміння правової норми зводяться, так би мовити, до 
єдиного знаменника, яким є рішення вищих судів з конкретних справ. Попри те, що в 
Україні відсутні законодавчі положення, які в обов’язковому порядку приписували б 
нижчим судовим інстанціям неухильно дотримуватися висновків, що містяться у 
рішеннях вищих судів чи дозволяли посилатись на такі рішення, все ж механізм 
забезпечення їх використання наявний. Зокрема, він полягає у скасуванні рішень 
нижчих судів, якщо ті не ґрунтуються на тлумаченнях чи роз’ясненнях, раніше 
вироблених вищою судовою інстанцією при схожих фактичних обставинах.  

Наведене, безумовно, засвідчує позитивні кроки на шляху до забезпечення одна-
кового застосування законодавства. Адже дотримання рішень вищих судів забез-
печує конституційний припис однакового розуміння і застосування закону. 

У сучасній практиці рішення вищих судів з конкретних справ мають без 
перебільшення велике значення. Наприклад, рішення Верховного Суду України від 
23 лютого 2011 р. у справі про визнання наказів про звільнення незаконними та їх 
скасування, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час виму-
шеного прогулу [15]. Розглядаючи в порядку касації справу, суд дійшов до 
висновку, що трудові відносини із керівником підприємства, що є у державній 
власності, обов’язково носять строковий характер. У зв’язку з цим завершення 
терміну дії контракту під час перебування працівника на лікарняному, не 
перешкоджає видати наказ про звільнення у зв’язку із закінченням строку дії 
контракту, оскільки у цьому випадку не порушуються положення ч. 3 ст. 40 КЗпП 
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України, згідно з якими заборонено звільняти працівника з ініціативи власника під 
час його перебування на лікарняному. Адже закінчення терміну дії контракту і 
видання у зв’язку із цим наказу про звільнення працівника не є ініціативою 
власника про розірвання трудового договору, а лише свідчить про відсутність зі 
сторони власника ініціативи продовжувати трудові контрактні відносини з 
працівником. 

Особливо актуальним на сьогодні є також рішення Верховного Суду України 
від 8 вересня 2010 р. у справі про визнання контракту з головою правління ВАТ 
«Агробудсервіс» недійсним і визнання призначення особи на посаду голови 
правління товариства незаконним [16]. Розглядаючи справу у касаційному 
порядку, суд констатував, що нормами чинного трудового законодавства не 
передбачена можливість визнання трудового договору чи контракту недійсними з 
підстав, визначених ст.ст. 203, 215 ЦК України, як і не передбачено правових 
підстав для визнання в судовому порядку незаконним призначення особи на 
відповідну посаду. За ст. 21 КЗпП України контракт – це угода між працівником і 
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 
фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену 
цією угодою. Тому у рішенні суду наголошено на тому, що у розумінні 
ст. 202 ЦК України такий контракт не є тим правочином, на який поширюються 
передбачені ст. 203 ЦК України вимоги чинності правочину та який може бути 
визнаний недійсним із передбачених ЦК України підстав. Відтак, не можна 
вважати контракт цивільним правочином і, відповідно, застосовувати щодо нього 
положення ст.ст. 203, 215 ЦК України в частині визначення умов його дійсності. 

Важко переоцінити значення постанови Вищого адміністративного суду 
України від 22 липня 2010 р. у справі за позовом фізичної особи-підприємця до 
Хмельницького міського центру зайнятості про визнання протиправною бездіяль-
ності та зобов’язання вчинити певні дії, якою задоволено касаційну скаргу, 
скасовано рішення суду першої та апеляційної інстанції та ухвалено нове [9]. 
Зокрема, колегія суддів Вищого адміністративного суду України не погодилася із 
висновком попередніх судів, що зняття з реєстрації в центрі зайнятості достроково 
припиненого трудового договору, укладеного з фізичною особою-підприємцем, 
можливе лише в разі звернення до центру зайнятості обох сторін трудових відносин 
з належними їм документами. 

Проаналізувавши відповідні положення «Порядку реєстрації трудового дого-
вору між працівником і фізичною особою», затвердженого наказом Міністерства 
праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. № 260, колегія суддів 
дійшла висновку, що на роботодавця покладаються обов’язки у разі припинення дії 
трудового договору достроково, незалежно від підстав його припинення, зробити 
відповідний запис у трудовому договорі про підстави його припинення з 
посиланням на відповідні статті КЗпП України та повідомлення центру зайнятості 
про розірвання трудового договору з наданням вказаного трудового договору 
органу, який реєстрував трудовий договір, із відповідними записами. На центр 
зайнятості покладаються обов’язки протягом трьох днів зняти трудовий договір з 
реєстрації з відповідною відміткою у книзі реєстрації трудових договорів. Лише 
після зняття трудового договору з реєстрації роботодавець має право внести 
відповідні записи до трудової книжки про звільнення працівника. При цьому, суд 
звернув увагу на те, що в таких випадках саме на роботодавця покладений 
обов’язок звернення до центру зайнятості з відповідним трудовим договором про 
його зняття з реєстрації. 
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Аналіз наведених судових актів у справах щодо вирішення трудових спорів 
дає підстави констатувати факт необхідності дотримання нижчими судами 
висновків вищих судів. Зрозуміло, що ніхто з суддів не дозволить собі посилатися 
на відповідні рішення чи постанови, однак, всі усвідомлюють природу цих рішень. 
Адже вони пропонують абсолютно нове тлумачення законодавчих положень, по-
новому регулюють суспільні відносини. 

Окрім рішень вищих судів, нормативний характер властивий також і рішенням 
судів першої інстанції, які на стадії касаційного перегляду не були скасовані чи 
змінені. Йдеться, зокрема, про випадки безпосереднього використання конститу-
ційних норм нижчими судами. Адже вирішення справи з посиланням прямо на 
положення Основного Закону України свідчить про нове порівняно з раніше 
чинними актами регулювання суспільних відносин. Цей висновок ґрунтується на 
положеннях постанови Пленуму Верховного Суду № 9 від 1 листопада 1996 р. 
«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» [13], відпо-
відно до якої суд безпосередньо застосовує Конституцію у таких випадках: 

– правовідносини, що розглядаються судом, законом України не врегульовано, 
а нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою або Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, суперечить Конституції України; 

– Укази Президента України, які внаслідок їх нормативно-правового характеру 
підлягають застосуванню судами під час вирішення конкретних судових справ, 
суперечать Конституції України. 

Застосовуючи для вирішення судової справи загальні норми Конституції 
України, суд зобов’язаний самостійно врегулювати конкретні правовідносини, які 
раніше (до ухвалення Конституції) регулювалися вже нечинними нормативно-
правовими актами суб’єктів владних повноважень. Цей проміжок часу між 
ухваленням Конституції України та прийняттям нових законів, спрямованих на 
конкретизацію її норм, правове регулювання спірних відносин здійснюється 
винятково судами. Тож ці рішення, на нашу думку, є джерелами права України. 

Як правильно зазначає Д. Хорошковська, ухвалені у наведених вище випадках 
рішення фактично є прецедентами тлумачення, обов’язково повинні підлягати 
опублікуванню у разі набуття ними законної сили і за цієї умови мають бути 
визнані джерелами права [19, с. 126]. Адже у цих рішеннях абстрактні конститу-
ційні норми набувають конкретного змісту і саме у такому розумінні будуть 
використовуватись під час вирішення подібних справ у судах. 

Нове значення норми права отримують також під час застосування судами 
аналогії у вирішенні справ. Фактично суд створює нову норму права. Вона хоч і 
схожа з нормою іншого джерела права, але все ж є самостійною і об’єктивується 
саме у рішенні суду. Якщо ці рішення за наслідками касаційного перегляду 
залишилися без змін та опубліковані у загальнодоступних інформаційних джере-
лах, вони безпосередньо будуть використовуватись як джерела права. 

З цього приводу ще професор С. І. Вільнянський зазначав, що в разі усунення 
судом прогалин у праві створюється нова правова норма, яка є центральним 
пунктом судової правотворчості [3, c. 106]. Підтримали такий погляд С. Н. Братусь 
та А. Б. Венгеров [18, c. 46–47]. Вони стверджували, що суд, спираючись на схожість 
відносин, що не врегульовані правовою нормою, з відносинами, врегульованими 
іншою нормою, створює для вирішення справи нову норму, яка певною мірою 
схожа на існуючу норму, але не тотожна їй. Отже, застосовується неіснуюча норма 
(якщо б це було так, то не виникало б і проблеми), а інше, хоча певною мірою і 
схоже, правило. Тому треба визнати, що суд усуває прогалину в праві шляхом 
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створення за аналогією іншої норми, а не шляхом підведення неврегульованої 
нормами права ситуації під схожу норму. 

Так рішення як вищих судових інстанцій, так і судів нижчої ланки, залишених 
касаційною інстанцією без змін, можуть набувати нормативного характеру. А саме: 
у разі закріплення ними нової норми трудового права, яка створена за наслідками 
вирішення судової справи, та за умови їх офіційного опублікування, що забезпечує 
їх загальновідомість. 

У науковій літературі для відображення таких рішень суду використовують 
різні поняття. Досить часто нормативні рішення судів позначають поняттям 
«судовий прецедент». При цьому, залежно від способу виникнення правової 
норми, їх поділяють на креативні та декларативні прецеденти [6, c. 5], переконливі 
прецеденти [7, c. 8], квазіпрецеденти [1; 20, c. 47], прецеденти тлумачення [2, c. 3], 
касаційні прецеденти [8, c. 27–29], прецедентоутворювальні рішення [17, c. 8] 
тощо. Видається, що називати судовим прецедентом рішення судів, ухвалені за 
аналогією закону та права у нашій державі, не можна. Звісно, вони мають спільні 
риси з прецедентами у класичному розумінні загального права, однак не всі. Тому, 
з метою уникнення плутанини одних правових явищ з іншими, пропонуємо 
відмовитися від використання поняття «судовий прецедент» у разі характеристики 
таких джерел права як акти судової влади України. 

Досліджуючи акти судів загальної юрисдикції як джерела трудового права, можна 
дійти таких висновків: 

1. Джерелами трудового права України потрібно вважати окремі акти судів загальної 
юрисдикції, зокрема: 1) рішення Верховного Суду України, ухвалених за наслідками 
розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування 
судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у 
подібних правовідносинах; 2) рішення судів вищих та нижчих інстанцій, ухвалені за 
аналогією закону та права; 3) рішення, ухвалені на основі норм, що містять оцінні поняття; 
4) рішення судів, у яких безпосереднього використані конституційні норми.  

2. Значення і роль нормативних рішень судів для правового регулювання суспільних 
відносин, у тому числі предмета трудового права, постійно зростатиме. Цьому сприятиме 
недосконалість правового забезпечення суспільних відносин. Йдеться, насамперед, про 
переобтяження чинного законодавства правовими нормами, що мають оцінний, абстракт-
ний чи загальний характер. Крім цього, сьогодні законодавство не здатне забезпечити 
ефективне правове регулювання суспільних відносин, які досить швидко розвиваються та 
змінюються. 
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Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

В статье исследуются акты судов общей юрисдикции как источники трудового права 
Украины. На основание анализа конкретных актов судов общей юрисдикции Украины и 
специальной научной литературы, обосновывается принадлежность этих актов к 
источникам трудового права Украины. Очерчены случаи, когда национальные суды общей 
юрисдикции принимают решения, где существуют новые нормы трудового права. 
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The article addresses the research of acts of general jurisdiction courts as sources of 
labour law of Ukraine. On the basis of the analysis of precise acts of general jurisdiction courts 
of Ukraine as well as of special scientific literature, the author substantiates that acts should 
be regarded as sources of labour law of Ukraine. Cases of making normative decisions on 
labour law by national courts of general jurisdiction are laid out. 
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УДК 349.3 

СОЦІАЛЬНО-СТРАХОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ  
ЯК РІЗНОВИД ПРАВОВІДНОСИН  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

С. Синчук 

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

З’ясовано поняття та сутність соціально-страхових правовідносин як правовідносин, 
що забезпечують функціонування основних галузевих соціально-забезпечувальних право-
відносин. Доведено, що правова природа цих правовідносин зумовлена характеристиками 
соціального забезпечення як одного з обов’язків соціальної держави. 

Ключові слова: соціально-страхові правовідносини, правовідносини соціального 
забезпечення, соціальні права людини, застрахована особа, соціальні ризики. 

Теоретично-правовий аналіз проблем соціального страхування є невід’ємною 
складовою науки права соціального забезпечення. А відтак, усі вчені-представники 
галузевої науки певною мірою висвітлюють питання соціального страхування як 
пріоритетної організаційної форми соціального забезпечення громадян у сучасних 
умовах, у наукових статтях, навчальних посібниках, монографіях.  

Водночас, зважаючи на так званий обслуговуючий характер соціально-страхо-
вих правовідносин щодо основних – соціально-забезпечувальних, у фаховій літера-
турі здебільшого окреслена проблематика розглянута в контексті ототожнення 
соціально-страхових правовідносин з матеріальними, пов’язаними із забезпеченням 
особи, конкретними видами соціального забезпечення за програмами загально-
обов’язкового державного соціального страхування. 

Метою статті її автор вважає з’ясування та аргументація поняття та сутності 
соціально-страхових правовідносин як самостійного різновиду галузевих правовід-
носин соціального забезпечення з власною метою, правовими підставами динаміки, 
суб’єктами та змістом. 

У галузевій літературі соціально-страхові правовідносини традиційно розгляда-
ють як самостійний різновид комплексних правовідносин. Вони виникають під час 
реалізації особою права на соціальне забезпечення за рахунок коштів соціальних 
страхових внесків працівників, роботодавців, держави, бюджетних коштів, і, як 
зазначено в літературі, становлять єдність трьох взаємопов’язаних, але самостійних 
правовідносин. Водночас, систематизувавши погляди науковців, бачимо, що сутність 
та види соціально-страхових правовідносин визначені по-різному, а їх обсяг 
відповідно до аргументів авторів не збігається.  

Ще на етапі зародження вітчизняної науки права соціального забезпечення 
В. С. Андрєєв зазначив, що соціально-страхові – це правовідносини: 1) між органом 
соціального страхування та підприємством (установою) з приводу формування фонду 
соціального страхування; 2) між органом соціального страхування та працівником щодо 
надання різних видів пенсій, допомог тощо; 3) між органом соціального страхування й 
іншими організаціями, пов’язаними із здійсненням функцій матеріального забезпе-
чення працівників за рахунок коштів соціального страхування [1, с. 24].  

Зазначена класифікація згодом знайшла своє відображення в авторських визна-
ченнях правовідносин соціального страхування сучасного періоду. Так М. Ю. Федо-
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рова трактує правовідносини соціального страхування (соціально-страхові право-
відносини) як: правові зв’язки між суб’єктами соціального страхування (застрахо-
ваними, страховиками, страхувальниками та іншими організаціями та установами, 
що надають страхове забезпечення), які проявляються як кореспондуючі один 
одному права та обов’язки, спрямовані на забезпечення захисту застрахованих осіб 
від соціального ризику та його компенсацію шляхом надання у випадку настання 
страхового випадку виплат та послуг із соціального страхування, що відповідають 
застрахованому заробітку та іншому доходу, а також шляхом проведення заходів 
щодо попередження соціально-ризикових ситуацій [2, с. 166]. На схоже за змістом 
визначення досліджуваного поняття натрапляємо у монографії про правовідносини 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, вчених – представ-
ників Харківської наукової школи права соціального забезпечення [3, с. 75].  

На думку Е. Г. Тучкової, у сфері соціального страхування виникають: 
врегульовані фінансовим правом відносини між страхувальником і страховиком з 
приводу сплати внесків у фонди обов’язкового соціального страхування; відносини 
між роботодавцем і працівником з приводу реалізації останнім права на обов’яз-
кове соціальне страхування; відносини у зв’язку з матеріальним забезпеченням 
застрахованих у порядку обов’язкового соціального страхування [4, с. 26]. 

Зокрема, В. Д. Роїк класифікує правовідносини соціального страхування за їх 
суб’єктним складом, змістом та об’єктивними характеристиками. Вчений розмежо-
вує соціально-страхові правовідносини: 1) пов’язані із соціальним захистом 
застрахованих працівників, що виникають між ними, роботодавцями і страховими 
фондами; 2) стосовно збору і розподілу фінансових ресурсів соціального страху-
вання між суб’єктами соціального страхування; 3) процедурні та процесуальні в 
рамках встановлення прав та обов’язків суб’єктів соціального страхування, напри-
клад, фіксація порядку розподілу страхового стажу і його обчислення, визначення 
розміру пенсій та допомог тощо [5, с. 121–122].  

Процедурні соціально-страхові правовідносини виділяє також М. І. Боднарук 
[6, с. 169]. Теоретичною основою позиції вченого є розуміння правовідносин у 
сфері соціального страхування як соціально-забезпечувальних. Автор розмежовує 
їх, використавши наукові аргументи попередників щодо класифікації зазначених 
правовідносин на матеріальні (у них відбувається реалізація права громадян на 
одержання матеріального забезпечення чи соціальних пільг) та процедурні 
(пов’язані з призначенням виду соціального забезпечення).  

Загальновідомою науковою аксіомою є теза, що процедурні є самостійним, 
хоча й допоміжним видом галузевих правовідносин з власними об’єктивними 
характеристиками, притаманними для всієї системи однойменних правовідносин 
соціального забезпечення. А отже, обґрунтовувати їх як різновид соціально-страхо-
вих, очевидно, немає сенсу. 

Соціально-страхові правовідносини відповідно до аргументів К. С. Батигіна [7, 
с. 17] та М. В. Лушнікової [8, с. 195] є складними трьохсторонніми, що виникають 
з метою страхування від соціальних ризиків втрати заробітку чи роботи, та 
охоплюють два види правових зв’язків: соціально-аліментарні, учасниками яких є 
застрахований працівник та страховий фонд (організація) і соціально-зобов’язальні – 
між страховими фондами (організаціями) та страховиками щодо надання страхових 
виплат та послуг, а також здійснення страхових внесків на умовах, передбачених 
законом та договором.  

Натомість М. Ю. Федорова, заперечуючи трьохсторонній правовий зв’язок 
між працівником, органом, що здійснює соціальне страхування та страхувальни-
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ком, вважає їх комплексом взаємопов’язаних правовідносин двостороннього виду: 
щодо сплати страхових внесків та щодо соціально-страхових виплат особі у випадку 
настання соціального ризику [2, с. 157]. Аналогічний підхід запропоновано і в 
аргументах І. О. Гуменюк. Це – урегульовані нормами права суспільні відносини, 
що з’являються між страховиком, застрахованим і страхувальником з приводу 
формування страхових коштів та їх витрачання підчас реалізації застрахованими 
особами (або членами їх сім’ї) права на соціальне забезпечення і профілактику 
соціальних ризиків [9, с. 15]. 

Розуміння соціального страхування як системи правовідносин, пов’язаних з 
реалізацією права особи на соціальне забезпечення у випадках законодавчого вста-
новлення соціальних ризиків запропонували С. О. Сільченко та Є. А. Степанова. 
Це: 1) система правовідносин між страхувальником, застрахованим і страховиком, 
що виникають у зв’язку із наданням матеріального забезпечення та соціальних 
послуг громадянам у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, у 
старості та в інших випадках, передбачених законом, а також у зв’язку із здійс-
ненням профілактичних заходів, спрямованих на запобігання негативним наслідкам 
соціальних ризиків, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 
страхових внесків роботодавцями, громадянами, а також з бюджетних та інших 
джерел, передбачених законом [10, с. 90]; 2) результат впливу комплексу правових 
норм на суспільні відносини, що опосередковують захист громадянина в ситуаціях, 
що мають наслідком неможливість самостійного забезпечення нормальних життєвих 
умов [11, с. 374]. 

У науковій літературі поряд із поняттям, правовими характеристиками та 
видами з’ясовується місце соціально-страхових правовідносин у системі права [12, 
с. 20; 13, 14].  

Неоднозначними є наукові аргументи стосовно галузевої приналежності 
соціально-страхових правовідносин. Тут варто виділити три напрями обґрунтувань.  

Вчені – представники першого, Р. І. Іванова та В. А. Тарасова [15, с. 100], 
Т. В. Іванкіна [16, с. 22] розглядали правовідносини щодо сплати страхових внесків 
як такі, що опосередковують формування фонду соціального забезпечення та не 
відповідають сутності формування суспільних фондів споживання, а отже, не є 
соціально-забезпечувальними. М. В. Лушнікова та А. М. Лушніков [17, с. 491], 
Е. Г. Тучкова [4], С. О. Сільченко [18, с. 609], Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, С. М. При-
липко, О. М. Ярошенко [19, с. 170], М. Ю. Федорова [2, с. 157] обґрунтовують комп-
лексний, міжгалузевий правовий характер правовідносин соціального страхування. 
Вони регулюються нормами права соціального забезпечення, фінансового, адміні-
стративного та цивільного права. У науковій літературі наводяться аргументи на 
користь тієї чи іншої природи цих правовідносин та їх розмежувальні ознаки. 
Комплексний підхід щодо загальнообов’язкового державного соціального 
страхування за переконанням С. О. Сільченко не дає підстав для висновку про 
можливість зведення усіх зв’язків, які виникають між учасниками даної системи, до 
єдиних правових відносин [18, с. 609]. 

І лише правовідносини щодо соціально-страхового матеріального забезпечення 
у випадку настання соціального ризику чи правовідносини, пов’язані з 
профілактикою соціального ризику вважають результатом впливу норм галузі права 
соціального забезпечення на відповідні суспільні відносини [18, с. 609; 20, с. 44]. 

Друга група вчених обґрунтовує правовідносини соціального страхування як 
трудові. Так, за переконанням О. М. Круглова правовідносини соціального страхуван-
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ня виникають між роботодавцем та робітником, які пов’язані трудовим договором 
(внутрішні) та в процесі збору і переказу на рахунок соцстраху страхових платежів, 
а також ініціації наступної передачі страхувальникові, переданих роботодавцеві 
відповідним органом державної виконавчої влади належних застрахованій особі 
страхових виплат [21, с. 284]. 

Таке розуміння об’єкту дослідження логічно випливає з історичних перед-
умов ґенези правовідносин соціального страхування. Адже їх виникнення пов’я-
зують з етапом обґрунтування відмінностей правовідносин страхування майна та 
правовідносин страхування соціальних ризиків найманих працівників. Класич-
ними академічними розробками проблем соціального страхування на етапі їх 
зародження є праці В. Г. Яроцького (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) [25]. Проблему 
соціального страхування він розглядав у широкому контексті через відносини 
працівників та роботодавців та визначення особливостей праці як об’єкта 
господарського обороту. 

Ще одним аргументом на користь трудових правовідносин соціального страху-
вання слугує доктрина економічної науки та світова практика, що відображена у 
положеннях конвенцій МОП, які трактують соціальні страхові внески як резерву-
вання частини заробітної плати працівників. Їх економічна та правова природа, на 
думку Е. Г. Тучкової, є безальтернативною та свідчить, що страхові внески слугують 
об’єктом соціальної власності: є соціальним капіталом застрахованих осіб та їх 
утриманців, який вони використовують у випадку настання страхових випадків. 
Функція ж держави щодо цих фінансових джерел – гарантувати їх збереження та 
цільове використання, ефективно розпоряджатися ввіреними їм ресурсами 
[23, с. 155]. 

Соціально-страхові правовідносини є трудовими, вважає В. Д. Роїк, оскільки 
виникають між суб’єктами трудових відносин щодо отримання матеріальних та 
(або) нематеріальних благ у випадку настання для застрахованих працівників та 
членів їхніх сімей соціальних ризиків втрати працездатності чи місця роботи, що 
здійснюються в обов’язковій страховій формі – у вигляді грошових виплат та 
надання соціальних і медичних послуг [24, с. 155]. 

Ми підтримуємо твердження М. Л. Захарова про те, що правовідносини соціального 
страхування безпосередньо пов’язані з трудовими, породжені ними, є їх наслідком, однак 
не зумовлені нормами трудового права [25, с. 48]. Страхова система забезпечення 
сьогодні відірвана від трудових відносин та трудового права [25, с. 49]. Адже: 1) між 
суб’єктами трудових правовідносин виникає лише один із видів правових зв’язків у сфері 
соціального страхування. Вони також виникають і під час здійснення трудової діяльності 
за нормами цивільного права; 2) трудовий договір, хоч і є тим юридичним фактом, що 
зумовлює появу соціально-страхових правовідносин, однак не єдиним. Реєстрація особи 
суб’єктом підприємницької діяльності також породжує соціально-страхові правовідно-
син; 3) розуміння сутності соціальних страхових внесків як відкладеної заробітної плати 
дещо звужує їх соціальний зміст, зумовлений домінуючою в суспільстві доктриною 
солідарної відповідальності суспільства за індивідуальні соціальні ризики особи. 

Третій напрям задекларованої полеміки щодо галузевої приналежності 
правовідносин соціального страхування ґрунтується на тезі, що соціально-страхові 
правовідносини є різновидом правовідносин соціального забезпечення. Свого часу 
на цьому наполягали В. С. Андрєєв та М. І. Полупанов [26, с. 55–56].  

В сучасних наукових дослідженнях зроблено спроби навести аргументи, які б 
підтверджували соціально-забезпечувальну природу соціального страхування. 
Зокрема, С. Н. Єрьоміна вважає, що критерієм розмежування галузевої приналеж-
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ності відносин соціального страхування в сфері соціального забезпечення повинні 
бути соціальні ризики [27, с. 340]. Вчена визначила межі нормативного правового 
регулювання відносин соціального страхування як самостійного блока у рамках 
права соціального забезпечення та наводить аргументи про недоцільність розпоро-
шення правовідносин соціального страхування на різні видові групи. Наприклад, 
розщеплення зобов’язання щодо виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю між роботодавцем та соціальним фондом не призводить до 
появи двох правовідносин обов’язкового соціального страхування, одне з яких 
регулюється нормами трудового права, а інше – нормами права соціального 
забезпечення.  

Зокрема, Н. Н. Нікіфорова також вважає, що правовідносини, пов’язані із 
формуванням фондів соціального забезпечення та щодо організації управління 
соціальним забезпеченням є різновидом галузевих правовідносин. Перехід на 
змішані форми соціального забезпечення, посилення залежності подальших 
розподільчих відносин соціального забезпечення від відносин, що передують їм 
щодо збору та управління цими коштами, змінюють уявлення про право 
соціального забезпечення як галузь права, що регулює лише розподільчі відносини 
[28, с. 552–553].  

Концепцію соціально-страхових правовідносин у рамках правовідносин 
соціального забезпечення обстоюють автори Академічного курсу з права 
соціального забезпечення – представники Львівської наукової школи соціального 
забезпечення. Вчені обстоюють тезу, що юридична природа цих відносин така, 
що ефективності правового регулювання у сфері загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування можна об’єктивно досягти лише за умови 
належності їх до сфери права соціального забезпечення. Соціально-страховими є 
врегульовані нормами права суспільні відносини щодо організації соціального 
страхування, утворення соціальних страхових фондів, формування коштів 
останніх та розподілу цих коштів між особами, котрі потребують відповідного 
забезпечення [29, с. 25].  

Методологічною основою наших наукових аргументів є висновки науковців про 
цільове спрямування та правові підстави соціально-страхових правовідносин, сферу та 
мету їх виникнення з боку основного суб’єкта соціально-забезпечувальної політики 
держави – особи, яка, зазнавши впливу соціальних ризиків та отримавши їх негативні 
наслідки, потребує усунення цих наслідків найкращими для особи способами.  

Вважаємо, що досить багате розмаїття відносин соціального забезпечення не 
впливає на характер їх правової природи, яка зумовлена сутністю соціального захисту 
громадян як одного з обов’язків і завдань соціальної держави. Соціально-страхові 
правовідносини є невід’ємним структурним елементом системи соціального захисту. 
Це – форма соціального захисту, згідно із якою особи, які відповідають вимогам 
законодавства чи договору, мають право на еквівалентну внескам допомогу, розмір та 
підстави якої визначені законом (договором). Вони слугують для забезпечення 
належного рівня забезпечення, фінансування, обліку та надання коштів соціального 
страхування для здійснення матеріального забезпечення застрахованих осіб (членів їх 
сімей) у разі настання страхового випадку. 

Об’єктивна природа соціально-страхових відносин, на нашу думку, зумовлена 
тим, що «соціальне страхування має сенс, оскільки здатне забезпечувати реалізацію 
соціальних інтересів застрахованих» [30, с. 79]. І припинення (зникнення) соціально-
забезпечувальних правовідносин, в рамках яких реалізується основний зміст права 
особи на соціальне забезпечення, об’єктивно припиняє доцільність функціонування 
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соціально-страхових правовідносин. Задекларований у вітчизняному законодавстві 
принцип цільового використання коштів лише підсилює розуміння соціально-
страхових правовідносин як таких, що забезпечують функціонування основних – 
соціально-забезпечувальних правовідносин. 

В основу правовідносин соціального забезпечення, а отже і соціально-страхо-
вих покладені соціальні права людини. Вони, хоч і не спричиняють безпосередні 
правовідносини, але сам факт юридичного проголошення цих прав презюмує появу 
в перспективі правовідносин щодо кожного з них. Держава, встановлюючи в 
імперативному порядку приписи – гарантувати, надати, сплатити, забезпечити, 
визначає спосіб реалізації громадянами своїх прав на соціальне забезпечення. 

Соціальна значущість правових норм, що регулюють відносини обов’язкового 
соціального страхування, відображена в тому, що вони є частиною механізму 
правового регулювання, котре має забезпечити гідне існування людини, що 
відповідає статусу України як соціальної держави [31, с. 374]. Адже гарантоване 
право кожного громадянина ст. 46 Конституції на соціальне забезпечення одною з 
форм свого здійснення охоплює обов’язкове соціальне страхування. 

Україна як соціальна держава, беручи до уваги ідеї, побажання та міжнародно-
правові зобов’язання, які витікають з підписаних нею міжнародних конвенцій, а також, 
враховуючи світовий досвід розвинутих держав, прагне створити гідний рівень 
соціального забезпечення своїх громадян за допомогою не лише державного 
соціального забезпечення, але й альтернативних форм соціального страхування [32, 
с. 184]. Саме держава є зобов’язаною щодо створення належного механізму реалізації 
особою права на соціальне забезпечення, а тому визначає уповноважених суб’єктів, які 
від її імені чи за її соціальним замовленням забезпечують якісне функціонування 
системи соціального забезпечення. 

Соціально-страхові відносини мають підставами своєї появи юридичні факти, 
передбачені імперативними приписами про обов’язкову реєстрацію страхуваль-
ників та обов’язкову сплату ними страхових внесків. Особливості виникнення, 
зміни і припинення правовідносин загальнообов’язкового державного соціального 
страхування зумовлені тим, що вони тісно пов’язані і до певної міри залежні від 
трудових та цивільних правовідносин. Зокрема, уклавши трудовий договір, праців-
ник набуває статусу застрахованої особи і має право вимагати від роботодавця 
перерахунку страхових внесків у соціальні страхові фонди.  

Суб’єктами соціально-страхових правовідносин є застраховані особи, страху-
вальники та страховики. Участь суб’єктів у соціально-страхових правовідносинах є 
досить різноплановою за характером та змістом. Особливість правових зв’язків між 
застрахованими особами, страхувальниками та страховиками зумовлена їх 
правовим становищем у цих правовідносинах. З-поміж усіх цих учасників 
центральним суб’єктом соціально-страхових правовідносин вважаємо застраховану 
особу, адже саме її інтерес слугує об’єктом страхування, а механізм реалізації нею 
права на соціальне забезпечення спричиняє доцільність та необхідність існування 
соціально-страхових правовідносин. 

У галузевій літературі обґрунтовано, що у соціально-забезпечувальних право-
відносинах, як це і належить відносинам імперативного характеру, суб’єкти 
підпорядковуються один одному. Субординація суб’єктів цих правовідносин є 
аналогічною абсолютним правовідносинам та відображена у зв’язку: застрахована 
особа є головною та має право вимагати ефективності механізму реалізації нею 
права на соціальне забезпечення, а зобов’язаним суб’єктом є держава та її органи, 
уповноважені забезпечувати соціальні права громадян. 
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Страховик в особі соціальних страхових фондів та страхувальник (здебільшого 
роботодавець щодо найманих працівників) є зобов’язаними суб’єктами, і їхня 
діяльність врегульована на основі категоричних приписів. Роботодавці зобов’язані 
зареєструватись як платники соціальних страхових внесків та сплачувати їх у 
розмірах та порядку, визначених законодавством та договором. Соціальні страхові 
фонди зобов’язані здійснювати організаційну діяльність щодо функціонування 
системи соціального страхування як однієї з пріоритетних організаційно-правових 
форм соціального забезпечення громадян у сучасних умовах.  

Змістовні ознаки соціально-страхових правовідносин виявляються в обов’язку 
страхувальників сплачувати страхові внески, а страховиків акумулювати та контролю-
вати їх за цільовим та ефективним використанням. Відповідно до законодавства соціальні 
страхові фонди є органами, які керують та управляють окремими видами загально-
обов’язкового державного соціального страхування, провадять збір та акумуляцію страхо-
вих внесків, контроль за використанням коштів, забезпечують фінансування виплат за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та виконують інші функції. 

У контексті нашого дослідження важливою також є певна особливість 
правового статусу застрахованих осіб. Адже відповідно до правових приписів, окрім 
статусу правоможних осіб, вони також є зобов’язаними суб’єктами та у соціально-
страхових правовідносинах сплачують соціальні страхові внески самостійно.  

Як видається, обов’язок сплачувати страхові внески не змінює сутності 
правових зв’язків між застрахованими особами, страхувальниками та страховиками. 
У соціально-організованому суспільстві реалізація соціальних прав особи неможлива 
без реалізації її індивідуальної відповідальності за майбутнє соціальне забезпечення. 
Закономірністю функціонування правовідносин соціального забезпечення є поєд-
нання соціальної солідарної відповідальності всіх учасників системи та соціальної 
індивідуальної відповідальності за власне майбутнє соціальне забезпечення у 
випадку настання соціального ризику. І застрахована особа, не реалізувавши власну 
соціальну індивідуальну відповідальність, не в змозі реалізувати право, забезпечене 
соціальною солідарною відповідальністю.  

Обов’язкова участь страхувальників у соціально-страхових правовідносинах 
зумовлені наявністю трудових правовідносин із застрахованою особою, тобто 
якихось додаткових зобов’язань між страховиком і застрахованою особою щодо 
сплати страхових внесків не виникає. Вони визначені законом і виникають в ході 
укладення трудового договору.  

Вартими уваги є обґрунтування російського вченого А. Ю. Вегнера, який ще на 
поч. ХХ ст. вважав, що страхування працівників не є договором, а обов’язковими 
приписами – правилами страхування. Це – не двосторонні правовідносини, це два 
односторонні зобов’язання, що виникають на підставі одного й того самого 
юридичного факту. Саме цим фактом створюється відомий правовий стан особи (за 
сучасним законодавством – стан застрахованості), наслідком якого є те, що особа – 
працівник має право вимагати допомоги у випадку настання відомих випадків. 

Назва «соціально-страхові правовідносини» відображає сутність правових 
зв’язків між їхніми суб’єктами. У них, як передумові соціального забезпечення 
особа реалізовує соціально-індивідуальну відповідальність щодо власного майбут-
нього забезпечення у випадку настання соціальних ризиків. Спірним, на нашу 
думку, вважати, що має значення лише факт сплати страхового соціального внеску. 
Вагомішим є той факт, що місяць, за котрий сплачено страховий внесок поповнив 
страховий стаж особи, що, своєю чергою, є обов’язковою умовою надання особі 
страхових видів соціального забезпечення.  
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Соціально-страхові правовідносини мають властиве лише їм соціальне 
призначення – створюють можливість особі сформувати один із необхідних для 
реалізації права на соціальне забезпечення за програмами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування юридичних фактів – страховий стаж особи. 
Страховий стаж (як сукупність періодів сплати страхових внесків) є своєрідним 
відображенням часткової участі особи у формуванні загальнообов’язкової держав-
ної системи соціального страхування та слугує підставою для обчислення її май-
бутніх виплат.  

За недержавними програмами в рамках соціально-страхових правовідносин 
особа – учасник недержавного соціального забезпечення, формує соціальний 
капітал, який надалі слугуватиме основою для визначення змісту та обсягу права 
на соціальне забезпечення. 

З часу сплати першого страхового внеску у соціальні страхові фонди і впродовж 
усього періоду особа набуває статусу застрахованої особи, що визначає зміст та 
обсяг її права на соціальне забезпечення в рамках державної чи недержавних 
програм.  

Підсумовуючи, вважаємо, що соціально-страховими правовідносинами як 
різновидом галузевих правовідносин соціального забезпечення є врегульовані 
нормами права соціального забезпечення відносини щодо набуття особою 
(працівником, самозайнятою особою чи прирівняними законодавством до них осіб) 
правового статусу соціально-застрахованої особи, перебування в ньому та форму-
вання страхового стажу чи соціального капіталу застрахованої особи як необхідної 
якісної та кількісної передумови реалізації права на соціальне забезпечення.  

Правові зв’язки між суб’єктами соціально-страхових правовідносин як таких, 
що забезпечують функціонування основних галузевих соціально-забезпечувальних 
правовідносин, відображені у тезі: правоможною стороною є застрахована особа 
(чи члени її сім’ї), а зобов’язаною – соціальні страхові фонди та страхувальник 
(роботодавець та (або) застрахована особа).  
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СОЦИАЛЬНО-СТРАХОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

С. Сынчук  

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

Выяснено понятие и сущность социально-страховых правоотношений как правоотно-
шений, обеспечивающих функционирование основных отраслевых социально-обеспечи-
тельных правоотношений. Доказано, что правовая природа этих правоотношений 
обусловлена характеристиками социального обеспечения как одной из обязанностей 
социального государства. 

Ключевые слова: социально-страховые правоотношения, правоотношения социаль-
ного обеспечения, социальные права человека, застрахованное лицо, социальные 
риски. 
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The notion and gist of social-insurance legal relations, that provide the operation of basic 
legal-field social security legal relations are ascertained. The author argues that legal nature of 
these legal relations is stipulated by the attributes of social security as one of the duties of a 
social state. 
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СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА  
НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

О. Стасів 

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

Досліджено закріплене у Конституції України право на оплату праці. Зокрема, у статті 
розглянуто співвідношення понять «оплата праці» та «заробітна плата», дано визначення 
заробітної плати, а також розглянуто міжнародні акти, що стосуються заробітної плати, на 
відповідність їх норм до Конституції України. Сформульовані пропозиції щодо удоско-
налення трудового законодавства, що стосуються оплати праці. 

Ключові слова: право на оплату праці; оплата праці, заробітна плата, винагорода. 

Право на працю, закріплене у Конституції України, полягає у можливості 
людини заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає, або на яку вільно 
погоджується (в тому числі й укладаючи трудовий договір). Працюючи, особа 
затрачає певні фізичні та розумові зусилля, які необхідно оплачувати згідно з 
умовами трудового договору. З огляду на це Основний Закон нашої держави 
закріплює право на мінімальний розмір заробітної плати (ч. 4. ст. 43) та своєчасне 
одержання винагороди за працю (ч. 7 ст. 43). Ці конституційні положення у своїй 
сукупності виражають право працівників на оплату праці. 

У законодавстві та науковій літературі застосовують два терміни під час 
визначення грошової винагороди працівникам – це «заробітна плата» та «оплата 
праці». Так, на думку Р. Лівшиця [1, с. 7], Н. Болотіної, Г. Чанишевої [2, с. 298], 
вони співвідносяться між собою як частина і ціле. Термін «оплата праці» є 
ширшим, його цільове призначення спрямоване на організацію оплати праці, 
регламентацію її окремих елементів та всієї системи правових засобів у цій сфері, а 
поняття «заробітна плата» виражає право працівника на отримання грошової 
винагороди.  

Проте, керуючись аналізом законодавства (Закон України «Про оплату працi», 
КЗпП України, проекту ТК тощо), можна зробити висновок, що законодавець цi 
два термiни трактує як синонiми. Так, Глава VII КЗпП «Оплата працi» починається 
зi ст. 94 де подано визначення заробiтної плати. Воно дублюється i у ст. 1 Закону 
України «Про оплату працi». Натомiсть Главу 5 проекту ТК називають «заробiтна 
плата», причому термiн «оплата працi» також неодноразово згадується [3]. 

У низцi мiжнародно-правових актiв вживають термiн «заробiтна плата». 
Зокрема, у Конвенцiї МОП № 95 «Охорона заробiтної плати» 1949 р. (ратифiкова-
но 30.06.61 р.), у Конвенцiї МОП № 100 «Рiвна винагорода» 1951 р. (ратифiковано 
09.06.56 р.) тощо. Цi акти є частиною нацiонального законодавства, оскiльки вони 
ратифiкованi нашою державою. Тому правильнiшe було б вживати або тiльки 
тeрмiн «заробiтна плата», як цe визначено у Конвeнцiї МОП, або на законодавчому 
рiвнi дати визначeння та розрiзнити цi тeрмiни, як цe є у науцi трудового права. 
Адже вживання таких тeрмiнiв як синонiмiв призводить до плутанини у законо-
давствi та на практицi. 

На нашу думку, оплата працi є ширшим за своїм значeнням поняттям i 
включає у сeбe «заробiтну плату». Заробiтна плата – цe плата, визначeна трудовим 
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договором, яка надається працiвниковi за виконану ним роботу. А оплата працi, 
окрiм заробiтної плати, охоплює собою також виплату працiвниковi доплат, 
надбавок, прeмiй, гарантiйних виплат тощо.  

Водночас конституцiйнi положeння про право працiвника на заробiтну плату, 
нe нижчу вiд визначeної законом та своєчаснe одeржання винагороди за працю у 
своїй сукупностi виражають право працiвника на отримання самe оплати працi.  

Визначeння заробiтної плати подано у ст. 1 Закону України «Про оплату 
працi» [4]. Законодавeць характeризує її як винагороду, обчислeну, зазвичай, у 
грошовому вираженні яку за трудовим договором власник або уповноважeний ним 
орган виплачує працiвниковi за виконану ним роботу. 

Такe формулювання має свої нeдолiки. По-пeршe, під час визначeння поняття 
«заробiтна плата» фiгурує тiльки один суб’єкт, який зобов’язаний виплатити 
працiвниковi заробiтну плату – власник або уповноважeний ним орган, тобто 
юридична особа. Алe, як слушно зазначає П. Пилипeнко, роботодавцями є i їхнi 
структурнi пiдроздiли (наприклад, фiлiї), оскiльки вони також можуть наймати на 
роботу працiвникiв [5, с. 12]. А вiдповiдно до ст. 21 КЗпП цe право мають i фiзичнi 
особи. Тому обов’язок виплачувати працiвниковi зарплату виникає у всiх цих 
суб’єктiв-роботодавцiв. 

По-другe, ст. 2 вищезазначеного Закону, визначає, структуру заробiтної плати, 
тобто її подiл на три частини – головну, додаткову та iншi заохочувальнi та 
компeнсацiйнi виплати. З цього приводу автори акадeмiчного курсу трудового 
права зазначають, що «подiл заробiтної плати на три частини супeрeчить до пeвної 
мiри природi заробiтної плати. Якщо розглядати її як винагороду за виконання 
працiвником трудової функцiї, то до зарплати нe повиннi включатися одноразовi та 
компeнсацiйнi виплати» [6, с. 321]. Ця катeгорiя виплат бiльшe стосується роздiлу 
VIII КЗпП України «Гарантiї та компeнсацiї».  

Крiм цього, розмiр заробiтної плати встановлюється трудовим договором 
(посадовий оклад). Всi iншi виплати для працівника нe повиннi входити до нeї. У 
своїй сукупностi вони становитимуть оплату працi працiвника. 

Основна частина оплати працi належить заробітній платі. Остання характe-
ризується низкою ознак, якi можна визначити, керуючись аналізом законодавства. 

Зокрема, заробiтна плата має виплачуватися працiвниковi систeматично, нe 
рiдшe двох разiв на мiсяць, нe бiльшe як чeрeз 16 калeндарних днiв, в робочi, 
конкрeтнi днi, та в строки, якi мають бути визначeнi в колeктивному договорi чи 
наказi роботодавця. У разi, коли дeнь виплати заробiтної плати збiгається з 
вихiдним, святковим або нeробочим днeм, її виплачують напeрeдоднi. Заробiтну 
плату працiвникам за вeсь час щорiчної вiдпустки виплачують нe пізніше, нiж за 
три днi до початку вiдпустки (ст. 155 КЗпП України; ст. 24 Закону України «Про 
оплату праці»). Затримка її виплати на один i бiльшe днiв, визначeних у колeк-
тивному договорi чи наказi, вжe є, згiдно зi ст. 241-1 Кодeксу законiв про працю 
України, порушeнням строкiв її виплати.  

Згiдно iз Законом України «Про компeнсацiю громадянам втрати частини 
доходiв у зв’язку з порушeнням строкiв їх виплати» вiд 19 жовтня 2000 р., пiдпри-
ємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi та господарювання 
провадять компeнсацiю втрати частини заробiтної плати своїм працiвникам у будь-
якому разi затримки виплати нарахованої заробiтної плати на один i бiльшe 
калeндарних мiсяцiв, нeзалeжно вiд того, чи була у цьому вина роботодавця, в разi, 
якщо за цeй час iндeкс цiн на споживчi товари i тарифiв на послуги зрiс бiльш нiж 
на один вiдсоток. Право працiвника на компeнсацiю втрати частини заробiтної 
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плати у зв’язку з порушeнням тeрмiнiв її виплати пeрeдбачeно також Законом 
України «Про оплату працi», а самe – ст. 34, дe вказано, що така компeнсацiя 
провадиться вiдповiдно до iндeксу зростання цiн на споживчi товари i тарифiв на 
послуги. 

Законодавeць визначає заробiтну плату як винагороду. Вeликий тлумачний 
словник сучасної української мови визначає пiд «винагородою»: 1) тe, що є платою 
за працю, нагородою за якi-нeбудь заслуги; 2) тe, що дається або робиться замiсть 
чого-нeбудь утрачeного, заподiяного тощо [7, с. 102]. «Платити» згiдно з Новим 
тлумачним словником української мови означає вiдшкодовувати вартiсть 
одeржаного або використаного [8, с. 424]. А оскільки працiвник за роботу, яку вiн 
виконує за трудовим договором, повинeн одeржувати пeрeважно грошовий 
eквiвалeнт, то чи є вiн винагородою чи платою за виконану роботу? Як слушно 
зазначив I. Лаптiй: «трактувати заробiтну плату, як винагороду почали за радянських 
часiв, коли праця розглядалася як обов’язок кожної людини. Самe за таких обставин 
дорeчно було б вeсти мову про заробiтну плату як винагороду» [9, с. 81]. Очeвидно, 
що цe є плата за виконану роботу, передбачену трудовим договором. 

Є двi форми оплати працi: грошова та натуральна. Основною є грошова, а 
натуральну використовують пeрeважно як додаткову. За звичайних умов 
господарювання остання форма оплати працi нe застосовується. Зi змiсту норм 
Конституцiї України можна видiлити тiльки одну форму оплати працi – грошову. 
Аджe у ч. 4 ст. 43 зазначено, що кожeн має право на заробiтну плату, нe нижчу вiд 
визначeної законом. Протe, щe Союзом РСР було ратифiковано Конвeнцiю МОП 
№ 95 «Про охорону заробiтної плати», в якій пeрeдбачено, що заробiтна плата 
частково виплачується натурою у тих галузях, дe така виплата є звичною чи 
бажаною з огляду на характeр галузi чи профeсiю. При цьому важливо забезпечити 
умови, щоб товари, якi видаються, могли бути використанi для особистих потрeб 
працiвника та його сiм’ї, а вартiсть товарiв нe була занижeною. Нe допущено 
виплату заробiтної плати продуктами, обмeжeними в товарному оборотi на 
тeриторiї України, спиртними напоями тощо. Такi положeння є частиною 
законодавства України. Вони нe супeрeчать нормам Конституцiї України i тому 
можуть надалi успiшно бути реалізовані в оплатi працi. 

Керуючись вищeзазначеним вважаємо за нeобхiднe дати таке визначeння 
заробiтної плати: заробiтна плата – цe плата за виконану працiвником роботу 
визначeну трудовим договором, що обчислюється зазвичай у грошовому вираженні, 
яку роботодавeць зобов’язаний виплачувати систeматично та своєчасно. 

Основною гарантiєю отримання заробiтної плати є її дeржавнe рeгулювання. 
Воно пeрeдбачає встановлeння на дeржавному рiвнi мiнiмальної заробiтної плати; 
мiнiмальної оплати погодинної працi, визначeння її структури, впроваджeння 
пeвних форм оплати працi, iндeксацiю заробiтної плати тощо. Тобто ним 
визначаються єдинi правовi засади оплати працi. 

На підставі дeржавного рeгулювання успiшно розвивається договiрнe рeгулю-
вання оплати працi. Воно можe виходити за мeжi пeршого за умови нeпогiршeння 
правового становища працiвника порівняно з тим, якe надано йому законодав-
ством. 

Договiрнe рeгулювання оплати працi працiвникiв пiдприємств відбувається на 
основi систeми угод, що укладаються на дeржавному (гeнeральна угода), галузe-
вому (галузeва угода), рeгiональному (рeгiональна угода) та виробничому 
(колeктивний договiр) рiвнях вiдповiдно до Закону України «Про колeктивнi 
договори i угоди». У ст. 5 та ст. 20 цього ж Закону вказано на можливості 



О. Стасів 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 280 

використання iндивiдуального пiдходу до визначeння розмiру та умов оплати 
працi. Протe мeханiзм рeгулювання такого пiдходу є нeдостатньо вироблeний. Так, 
якщо договiрнe рeгулювання оплати працi успiшно здiйснюють при укладeннi 
такого виду трудового договору, як контракт, то пiд час укладeння всiх iнших 
видiв трудового договору такий пiдхiд майжe нe застосовують. 

Залишається нeврeгульованим i питання щодо оплати працi працiвникiв, якi 
працюють на основi трудового договору у фiзичних осiб. Тут договiрнe рeгулювання 
працi мало б успiшно розвиватися. Протe, роботодавeць у цьому випадку, чeрeз 
нeбажання сплачувати податки, зацiкавлeний встановлювати працiвниковi мiнiмаль-
ну заробiтну плату, а iншу частину виплачувати в «конвeртi». 

Мiнiмальна заробiтна плата залишається дeржавною гарантiєю забeзпeчeння 
мiнiмального прожиткового рiвня.  

Статтeю 8 Закону України «Про дeржавний бюджeт на 2013 рiк» встановлeно на 
2013 р. мiнiмальну заробiтну плату у місячному розмірі: з 1 січня – 1147 гривень, з 
1 грудня – 1218 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня – 6,88 гривні, з 1 грудня – 
7,3 гривні [10]. Цi законодавчi норми мають забeзпeчити прожитковий мiнiмум 
кожного працiвника.  

Правову основу рeалiзацiї дeржавою конституцiйної гарантiї на достатнiй 
життєвий рiвeнь є норми Конституцiї України, Законiв України «Про дeржавнi 
соцiальнi стандарти та соцiальнi гарантiї» [11], «Про прожитковий мiнiмум» [12] та 
постанови Кабiнeту Мiнiстрiв «Про затвeрджeння наборiв продуктiв харчування, 
наборiв нeпродовольчих товарiв та наборiв послуг для основних соцiальних i 
дeмографiчних груп насeлeння» (далi Пeрeлiк) вiд 14 квiтня 2000 р. № 656 [13]. Під 
час його обчислeння враховують двi складовi: фiзiологiчна та соцiальна. Зокрема, 
ст. 7 Закону України «Про дeржавний бюджeт на 2013 рiк» визначила у 2013 р. 
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 
1108 гривень, з 1 грудня – 1176 гривень. Фактично цeй рiвeнь повинeн забeзпeчити 
мiнiмальнi потрeби людини, нeобхiднi їй для нормального життя. Рiвeнь мiнiмальної 
заробiтної плати, що визначається цим законом, є дeщо вищим за прожитковий 
мiнiмум. Тому дeржава юридично забeзпeчує працiвникові мiнiмальний рiвeнь 
достатку. 

Алe фактично такi положeння нe вiдповiдають рeальним мiнiмальним потрeбам 
людини. Цe пояснюють постiйним пeрiодичним змeншeнням купiвeльної спромож-
ностi особи, а також нeвключeнням до Пeрeлiку всiх нeобхiдних наборiв продуктiв 
харчування, наборiв нeпродовольчих товарiв та наборiв послуг. Наприклад, купiвля 
житла, користування iнтeрнeтом, що в сучасному суспiльствi вжe є нeобхiднiстю. 
Крiм цього, дeякi послуги, якi входять до розрахунку прожиткового мiнiмуму, нe 
вiдповiдають рeалiям сьогодeння. Наприклад, вiдповiдно до ПКМ України «Про 
затвeрджeння наборiв продуктiв харчування, наборiв нeпродовольчих товарiв та 
наборiв послуг для основних соцiальних i дeмографiчних груп насeлeння» на 
послуги побутового характeру на одну працeздатну особу на рiк видiлeно мeншe 
коштiв, анiж на транспортнi послуги. Хоча пeршi є бiльш нeобхiдними для кожної 
людини. 

За загальним правилом заробiтна плата для працiвника є головним джeрeлом 
доходу. Тому гарантування дeржавою мiнiмальної заробiтної плати має бути i 
надалi основною гарантiєю забeзпeчeння мiнiмального прожиткового рiвня працю-
ючої частини насeлeння [14, с. 155].  

Як відомо, Україна прагне досягти європейських стандартів, у тому числi й 
щодо оплати працi. Г. Осовий з цього приводу слушно зазначає, що мiнiмальна 
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заробiтна плата має становити 2,0–2,5 прожиткового мiнiмуму, оскiльки згiдно з 
Європeйською соцiальною хартiєю вона повинна забeзпeчувати працiвникам та 
їхнiм сiм’ям достатнiй життєвий рiвeнь [15, с. 16]. У Конституцiї України у ст. 48 
зазначено, що «кожeн має право на достатнiй життєвий рiвeнь для сeбe i своєї сiм’ї, 
що включає достатнє харчування, одяг, житло». Протe нi мiнiмальна заробiтна 
плата, нi прожитковий мiнiмум нe включають в сeбe кошти, якi дали б змогу 
цілковито працiвниковi рeалiзувати цi права. 

Зокрeма, вiдповiдно до Мiжнародного пакту про eкономiчнi, соцiальнi й 
культурнi права кожна дeржава-учасниця, нeзалeжно вiд рiвня її eкономiчного 
розвитку, бeрe на сeбe головні зобов’язання, щодо забeзпeчeння рeалiзацiї хоча б 
на мiнiмальному eлeмeнтарному рiвнi кожного iз закрiплeних у цьому докумeнтi 
прав. Вiдповiдно до Пакту дeржава-учасниця, в якiй позбавлeна eлeмeнтарного 
притулку та житла будь-яка значна група насeлeння, нe виконує своїх зобов’язань. 
Окрiм цих основних вимог, є чотири рiвнi додаткових дeржавних зобов’язань щодо 
права на достатнє житло. 

Отжe, дeржава повинна встановити працiвникам такий рiвeнь мiнiмальної 
заробiтної плати, який б и забeзпeчив їм та члeнам їхнiх сiмeй можливiсть 
достойно харчуватися, одягатися та придбати житло (ст. 48 Конституцiї України). 

Для того, щоб пiдвищити життєвий рiвeнь працiвникiв Комiтeтом Верховної 
Ради з питань соцiальної полiтики було внeсeно законопроeкт про погодинну 
оплату працi. Комітет пропонував новi умови визначeння оплати працi у мiсячному 
та погодинному розмiрi, що нe можe бути мeншим ніж 10 грн в годину за просту 
нeквалiфiковану працю i 25 грн за квалiфiковану працю (при зайнятостi 170– 
180 год у мiсяць).  

Такe законодавчe встановлeння зазначeних прiоритeтiв у систeмi оплати працi 
з урахування мiжнародних стандартiв є дужe актуальним. Воно дає змогу пiдняти 
на якiсно вищий рiвeнь дотримання конституцiйних прав працюючого насeлeння i 
водночас є рeальним кроком на шляху утвeрджeння до України як правової, 
соцiальної дeржави.  

Протe законодавцeм було тiльки внeсeно змiни в ч. 1 ст. 95 КЗпП та ст. 3 Закону 
України «Про оплату працi», дe зазначено, що мiнiмальну заробiтну плату вста-
новлюєють також за погодинну норму працi (обсяг робiт). А Законом України «Про 
дeржавний бюджeт на 2013 рiк» встановлeно iншi розмiри погодинної оплати працi: 
у погодинному розмірі: з 1 січня – 6,88 гривні, з 1 грудня – 7,3 гривні. Якщо пораху-
вати сeрeдню кiлькiсть робочих днiв у тижнi i помножити їх на максимальну 
тривалiсть робочого дня, то вийдe мiсячний розмiр мiнiмальної оплати працi, який 
встановлeний тим самим законом. Тому погодинна оплата працi нe є для працiвника 
вигіднішою в оплатi працi.  

У науковiй лiтeратурi запропоновано збiльшувати розмiр оплати праці, якщо 
керуватися пeрсональними якостями працiвника. Зокрема, В. М. Божко вважає, що 
чим бiльшe працiвник затрачає працi, чим вищий рiвeнь його квалiфiкацiї, тим 
бiльша вартiсть його робочої сили, а отжe, вона потрeбує вищої винагороди. Тому 
базою для формування систeми оплати працi, на його думку, має слугувати оцiнка 
знань та потeнцiйних можливостeй людини, вартiсть її робочої сили [16, с. 27]. 

Такий пiдхiд є дeщо нeправильним. Оцiнка знань працiвника у трудовiй 
діяльності, бeзумовно, має бути взята до уваги, оскiльки вона є основою його 
квалiфiкацiї. Алe потeнцiйнi можливостi працiвника взагалi нe можна об’єктивно 
визначити на вeсь пeрiод його трудової дiяльностi. На нашу думку, нe можливiсть 
виконати поставлeну пeрeд працiвником роботу повинна бути закладeна в основу 
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систeми оплати працi, а рeзультат. Працiвникiв потрiбно стимулювати до продук-
тивної працi. 

Наприклад, у Францiї рeкомeндується вводити систeми колeктивної зацiкав-
лeностi в рeзультатах господарської дiяльностi, у збiльшeннi продуктивностi працi, у 
збiльшeннi прибутку шляхом укладeння особливих угод (договорiв). Укладаючи їх, 
роботодавцям надаються пiльги. Дeржава визначає, процeдуру укладeння таких 
договорiв, мeжi контролю за їхнiм дотриманням та види виплат, якi можe отримати 
працiвник. Йдeться головно про колeктивнe прeмiювання. Розподiл цих прeмiй 
відбувається на основi бальної оцiнки кожного працiвника «за досягнeннями». 
Враховано квалiфiкацiю, трудовий стаж, вiдсутнiсть прогулiв тощо. Прeмiювальний 
фонд, максимальний розмiр якого 20 вiдсоткiв фонду заробiтної плати, дiлиться на 
загальну кiлькiсть балiв, що отримали всi працiвники. Для пiдрахунку конкрeтного 
розмiру прeмiї цiна бала на кількість балiв кожного працiвника iндивiдуально. 
Прeмiю виплачують щоквартально. А розмiр прeмiї нe повинeн пeрeвищувати 
1/5 рiчної заробiтної плати [17, с. 189]. 

Отже, у нашій державі необхідно запроваджувати нову модeль формування 
оплати працi, яка б спонукала роботодавців заохочувати працівників до кращого 
виконання трудових обов’язків. Протe для цього потрібно внeсти змiни у чинне 
законодавство. Ці зміни потрібно розпочати з нового поняття заробітної плати, 
адже законодавче її визначення не відповідає сучасним умовам розвитку ринкової 
економіки.  
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Исследовано закрепленное в Конституции Украины право на оплату труда. В 
частности, в статье рассмотрено соотношение понятий «оплата труда» и «заработная 
плата», дано определение заработной платы, а также рассмотрены международные 
акты, касающиеся заработной платы, в соответствии их норм Конституции Украины. 
Сформулированы предложения по совершенствованию трудового законодательства, 
касающиеся оплаты труда. 

Ключевые слова: право на оплату труда; оплата труда, заработная плата, 
вознаграждение. 
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The right to remuneration for work, stipulated by the Constitution of Ukraine, is researched. 
In particular, the correlation between the notions of “remuneration” and “wage” as well as 
international acts on wage through the prism of their accordance with the provisions of the 
Constitution of Ukraine are regarded; the notion of “wage” is defined. The author makes her own 
propositions as to the labour legislation improvement concerning remuneration for work. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБ’ЄКТІВ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

Ю. Тулупова 

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

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

Диференціація правового регулювання праці є значущим правовим явищем, у якому 
виражені різноманітні відмінності, які перебувають у діалектичному розвитку і проявля-
ються у правовому регулюванні трудових і безпосередньо пов’язаних із ними відносин 
за визначеними стійкими факторами, що є у процесі функціонування громадської 
організації праці, з метою забезпечення реального балансу інтересів працівників і 
роботодавців. 

Ключові слова: диференціація, єдність, особливості, об’єктивні і суб’єктивні чинники, 
суб’єкти права, специфіка праці. 

Диференціація правового регулювання трудових відносин є досить широким 
та значним явищем у трудовому праві Росії, що впливає на правове становище 
суб’єктів. Поглиблення диференціації є однією з помітних і значущих тенденцій 
сучасного розвитку російського трудового права, оскільки диференціація має 
найрізноманітніші форми вияву, межі та систематизований зміст. Діалектика 
правового врегулювання трудових відносин у РФ засвідчує широкомасштабний 
розвиток диференціації. Поняття цього правового явища розробляли у науці 
трудового права безперервно, тому що диференціація не є чимось незмінним, 
постійним, а її властивості змінюються і розвиваються разом з розвитком 
суспільства [1, с. 102] . 

Термін «диференціація» в перекладі з французької (фр. differation) означає 
поділ, розчленування, розшарування цілого на різні частини, форми і ступені [2, 
с. 171]. У Словнику російської мови за редакцією С. І. Ожегова цей термін 
пояснюють як відмінність, урахування часткового під час розгляду, вивчення чого-
небудь [3, с. 162]. У Словнику з трудового права за редакцією Ю. П. Орловського 
диференціацію трудового права розглянуто як «відмінності у правових формах, 
обумовлених місцем, умовами роботи, правовим статусом організації, з якою 
працівник перебуває у трудових відносинах, статевовіковими особливостями 
працівника та іншими факторами» [4, с. 93]. Як наслідок, визначені особливості 
завжди можна виразити за допомогою диференціації, яка в трудовому праві завжди 
була засобом реалізації єдиних принципів правового регулювання та їх конкрети-
зації в різних умовах. При цьому, єдність була (і цей факт залишається незмінним) 
важливою особливістю трудового права, яка означає спільність принципів і 
вихідних, базових позицій, тому що трудове право має забезпечити ефективність 
суспільного виробництва і задовольнити потреби всіх учасників спільної трудової 
діяльності. 

На думку Б. К. Бегічева, юридична єдність трудового права виражається у 
спільності норм, інститутів і способів правової регламентації трудових відносин [5, 
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с. 136–137], але при цьому «єдність і диференціація – це нерозривно пов’язані 
сторони правового регулювання, які не існують окремо одна від одної, і що немає 
єдності без диференціації і немає диференціації без єдності, і саме в цьому полягає 
діалектика правового регулювання» [6, с. 39] . 

Широке і розгорнуте визначення диференціації запропонувала в юридичних 
працях Ф. М. Левіант. Згідно з її визначенням під диференціацією трудового права 
потрібно розуміти: поділ його норм відповідно до основних видів врегульованих 
ними трудових відносин; розподіл норм трудового права відповідно до 
внутрішньої градації основних видів трудових відносин, залежно від галузі 
господарства, умов праці, характеру трудового зв’язку працівника з підприємством 
та інших особливостей праці [7, с. 26]. Використання у наведеному визначенні 
формулювання «інші особливості праці» засвідчує, що перелік таких особливостей 
є, по суті, відкритим, і подальший розвиток правового регулювання трудових 
відносин неминуче зумовлює появу нових факторів диференціації. 

Натомість М. І. Бару, уточнюючи визначення диференціації, зазначає, що безліч 
підстав диференціації ускладнює формування такого визначення диференціації, яке 
охопило б усі явища, характерні для нього. Але водночас «цілком очевидно, що мова 
йде про конкретизацію загальних принципів, які лежать в основі трудового права, 
про облік особливостей, відмінностей і різноманіть в процесі праці» [8, с. 47]. 

Сучасні дослідники правового регулювання праці в окремих сферах 
виробництва підкреслюють, що диференціація норм трудового права виражена в 
конкретних правових приписах у вигляді прийняття спеціальних норм, що 
доповнюють загальні норми трудового законодавства [9, с. 13]. 

Узагальнюючи наведені окремі визначення диференціації, вироблені наукою 
трудового права, запропонуємо таку дефініцію. Диференціацію необхідно розуміти 
як правове явище, в якому проявляються різні відмінності, які діалектично 
розвиваються та проявляються у правовому регулюванні трудових і безпосередньо 
пов’язаних із ними відносин за певними стійкими факторами, які обов’язково 
наявні у процесі функціонування суспільної організації праці з метою забезпечення 
реального балансу інтересів працівників і роботодавців. 

У трудовому законодавстві виражаються різноманітні фактори диференціації, 
окремі з яких безпосередньо пов’язані і економікою, і розвитком ринкових відносин. 
Зокрема, поява різних форм власності і методів господарювання в 90-ті роки минулого 
сторіччя в Росії суттєво вплинула на подальший розвиток диференціації. В. І. Нікі-
тінський і В. А. Вайпан в 1991 р. висловили думку, що різний ступінь (рівень) 
залучення працівника у відносини власності визначає диференціацію правового 
регулювання не тільки цивільно-правових, але й трудових відносин [10, с. 80]. 

Зокрема, Є. Б. Хохлов розробив концепцію про те, що з розвитком ринкових 
відносин в економіці з часом зможуть утворитися дві групи (категорії) працівників, 
зайнятих на підставі трудового договору, правове становище яких у сфері трудових 
відносин буде суттєво відрізнятися. Перша група – працівники, зайняті на 
виробничих підприємствах (державних, кооперативних, сільськогосподарських, 
торговельних та ін.), тобто на підприємствах, що є учасниками ринкових відносин, 
а тому функціонують на засадах самоврядування. До другої групи увійдуть 
працівники державних організацій та установ, призначення яких не сумісне з 
переведенням їх на ринкові засади діяльності [11, с. 197]. 

У монографії Г. С. Скачкової «Розширення сфери дії трудового права і диферен-
ціації його норм» [12, с. 319–320] виділені різні фактори об’єктної та суб’єктної 
диференціації, сформовані в сучасний період відповідно до ТК РФ. 
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Важливо підкреслити важливість такого чинника, як специфіка праці, яка 
відображена у міжнародних стандартах праці, закріплених Міжнародною організа-
цією праці (МОП). Така специфіка спрямована, передусім, на захист працівників 
від шкідливих виробничих факторів. Зокрема, можна виділити Конвенцію МОП 
№ 43 про заводи з виробництва листового скла (1934); Конвенцію МОП № 46 про 
робочий час у вугільних шахтах (1935); Конвенцію МОП № 49 про скорочення 
робочого часу на склодувних підприємствах (1935) тощо. Підкреслимо, що в цих 
конвенціях виділяють не тільки специфіку праці, а й простежують, по суті, 
констатацію конкретних роботодавців. 

Доцільно враховувати також той факт, що диференціація властива не тільки 
російському, але й західному трудовому праву. Наприклад, на думку І. Я. Кисельова, 
вона може здійснюватися залежно від суб’єкта трудових відносини, сфери правового 
регулювання та характеру зв’язку працівника і наймодавця [13, с. 15–16]. Крім того, 
у розвинених західних країнах скрізь є диференціація трудового права залежно від 
кількості працівників підприємства: для малих і частково середніх, встановлений 
пільговий правовий режим. Вони звільнені від виконання низки норм і положень 
трудового законодавства, які, як вважає законодавець, надто обтяжливі для них, і 
можуть спричинити банкрутство. Зазвичай, на дрібні підприємства (до 5–10 осіб) не 
поширюються норми, які стосуються гарантій зайнятості, прав і повноважень 
профспілок, органів трудового колективу, деякі стандарти з охорони праці. 
Прикладом може бути Бельгія і Франція, де є чітка диференціація трудових норм 
саме залежно від розмірів підприємства. 

Доречно також навести думку професора Юнкера, який виокремив три 
чинники, на які має враховувати трудове право, яке, по-перше, є складовою 
частиною ринкової економіки, що опирається на право власності і свободу 
підприємницької діяльності; по-друге, є незаперечне право роботодавця самому 
вирішувати, скільки і яких працівників наймати на роботу; по-третє, є принцип 
соціальної держави, який не допускає нічим не обмежену ринкову економіку 
[14, с.6–7]. 

Повертаючись до Росії, варто погодитися з думкою Ю. П. Орловського про те, 
що всі можливості диференційованого регулювання трудових відносин далеко не 
вичерпані і, більше того, нормативна диференціація умов праці працівників відстає 
від реальної диференціації [15, с. 29–30]. Зокрема, у гл. 53 ТК РФ виділені 
особливості регулювання праці працівників, які скеровані на роботу в 
дипломатичні представництва і консульські установи Російської Федерації, а також 
представництва федеральних органів виконавчої влади та державних установ РФ за 
кордоном, але нічого не сказано про регулювання праці державних цивільних і 
муніципальних службовців, і хоча, відповідно до ст. 11 ТК РФ, на державних 
цивільних і муніципальних службовців дія трудового законодавства та інших актів, 
що містять норми трудового права, поширюється з особливостями, передбаченими 
федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської 
Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб’єктів 
Російської Федерації про державну цивільну службу і муніципальну службу, однак 
це не реалізовано у розділі XII ТК РФ. Те саме можна сказати про регулювання 
праці творчих працівників засобів масової інформації, організацій кінематографії, 
теле- і відеознімальних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, 
цирків та інших осіб, які беруть участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні) 
творів. 
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Варто підтримати погляд про те, що не всі категорії фізичних осіб, які 
згадані в чинному ТК РФ, отримали детальне диференційоване правове регулю-
вання своєї праці. Зокрема, можна відзначити факт вступу в трудові відносини як 
працівника або роботодавця не лише громадян Російської Федерації, а також 
іноземних громадян та осіб без громадянства, тоді як чинна редакція ст. 20 ТК 
РФ, що визначає сторони трудових відносин, взагалі не враховує цей фактор 
диференціації їх правового регулювання, який є необхідним у реальній 
правозастосовній діяльності. 

Отже, у будь-яких термінологічних контекстах диференціацію правового 
регулювання доцільно розглядати як значущу і необхідну умову подальшого 
розвитку та вдосконалення суспільної організації праці в сучасній Росії. 
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Дифференциация правового регулирования труда представляет собой значимое 
правовое явление, в котором проявляются многообразные и находящиеся в диалекти-
ческом развитии различия, проявляющиеся в правовом регулировании трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений по определенным устойчивым факторам, 
неизбежно существующим в процессе функционирования общественной организации 
труда с целью обеспечения реального баланса интересов работников и работодателей. 

Ключевые слова: дифференциация, единство, особенности, объективные и 
субъективные факторы, субъекты права, специфика труда. 
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Differentiation of legal regulation of labour is an important legal phenomenon 
characterized by diverse distinctions, being in the dialectic development and reflected through 
the legal regulation of labour relations and relations, directly connected with them, and defined 
by steady factors, existing in the process of public organization of labour functioning with the 
purpose of providing real balance between the interests of employees and employers. 
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ПОНЯТТЯ, ПРАВОВІ ОЗНАКИ ТА ВИДИ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧННЯ 
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З’ясовано та доведено правові ознаки представництва під час реалізації права на 
соціальне забезпечення особи та запропоновано його визначення. Обґрунтовано види 
представництва у процедурних правовідносинах соціального забезпечення. 

Ключові слова: представництво; право на соціальне забезпечення; процедурні 
правовідносини.  

Зазвичай, право на соціальне забезпечення реалізовується його носієм само-
стійно. Водночас, у багатьох випадках чинне законодавство допускає можливість 
здійснення означеного права через представника правоможної особи. Найвідо-
мішим прикладом є норма ч. 1 Порядку надання та оформлення документів для 
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування» [1]. Вона визначає, що заяву про 
призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їхніх сімей подає заявник 
особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, 
посвідченої нотаріально, або законний представник відповідно до законодавства. 
Тобто право на пенсію може реалізовуватися за допомогою законного або 
договірного представника. Законодавство України містить і інші випадки застосу-
вання представництва під час реалізації громадянами прав на види соціального 
забезпечення [2, абз. 7 ч. 11]. А відтак, особливої актуальності набувають теоретичні 
дослідження вказаної правової категорії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї 
проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Традиційно категорію 
«представництво» використовують у цивільному праві, цивільному, господарському, 
адміністративному та кримінальному процесах; інститут представництва вважається 
складовою зазначених галузей права. А тому саме у них є ґрунтовні наукові 
дослідження означеного поняття (див. зокрема, праці А. С. Амеліної [3], І. Я. Верес [4], 
І. Ю. Доманової [5], І. А. Павлусика [6], В. В. Самолюка [7], Є. О. Харитонова [8], 
Л. І. Шаповал [9]). 

Термін «представник» застосовують у соціально-забезпечувальному законодав-
стві. Звертаються до нього також вчені – представники науки права соціального 
забезпечення (Н. П. Короленко [10, с. 103–104], П. Д. Пилипенко, С. М. Синчук [11, 
с. 154], Б. І. Сташків [12, с. 97]). Однак у вітчизняній галузевій правовій науці немає 
спеціального дослідження поняття, ознак та видів представництва під час реалізації 
зазначеного соціального права.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Отже, метою наукового 
дослідження є з’ясувати сутність представництва під час реалізації права на 
соціальне забезпечення, його правові ознаки та види відповідно до законодавства. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отрима-
них наукових результатів. Як слушно зазначив Є. О. Харитонов, хоча про пред-
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ставництво може йтися як про певне універсальне поняття, властиве праву загалом і 
має свої особливості в окремих галузях законодавства, воно є передусім категорією 
цивільно-правовою [8, с. 160–161]. А відтак, обґрунтовуючи правові ознаки пред-
ставництва під час реалізації права на соціальне забезпечення, доречно звернутися до 
напрацювань представників галузевих правових наук і, передусім, вчених-цивілістів.  

Аналізуючи наукову літературу, доходимо висновку, що представництво є 
багатоаспектним явищем, його розглядають як: 1) правову категорію; 2) інститут 
галузі права. Як категорія права представництво відшукує свій прояв у право-
відносинах. А правовий інститут, як зазначає Л. І. Шаповал, – це представництво в 
об’єктивному розумінні у вигляді сукупності правових норм [9, с. 9].  

У контексті заявленої теми статті наукову зацікавленість становить категорія 
«представництво», передусім, як правові відносини.  

Доречно зазначити, що визначення представництва як правових відносин вже 
не викликає наукових дискусій, оскільки воно є результатом узаконення у 2003 р. 
однієї з наукових концепцій досліджуваної правової категорії1. Так, відповідно до 
ч. 1 ст. 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідносини, в яких 
одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчиняти правочин від імені 
другої сторони, яку вона представляє. 

На думку Л. І. Шаповал, положення ЦК України поширюються лише на 
представництво, на підставі якого мають вчинятися правочини [9, с. 17]. Вважаємо 
такий висновок вченої дискусійним. Відомо, що за призначенням пенсії може 
звернутися законний представник чи особа, повноваження якої підтверджуються 
нотаріально посвідченою довіреністю [1, п. 1]. В обох випадках орган пенсійного 
забезпечення використовуватиме положення чинного ЦК України для перевірки 
повноважень представників, оскільки вони є універсальними і законодавчо закріп-
леними. Особливістю представництва у сфері соціального забезпечення є те, що 
воно використовується не з метою вчинення правочину, а для реалізації одно-
йменного соціального права. Окрім того, раніше В. К. Субботенко також зазначала, 
що цивільно-правовий інститут представництва на основі закону може бути за 
необхідності використаний у праві соціального забезпечення [14, с. 90].  

На підставі аналізу ст. 237 ЦК України ми з’ясували такі ознаки представ-
ництва: 1) це правові відносини; 2) їх учасниками є представник та особа, яку він 
представляє; 3) представник зобов’язаний або має право діяти від імені особи, яку 
він представляє; 4) представник здійснює свою діяльність обов’язково від імені 
особи, яку він представляє; 5) діяльність представника, пов’язана зі здійсненням 
представництва, полягає у вчиненні правочинів. Іншими ознаками цивільного пред-
ставництва відповідно до норм ЦК України також є: 6) представництво виникає на 
підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, 
встановлених актами цивільного законодавства [13, ч. 3 ст. 237]; 7) представник 
може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення 

––––––––– 
1 Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в українській цивілістиці сформувалося дві головні 

концепції категорії «представництво»: 1) концепція «дії», яка інтерпретує представництво як 
діяльність, тобто сукупність дій, що полягає у здійсненні угод та інших юридичних дій особою 
(представником), що діє у межах повноваження від імені іншої особи, яку він представляє; 
2) концепція «правовідносини» – полягає у тому, що представництво розглядають як правовідно-
сини, в силу яких правомірні юридичні дії, здійснені представником від імені того, кого представ-
ляють, безпосередньо створюють, змінюють або припиняють для останнього цивільні права і 
обов’язки [8, с. 162]. У 2003 р. у зв’язку із прийняттям нового Цивільного кодексу України на законо-
давчому рівні було визнано концепцію представництва як правових відносин [13, ч. 1 ст. 237].  
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яких має особа, яку він представляє [13, ч. 1 ст. 238]; 8) правочин, вчинений 
представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку 
він представляє [13, ч. 1 ст. 239]. 

Оскільки категорія «представництво» застосовується у різних галузях права, є 
об’єктивні підстави для визначення міжгалузевих його ознак. Г. М. Ніколайченко, 
наприклад, пропонує такі з них: представництво є правовідносинами, у межах яких 
одна особа (представник) сприяє іншій (особі, яку представляють) набути нові та 
здійснити права та обов’язки останньої у відносинах з третіми особами; представник 
є суб’єктом правовідносин тієї галузі права, в якій має місце представництво, на рівні 
з особою, яку представляють; представник здійснює свою діяльність в інтересах та 
від імені особи, яку представляють, відносно третіх осіб; дії представника мають 
юридичне значення для особи, яку представляють, спрямовані на створення юри-
дичних фактів, що зумовлюють виникнення прав та обов’язків для останньої; зміст 
дій представника визначається повноваженням; суб’єктами представництва є особа, 
яку представляють, представник, третя особа, яких об’єднує повноваження та 
засновані на ньому дії представника; структура представництва також охоплює 
внутрішню сторону (відносини особи, яку представляють, та представника) та 
зовнішню сторону (відносини особи, яку представляють, представника та третьої 
особи); внаслідок правомірного здійснення повноваження для представника не 
виникає правових наслідків відносно третіх осіб [15, с. 7].  

Проаналізувавши чинне законодавство, а також фахову наукову літературу, 
вважаємо доцільним визначити такі правові ознаки представництва під час реалізації 
права на соціальне забезпечення.  

Передусім це правові відносини, обов’язковими учасниками яких є суб’єкт 
права на соціальне забезпечення та особа, уповноважена вчинити процедурні дії з 
метою здійснення його соціального права. 

Зі сказаного доходимо висновку, що у сфері соціального забезпечення представ-
ництво є засобом (у багатьох випадках – головним1) реалізації права суб’єкта на 
соціальне забезпечення. А відтак, є юридичною гарантією його здійснення. У випад-
ку малолітства, недієздатності представництво компенсовує неможливість право-
можної особи самостійно його реалізувати. 

Слово «сприяти» в українській мові тлумачать як: 1) позитивно впливати на 
щось; створювати відповідні умови для здійснення, виконання чого-небудь; 
2) потурати кому-небудь [16, с. 793]. Галузеве представництво, як ми зазначили, є 
засобом. Останнє визначають як: 1) прийом, спеціальна дія, що уможливлює здійс-
нення, досягнення чого-небудь; спосіб, прийом; 2) те, що слугує знаряддям в якій-
небудь дії, справі [16, с. 269].  

Аналізуючи тлумачення зазначених вище слів, а також чинне законодавство, 
вважаємо, що представництво під час реалізації права на соціальне забезпечення – це 
такі правові відносини, в яких представник не сприяє, а реалізовує назване соціальне 
право його носія: вчиняє комплекс процедурних дій (користується процедурними 
правами та виконує процедурні обов’язки) для забезпечення отримання соціальних 
виплат (послуг). Наприклад, законний чи договірний представник звертається замість 
правоможної особи за призначенням пенсії [1, п. 1], договірний представник може її 
отримувати [17, п. 6.5], уповноважений представник сім’ї реалізовує право останньої 
на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям [18, ст. 4]. 

––––––––– 
1 Представництво є, переважно, єдиним засобом реалізації соціально-забезпечувальних прав 

малолітніми, недієздатними та деякими іншими категоріями осіб. 
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Наведені вище приклади також свідчать, що, переважно, представник здійснює 
право правоможної особи на соціальне забезпечення замість неї. А відтак, він 
замінює носія цього соціального права у відповідних галузевих процедурних 
правовідносин. Представник стає їхнім учасником, який звертається за здійснен-
ням права правоможної особи на соціальне забезпечення.  

Міжгалузевою ознакою представництва під час реалізації зазначеного соціального 
права є те, що представник завжди діє від імені та в інтересах його носія. Підтверд-
женням сказаного є законодавча вимога про подання під час звернення ним (представ-
ником) документів суб’єкта права на соціальне забезпечення, а не власних [1, п. 7–33].  

Ознакою представництва у цивільному праві є те, що представник є не лише 
зобов’язаним, а й може мати право діяти від імені особи, яку він представляє [13, 
ч. 1 ст. 237]. З огляду на наведене, вчені-цивілісти зазначають, що представництво, 
яке виникає на підставі закону чи адміністративного акта, є завжди обов’язковим, а 
те, що на підставі договору – може визначати права представника діяти від імені 
довірителя (комерційне представництво) [19, с. 217–218].  

Натомість, під час реалізації права на соціальне забезпечення особа, яка 
представляє, завжди зобов’язана (а не має право) вчиняти дії від імені правоможного 
суб’єкта. Ця ознака пов’язана із значенням галузевого представництва як юридичної 
гарантії-засобу здійснення однойменного соціального права. 

У сфері цивільних відносин представник може бути (!) уповноважений на 
вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він пред-
ставляє [13, ч. 1 ст. 238]. Зате під час реалізації права на соціальне забезпечення він 
завжди здійснює ті процедурні права та обов’язки, які законодавчо передбачені для 
правоможного суб’єкта. 

Діяльність представника під час здійснення цього соціального права має юри-
дичне значення для його носія. У цивільній сфері правовими наслідками вчинення 
ним (представником) правочину є створення, зміна та припинення цивільних прав 
та обов’язків особи, яку він представляє [13, ч. 1 ст. 239].  

Натомість під час реалізації права на соціальне забезпечення представництво 
породжує інші наслідки, не пов’язані з вчиненням правочину. Наприклад, пред-
ставник звертається за призначенням пенсії. Результатом подання ним заяви та 
необхідних документів є прийняття органом пенсійного забезпечення рішення про 
призначення або про відмову у призначенні зазначеної соціальної виплати [1, п. 1]. 
Подання уповноваженою особою потерпілого матеріалів, що стосуються нещас-
ного випадку, усних та письмових пояснень щодо причин та обставин його 
настання [2, абз. 7 п. 11] може мати наслідком прийняття комісією позитивного 
рішення про встановлення факту настання такого соціального ризику.  

Отже, наслідками вчинення представником дій у галузевих процедурних 
правовідносинах є виникнення (встановлення) юридичних фактів, необхідних для 
виникнення, зміни або припинення прав правоможної особи на види соціального 
забезпечення. 

Аналіз чинного законодавства також засвідчує, що представництво не допуска-
ється у соціально-забезпечувальних правовідносинах. Випадки його застосування у 
галузевих процедурних правових відносинах вичерпно визначаються нормативно-
правовими актами. Обмеження його використання пов’язані зі специфікою юри-
дичних фактів, які встановлюються, чи видом соціального забезпечення, що призна-
чається або надається. Наприклад, не допускається участь представника у право-
відносинах з приводу встановлення факту тимчасової непрацездатності [20, п. 1.6], 
безробіття [21, п. 3], а також у разі призначення державної допомоги сім’ям з дітьми 



Г. Чернявська 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 293 

[22, ст. 6], призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та у 
зв’язку з вагітністю та пологами [23, ст. 50], отримання реабілітаційних послуг 
інвалідом чи дитиною-інвалідом [24, п. 1]. 

Так, з’ясувавши правові ознаки наведеної правової категорії, ми доходимо 
висновку, що галузеве представництво як правові відносини можна розглядати з 
двох позицій. По-перше, як «внутрішні» правовідносини, що виникають між 
суб’єктом права на соціальне забезпечення, та особою, яка уповноважена виконати 
процедурні дії з метою реалізації названого соціального права. У них визначено 
обсяг представницьких повноважень залежно від підстав виникнення цих правових 
відносин. По-друге, як один із видів галузевих процедурних правовідносин, в яких 
представник фактично реалізує процедурні права та обов’язки для реалізації права 
правоможної особи на соціальне забезпечення. З огляду на зазначене, видається 
суперечливим погляд Г. М. Ніколайченко про те, що представництво є тристороннім 
зв’язком особи, яку представляють, представника та третьої особи [15, с. 7]. 

У ЦК України зазначено, що представництво (як цивільні відносини) виникає 
на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, 
встановлених актами цивільного законодавства [13, ч. 3 ст. 238]. З огляду на 
наведене, у цивілістичній науці розглядають договірне (добровільне) та законне 
(обов’язкове) представництво [19, с. 217–218]. Критикуючи наведену концепцію, 
Л. І. Шаповал зазначає, що такий поділ представництва не цілком відповідає 
сучасним засадам цивільного законодавства. До такої системи важко зачислити 
представництво батьків щодо своїх малолітніх дітей. Таке представництво не є 
договірним. Зачислити його до законного теж не можна, адже батьки виконують 
свої представницькі функції без спеціальних на те повноважень. Інакше кажучи, 
законом такі повноваження не визначаються, а відтак представництво батьків не 
підпадає під ознаки законного представництва. З огляду на те, що батьки 
здійснюють свої представницькі дії без законодавчого примусу, добровільно, таке 
представництво не можна назвати й обов’язковим представництвом. Унаслідок 
проведеного аналізу вчена пропонує класифікувати представництво за підставами 
виникнення як договірне і недоговірне [8, с. 11]. 

Аналізуючи чинне законодавство, вважаємо, що жоден із перелічених підходів 
до класифікації представництва не може бути застосований повною мірою у сфері 
соціального забезпечення. Передусім, випадки участі представника під час реалізації 
цього соціального права чітко встановлені галузевими нормативно-правовими 
актами. Повноваження представника закріплені процедурними нормами. Наприклад, 
законодавчо закріплені: 1) його право на участь у роботі комісії з розслідування 
нещасного випадку на виробництві [2, абз. 7 п. 11]; 2) порядок звернення за 
призначенням [1, п. 1, 16; 17, п. 5.6], виплатою пенсії, подання документів, що під-
тверджують представницькі повноваження; 3) право звернення законного представ-
ника за наданням інвалідові чи дитині-інвалідові реабілітаційних послуг [24, п. 3]. З 
цього погляду галузеве представництво є законним.  

Водночас допускається і договірне представництво під час реалізації прав на 
види соціального забезпечення [17]. Якщо у цивільному праві воно (представ-
ництво) є добровільним завжди, то у галузі права соціального забезпечення добро-
вільність полягає лише у можливості: 1) добровільно погодитися чи не погодитися 
бути представником під час укладення договору доручення або оформлення 
довіреності; 2) відмовитися від вчинення дій, визначених довіреністю, крім випадків, 
якщо ці дії були невідкладними або такими, що спрямовані на запобігання завданню 
збитків довірителю чи іншим особам [13, ч. 3 ст. 250]. Водночас, по-перше, вже після 
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завершення оформлення довіреності чи укладення договору доручення представник 
зобов’язаний повною мірою дотримуватися взятих на себе зобов’язань1. По-друге, 
обсяг його прав та обов’язків вичерпно визначається соціально-забезпечувальним 
законодавством. Представник не може мати ширших повноважень, ніж нормативно 
встановлені. По-третє, він повинен здійснювати процедурні права та обов’язки у 
чіткій відповідності до законодавства; не має права приймати рішення щодо 
вчинення певних дій на власний розсуд. А відтак, із цього погляду договірне пред-
ставництво є обов’язковим.  

На нашу думку, представництво під час реалізації права на соціальне забез-
печення доцільно класифікувати залежно від підстав його виникнення. При цьому 
розрізняємо об’єктивні та суб’єктивні (підстави). У першому випадку представ-
ництво виникає тоді, коли суб’єкт права на соціальне забезпечення не може його 
самостійно реалізувати внаслідок: малолітства2 чи неповноліття3, недієздатності4, 
незадовільного фізичного стану здоров’я5, особливого правового становища у 
сфері соціального забезпечення (сім’я6, член сім’ї7, юридична особа8). 

––––––––– 
1 Такий висновок випливає зі змісту представництва за довіреністю та договору доручення 

ст.ст. 244, 1000, 1003 ЦК України [13]. 
2 Наприклад, документи для влаштування до дитячого будинку-інтернату подаються 

батьками, опікунами (піклувальниками) чи установами, де діти перебувають на утриманні та 
лікуванні [25, п. 3.3].  

3 Наприклад, законне представництво допускається у процедурних правовідносинах з приводу 
призначення і виплати одноразової грошової допомоги неповнолітнім і малолітнім дітям у разі 
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців 
Державної прикордонної служби та інвалідності звільнених з військової служби осіб [26, п. 4].  

4 Звернутися за призначенням державної соціальної допомоги інвалідові І чи ІІ групи, визна-
ного недієздатним, може його законний представник [27, cт. 8]. 

5 Наприклад, законні представники є заявниками у правовідносинах з приводу надання 
технічних та інших засобів реабілітації потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання [28, п. 3.2]. Страховий експерт може бути представником 
правоможної особи у процедурних правовідносинах з приводу призначення одноразової 
допомоги та щомісячної страхової виплати у зв’язку з нещасних випадком на виробництві та 
професійним захворюванням, якщо вони за станом здоров’я або з інших причин не можуть 
самостійно подати заяву з документами [29, п. 3.2].  

6 Відповідно до ч. 2 ст. 3 СК України сім’ю формують особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Отже, сім’я є колективним 
суб’єктом права соціального забезпечення. Оскільки сімейні права (в тому числі право на 
соціальне забезпечення) є такими, що тісно пов’язані з особою, вони не можуть бути передані 
іншій особі [30, ч. 1 ст. 14]. У сфері соціального забезпечення такі права реалізовуються уповно-
важеним представником сім’ї [31, п. 6]. 

7 Наприклад, відповідно до п. 4 ст. 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням» [23] член сім’ї застрахованої особи має право на оплату путівки на 
санаторно-курортне лікування, до дитячих оздоровчих закладів. Однак він не може самостійно 
здійснити вказане соціальне право. Воно реалізовується особою, застрахованою в системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими похованням [32, п. 4.1].  

8 Відповідно до ч. 3 ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням» [23] право на допомогу на поховання має юридична особа. Оскільки вона є 
колективним суб’єктом права, то це соціальне право вона реалізовує винятково через 
представника (відповідно до установчих документів чи договору доручення).  
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У другому випадку правові відносини представництва виникають тоді, коли 
суб’єкт досліджуваного соціального права може самостійно здійснити його, однак 
суб’єктивні обставини вимагають використання послуг іншої особи (переїзд на 
проживання в іншу місцевість, віддаленість місця звернення чи отримання призна-
ченого соціального забезпечення1 тощо).  

Висновки цього дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напря-
мі. Отже, підсумовуючи, зазначимо, що представництво під час реалізації права 
на соціальне забезпечення – це правовідносини, в яких одна особа (представник) 
зобов’язана вчиняти від імені суб’єкта права на соціальне забезпечення, дії, пов’язані 
з його реалізацією, на підставах, визначених соціально-забезпечувальним законо-
давством. Правовими ознаками представництва є: 1) обов’язковими учасниками є 
суб’єкт права на соціальне забезпечення та особа, яка вчиняє процедурні дії з метою 
реалізації соціального права його носія; 2) представник є учасником галузевих 
процедурних правовідносин замість правоможної особи; в них він завжди зобов’я-
заний діяти і діє від імені та в інтересах суб’єкта соціального права; 3) завжди 
здійснює ті процедурні права та обов’язки, які законодавчо передбачені для 
правоможної особи; 4) наслідками вчинення представником дій у галузевих 
процедурних правовідносинах є виникнення (встановлення) юридичних фактів, 
необхідних для виникнення, зміни або припинення прав правоможного суб’єкта на 
види соціального забезпечення; 5) випадки застосування представництва у галузевих 
процедурних правовідносинах вичерпно визначаються соціально-забезпечувальним 
законодавством.  

Представництво під час реалізації права на соціальне забезпечення може виникати 
з об’єктивних та суб’єктивних підстав. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ  
ЯК ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ 

М. Шумило 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 
вул. Трьохсвятительська, 4, 01601 Київ, Україна 

e-mail: shumilomisha@gmail.com 

Досліджено становлення системи пенсійного забезпечення. Зроблені певні висновки 
щодо тісного взаємозв’язку розвитку пенсійного законодавства і суспільства. Вказується на 
той факт, що демографічні зміни стали однією з причин впровадження пенсійного 
страхування. Подано низку статистичних даних про зміну демографічної ситуації в Європі. 
Проаналізовано наслідки реформування виборчого права та його вплив на соціальну 
сферу. 

Ключові слова: пенсія, пенсійна система, пенсійні правовідносини, пенсійне забезпе-
чення, пенсійне страхування, демографічні фактори, реформа пенсійного законодавства. 

В науці права соціального забезпечення триває вивчення не тільки теоретичних 
та практичних проблем правового регулювання у цій сфері, але не перестають бути 
актуальними й історико-правові аспекти соціального забезпечення загалом та 
пенсійного зокрема. Це пов’язано з цілою низкою саме історико-правових проблем 
та сутністю самого права. Загальновідомо, що право – це наука соціальна і перебуває 
у тісному взаємозв’язку із суспільством та процесами, що в ньому відбуваються. 
Зазвичай, дослідження пенсійного забезпечення загалом або ж пенсійних право-
відносин зокрема науковці розпочинають з перших нормативно-правових актів, що 
закріплювали пенсійні права та механізм їх реалізації, фактично керуючись позити-
вістським підходом у вивченні правових явищ. Певна річ, такий підхід є слушним, 
але він не дає змоги дати вичерпну відповідь на низку питань і пояснити причини та 
чинники, що зумовили таке правове регулювання чи закріплення цих прав. 

Якщо керуватися цією позицією, вибудовуючи своє дослідження на основі 
інтегративного підходу, можна дати вичерпну відповідь на перелічені питання, що 
і є метою цієї статті.  

У теорії права натрапляємо на концепцію трьох поколінь прав людини. Перше 
покоління прав людини: цивільні (особисті) і політичні права. Друге покоління прав 
людини: соціальні, економічні, культурні права. Третє покоління прав людини: колек-
тивні права. Як відомо, право на пенсію відноситься до соціальних прав людини. 
Отже, виникає питання, як це право, без котрого сьогодні важко уявити існування 
будь-якого цивілізованого суспільства, стосується лише другого покоління? Для 
відповіді на це та інші питання доцільно визначити та охарактеризувати чинники, що 
сприяли його виникненню.  

Історико-правовим дослідженням передували праці українських та іноземних 
дослідників, серед яких варто виокремити праці класика науки права соціального 
забезпечення Н. Б. Болотіної, а також дослідження: Н. М. Хуторян, С. М. Прилипка, 
П. Д. Пилипенка, В. Г. Шарпатого, С. М. Синчук, Б. І. Сташківа та інших; серед радянсь-
ких та російських науковців цій проблематиці присвячені праці: В. А. Ачаркана, 
В. С. Аракчеєва, В. С. Андрєєва, О. Д. Зайкіна, М. Л. Захарова, Е. Г. Тучкової, 
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М. В. Лушнікової, А. М. Лушнікова, К. М. Гусова, М. Ю. Фьодорової, О. Є. Мачуль-
ської та ін. У Білорусі цим проблемам присвячені праці Т. О. Постовалової, І. В. Гущина, 
Д. С. Тіса та ін. Незважаючи на значний рівень розкриття досліджуваної проблематики 
залишається низка проблем, які потребують свого вирішення. 

Як уже було наголошено, правове регулювання не виникає на порожньому 
місці, оскільки право – це тільки надбудова, отже, можна стверджувати, що 
пенсійним правовідносинам передувала низка об’єктивних та суб’єктивних чин-
ників. З метою детального аналізу важливо ретроспективно поглянути на розвиток 
соціальної сфери загалом.  

Класичним прикладом «соціальних реформ» є Німеччина кінця ХІХ ст., 
більше того, можна вважати, що саме в цей період зародилася соціальна функція 
держави, позитивне соціальне право, що є точкою відліку виникнення пенсійного 
забезпечення у сучасному його розумінні. 

Отже, О. Л. Белоусов досліджуючи соціальну функцію німецької держави, 
зазначає, що етапом її зародження як одного із основних напрямів її діяльності є 
кінець ХІХ ст. і пов’язаний зі згаданими «соціальними реформами». Головними 
причинами формування соціальної функції були розвиток капіталістичних відносин і 
промислова революція та індустріалізація німецького суспільства і економіки, які 
спричинили небувалий до цього ріст урбанізації і міграції населення, а також зміна 
життєвих ідеалів та цінностей та загрозливий рівень соціального напруження [1, с. 9].  

Економічний і соціальний розвиток суттєво вплинув на соціальний захист осіб, 
які повністю або частково втратили працездатність. Одним з визначальних фак-
торів виникнення пенсійного забезпечення є індустріалізація західних держав у 
ХІХ ст., як наслідок, підвищення професійного травмування, а також підвищення 
рівня та тривалості життя, тобто з’являється велика кількість людей, які не можуть 
себе утримувати в силу часткової або повної втрати працездатності через вік. 
Передусім тому, що саме вони стали основою солідарної системи, а по-друге, 
пенсію за віком отримує найбільша кількість пенсіонерів. 

Найбільш показовими та визначальними є пенсійні правовідносини за віком. 
Суспільство тривалий час не звертало уваги на проблему старшого покоління, 
оскільки його не було. За даними американського історика Джея Рассела (J. C. Russell) 
у дослідженні «Населення в епоху Пізньої Античності і Середньовіччя» («Late 
Ancient and Medieval Population») тривалість життя була дуже низькою. Наприклад, 
англієць XIV– XV ст. в середньому жив 24,3 роки. До XVII ст. тривалість життя в 
Європі досягла 37,7 років, в ХІХ ст. – 40 років. Значний ріст тривалості життя був 
відзначений в 1820-х рр. і засвідчив, що середньостатистичний європеєць живе 
37 років. В 1900 р. тривалість життя збільшилася до 46 років. Схожі показники 
демонстрували і країни Азії, зокрема, в Японії кінця XVIII ст. людина в середньому 
проживала 32,2 роки [2]. Про тенденцію зменшення смертності, і, як наслідок, 
підвищення рівня тривалості життя, йдеться і в доповіді Генерального секретаря 
ООН Пан Гі Муна «Охорона здоров’я, захворюваність, смертність і розвиток» на 
засіданні Комісії по народонаселенню і розвитку Економічної і Соціальної Ради 
ООН 12–16 квітня 2010 р. У ній зазначено, що в період з 1800 р. по 2005 р. 
тривалість життя підвищилася з 30 до 67 років, що спричинило своєю чергою 
збільшення населення з 1 млрд 1810 р. до 7 млрд 2010 р. [3]. 

Професор Ноттінгемського університету К. Пірсон зазначає, що індустріалізація 
уже давно визнана ключовим компонентом виникнення і розвитку режимів 
соціальних держав (state welfare regime). Класичним джерелом порівняльного 
аналізу, на думку автора, є праця Г. Віленського «Держава добробуту і рівність» 
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(Wilensky, The Welfare State and Equality, 1975). У ній автор робить висновок, що 
економічний ріст і його демографічні та бюрократичні наслідки є головною при-
чиною виникнення соціальних держав. К. Пірсон продовжує, що джерела соціальної 
держави є у довгострокових змінах, пов’язаних з широким процесом індустріалізації 
і, насамперед, із розпадом традиційних форм соціального забезпечення і сімейного 
устрою. Такі зміни охоплюють економічний ріст (збільшення достатку), приріст 
населення (особливо старшого віку і в містах), розвиток розподілу праці, форму-
вання безземельного робітничого класу (відповідно, і його політичну мобілізацію), 
ріст циклічного безробіття, зміна форм сімейного і общинного життя, ріст попиту в 
промисловості на надійну, здорову, грамотну робочу силу. К. Пірсон також до 
причин проведення соціальних реформ зачислює і зміни у виборчому законодавстві 
країн заходу, йдеться про розширення виборчих прав для чоловіків (право 
голосувати та право бути обраним). Більше того, соціальні реформи автор трактує як 
продумані заходи по випереджувальній політичній інкорпорації промислового 
робітничого класу. Спочатку він характеризувався радикалізмом робітничого класу, 
а згодом демократизувався у ліберальні політичні партії, які конкурували в 
парламенті і на виборах та намагалися переконати виборців із робітничого класу 
[4, c. 54–59]. Цікаво, що цей аспект, зазвичай, залишається за межами уваги 
дослідників. На нашу думку, модернізація виборчого права, отримання права голосу 
та права бути обраним суттєво вплинули на внутрішню ситуацію в державах Європи 
кінця ХІХ сторіччя і, як наслідок, зумовили проведення соціальних реформ. Більше 
того, резюмуємо, що питання соціального загалом та пенсійного забезпечення 
зокрема набуло політичного забарвлення. Політичний аспект є надзвичайно 
складним і мало вивченим, але те, що соціальні проблеми стали аргументом у 
політичній боротьбі те, що це ознаменувалося народженням соціального популізму, 
у цьому немає жодних сумнівів. Інакше кажучи, із наданням права голосу 
робітникам (пролетарям) розпочався процес зародження соціальних рухів, учасники 
яких вимагали від держави соціального захисту. Беручи до уваги той факт, що 
бажаючих потрапити до парламенту було вдосталь, а кількість працівників промис-
ловості, які переймалися своїм майбутнім соціальним забезпеченням, з огляду на 
індустріалізацію економіки, збільшувалася на кожних виборах, то у процесі агітації 
широко застосовували соціальні обіцянки, які згодом знаходили своє відображення у 
соціальних реформах наприкінці ХІХ сторіччя. Так можна беззастережно зазначити, 
що опосередковано однією з причин виникнення соціального та пенсійного 
забезпечення була реформа виборчого законодавства, що надала права голосу 
працівникам промисловості.  

Так можна говорити про те, що держави починають проводити соціальну 
політику, під ефективністю якої І. Г. Селезньова розуміє головний засіб підтримки 
стабільності суспільства, особливо в умовах його трансформації, коли соціальні 
інститути не можуть впоратися з виконанням своїх функцій, змінюються механізми 
саморегуляції, звичні повсякденні практики людей, розмиті межі соціального поля, 
в якому відбувається самоідентифікація індивіда [5, c. 5]. 

Епоха індустріалізації зумовила зсув в демографічному розвитку. Так, населення 
Німецької імперії збільшилося з 41,6 млн в 1873 р. до 52 млн в 1895 р. Ріст 
промисловості форсував процес урбанізації. Зокрема, якщо в 1871 р. в містах 
проживало 4,8% населення, то в 1910 р. вже 21,3%. Змінювалася і соціальна струк-
тура суспільства, на кінець ХІХ ст. 67,5% населення Німеччини становив робітничий 
клас. Кількість робітників у всіх секторах економіки становила в 1882 р. 10,7 млн 
[6, c. 24], в 1895 р. – 12,8 млн [6, c. 27 ]. Крім цього, не можна ігнорувати ґендерний 
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фактор. У цей період жінки починають працювати, тобто приєднуватися до робітни-
чого класу. Частка жінок, які зайняті в переробній промисловості за 1875–1907 рр. 
виросла з 16,3 до 17,8%, у сфері послуг – з 21,7 до 38,1% [6, c. 28]. Не можна також 
не брати до уваги аграрну революцію, внаслідок якої частина сільського населення, 
яка не змогла ані зберегти свої господарства, ані стати орандарями, перетворювалися 
у вільну найману силу з перспективою або стати безземельними сільськогоспо-
дарськими робітниками, або відірватися від землі і мігрувати в міста у пошуках 
роботи в несільськогосподарському секторі економіки. Загалом з 1880 по 1914 р. 
60 млн європейців переселилися з сіл до міст. Це спричинило те, що в них почала 
концентруватися значна частина населення: 1910 р. в Англії – 75%, в Німеччині – 
49%, у Франції – 39% [7, c. 501–525]. 

Такі зміни в соціальній структурі суспільства, демографії спричинили соціальні 
реформи і в інших країнах Європи. Звичайно, пенсійне забезпечення за віком було 
одним із важливих питань цих реформ. «The Economist» наголошує на такому 
факті, що коли О. Бісмарк 1889 р. увів державні пенсії за віком, що досягли 
70 років, то середня тривалість життя була 45 років. Коли 1908 р. у Великобританії 
розпочали виплачувати пенсію за віком (70 років і старше), більшість британців 
доживали до 50 років. У США 1935 р. була створена система державних пенсій, 
пенсійний вік був встановлений на рівні 65 років. Середня тривалість життя тоді 
була 62 роки, а обходились пенсії всього в 0,2% ВВП країни [8].  

Натомість В. Д. Роік зазначає, зниження смертності і зменшення ризику перед-
часної смерті, з одного боку, призвело до необхідності вибудовувати довгострокові 
стратегії занятості, розробляти та реалізувати державні програми регулювання ринку 
праці, з іншого – змусило громадян і уряди передових країн задуматися про джерела 
доходів населення після закінчення періоду трудової діяльності. Вчений наводить 
цікаві дані, – в Середньовіччі старість була надзвичайно рідкісним явищем: майже до 
XVII ст. тільки 1% людей досягав 65-річного віку. На початку ХІХ ст. цей показник 
зріс до 4%. Нині, за оцінками демографів, близько 70% населення Західної Європи 
проживуть більше 65 років, а 30–40% – більше 80%. Враховуючи такі тенденції, 
вчений пропонує використовувати можливості «економіки престарілого населен-
ня» [9]. 

Безумовно, наведені демографічні процеси, що відбуваються в суспільстві і 
сьогодні впливають на пенсійну систему країн, більше того, вони відіграли 
вирішальну роль у становленні загальної всеохопної системи пенсійного забез-
печення. Вони сприяли та пришвидшили проведення соціальних реформ в Європі 
кінця ХІХ початку ХХ ст. Але також не можна ігнорувати той факт, що сам 
економіко-правовий інструмент – пенсійне забезпечення – був відомий раніше, 
щоправда, він не був загальним.  

Пріоритет у формуванні пенсійної системи у світі належить Франції. Початок 
цьому процесу поклав Закон цієї країни від 22 серпня 1790 р. про основні 
принципи пенсіонування осіб, які припинили службову діяльність. Цей правовий 
акт стосувався вузького кола державних службовців – представників центральної 
адміністрації, яким надавали грошове утримання з огляду на старість та інвалід-
ність. У 1803 р. цей закон підтвердив Наполеон Бонапарт [10, c. 160]. 

Як слушно зазначає В. Д. Роік, розвиток медицини і зміни поведінкових 
установок населення зумовили суттєве підвищення рівня здоров’я населення 
старших вікових груп і зниження ризиків, пов’язаних із важкими захворюваннями 
(інфаркти, інсульти тощо) з важкими наслідками (інвалідність та смертність). Цей 
процес отримав назву «старіння згори» [11, c. 56]. 
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Враховуючи зазначене, варто погодитися з думкою Е. М. Лібанової, що заходи 
пенсійної реформи необхідно планувати на основі принципу соціально-демогра-
фічних поколінь – саме такий підхід дає змогу розробити збалансований пакет 
реформувань для різних категорій населення залежно від обсягу пенсійних прав, 
які вони вже здобули на момент реформування чи можуть здобути у перспективі, а 
також визначити рівновагу між їх пенсійними правами й обов’язками [12, c. 257]. 
Відомо, що реформування пенсійного забезпечення є нічим іншим, як оновлення 
пенсійних правовідносин, підстав їх виникнення, зміни та припинення, і не може 
залишитися поза межами цього наукового дослідження. В іншому ж випадку, 
дослідження пенсійних правовідносин може звестися до юридичної техніки, а саме – 
до формальних ознак правових норм та механізмів пенсійному забезпеченні.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
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В статье исследуется становление пенсионной системы. Делается ряд выводов 
касательно тесной взаимосвязи развития пенсионного законодательства и общества. 
Указывается на тот факт, что демографические изменения были одной из причин 
внедрения пенсионного страхования. Наводится ряд статистических данных о изменении 
демографической ситуации в Европе. Анализируются последствия реформирования 
избирательного права и его влияние на социальную сферу.  

Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, пенсионные правоотношения, пенсион-
ное обеспечение, пенсионное страхование, демографические факторы, реформа 
пенсионного законодательства. 
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The article concerns the evolvement of the system of pensions. Conclusions as to the 
close connection between the development of pension legislation and society are made. The 
author asserts that demographic changes have caused the introduction of pension insurance. 
A set of statistical data on the change of demographic situation in Europe is presented. The 
consequences of electoral franchise reforming and its influence on the social sphere are 
analyzed. 

Key words: pension, pension system, pension legal relations, pension provision, pension 
insurance, demographic factors, reform of pension legislation.  
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ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ  
ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

УДК 349.6(477) 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  
ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОЛОГІЧНУ МЕРЕЖУ 

М. Ващишин 

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

У статті проаналізовано розвиток правового регулювання відносин у сфері формування 
та функціонування національної екологічної мережі. На підставі аналізу законодавчих норм 
обґрунтовано критерії періодизації розвитку законодавства про екологічну мережу України. 

Ключові слова: національна екологічна мережа, природно-заповідний фонд, етапи 
розвитку екологічного законодавства.  

Незважаючи на надзвичайне природоохоронне значення і соціальну цінність 
функціонування національної екологічної мережі України, правовідносини у 
відповідній сфері досі не стали предметом спеціального наукового аналізу 
юристів-екологів. Основні наукові дослідження у цій сфері стосуються лише 
природно-заповідних відносин і не мають комплексного характеру. Глибокого 
аналізу потребує проблема становлення та розвитку екологічного законодавства 
України про екологічну мережу і нагальною є потреба періодизації законодавства у 
відповідній сфері. 

Серед дослідників окремих еколого-правових проблем, пов’язаних із форму-
ванням екологічної мережі України, варто зазначити Н. Р. Малишеву, Г. І. Балюк, 
В. І. Андрейцева, С. М. Кравченко, В. Л. Мунтяна, Н. І. Титову, А. П. Гетьмана, 
Ю. С. Шемшученка, О. О. Погрібного, І. І. Каракаша, П. А. Гвоздика, А. Й. Годова-
нюка, Б. В. Даниленко, А. К. Соколову, Х. І. Чопко.  

Законодавство України про національну екологічну мережу є самостійним 
комплексним інститутом екологічного законодавства України. Інтегрованість та 
комплексність правового регулювання відносин у сфері довкілля як характерні 
ознаки екологічного законодавства почали проявлятися відразу з проголошенням 
Україною державної незалежності. Свідченням посиленої уваги законодавця до 
надзвичайно важливої проблеми охорони довкілля є те, що одним з перших законів 
незалежної України став Закон «Про охорону навколишнього природного середо-
вища» від 25 червня 1991 р. Законодавець визнав, що охорона навколишнього природ-
ного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки життєдіяльності людини є невід’ємною умовою сталого еконо-
мічного та соціального розвитку України.  

Тим самим в основу екологічної політики нашої держави було закладено 
комплекс взаємопов’язаних природоохоронних, природноресурсових та антропоохо-
ронних організаційно-правових заходів. Т. І. Діденко інтеграцію нормативно-правових 
актів різного змісту (природоресурсного, природоохоронного та антропоохоронного) 
слушно зачислює до специфічних ознак системи екологічного законодавства [1, с. 3]. 
Згодом кожен із цих напрямів отримав своє відокремлене правове регулювання. 
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Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» було 
визначено систему природних територій та об’єктів, що підлягають особливій 
охороні, зважаючи на їх значну екологічну цінність як унікальних та типових 
природних комплексів, з метою збереження сприятливої екологічної обстановки, 
попередження та стабілізації негативних природних процесів і явищ. До природних 
територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні, були зачислені території 
та об’єкти природно-заповідного фонду, курортні та лікувально-оздоровчі, рекреа-
ційні, водозахисні, полезахисні та інші типи територій та об’єктів, що утворюють 
єдину територіальну систему. 

Крім цих компонентів законодавець виокремив також рідкісні та під загрозою 
зникнення у природних умовах види тварин і рослин, що підлягають особливій 
охороні і заносяться до Червоної книги. Спеціальне правове регулювання відносин, 
пов’язаних із веденням Червоної книги України, розпочалося із затвердженого 
Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. Положення Про Червону 
книгу України. 

Природно-заповідний фонд України відповідно до ст. 61 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» – це ділянки суші та водного 
простору, природні комплекси й об’єкти, які мають особливу екологічну, наукову, 
естетичну і народогосподарську цінність і призначені для збереження природної 
різноманітності, генофонду видів тварин і рослин, підтримання загального екологіч-
ного балансу та фонового моніторингу навколишнього природного середовища, які 
повністю або частково вилучаються з господарського використання.  

Наступним важливим законодавчим кроком у напрямі регламентації 
природоохоронної діяльності стало прийняття спеціального Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р., яким визначено правові 
основи організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного 
фонду України, відтворення його природних комплексів та об’єктів. Визначення 
природно-заповідного фонду, запропоноване цим законом, вже є досконалішим, 
оскільки в ньому уточнено складові природно-заповідного фонду і відкинуто 
природноресурсовий аспект у їх характеристиці (особливу народногосподарську 
цінність). 

Законодавством України природно-заповідний фонд охороняється як національне 
надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і 
використання; визнається складовою частиною світової системи природних тери-
торій та об’єктів, що є під особливою охороною.  

Фахівці із заповідної справи та члени кількох громадських екологічних, 
еколого-правових організацій відзначають початок 90-х років минулого століття як 
перший період активності в сфері заповідної справи та збереження біорізноманіття: 
прийняття Законів України «Про охорону навколишнього природного середо-
вища», «Про природно-заповідний фонд України», перших Указів Президента 
України про створення об’єктів природно-заповідного фонду, інституалізація 
біосферних заповідників (1993), перша державна екопрограма України – Програма 
перспективного розвитку заповідної справи в Україні («Заповідники», затверджена 
Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1994 р.) [2, с. 8]. 

На нашу думку, цей період розвитку екологічного законодавства України 
можна вважати організаційним етапом формування національного законодавства 
про екологічну мережу (перша половина 90-х років ХХ ст.). Хоча на цьому етапі 
основним об’єктом правового регулювання був природно-заповідний фонд, однак 
згодом він став ядром формування національної екологічної мережі. Тому початковий 
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етап становлення екологічного законодавства України мав природно-заповідний 
характер. 

Водночас міжнародна спільнота активно перейнялася проблемами збереження 
дикої флори та фауни та природних середовищ їх існування, результатом чого стало 
прийняття цілої низки міжнародних конвенцій і розробка Всеєвропейської стратегії 
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і формування Всеєвропейсь-
кої екомережі. З середини 90-х років Україна стала Стороною таких міжнародно-
правових угод як: Конвенція про збереження біорізноманіття, Конвенція про захист 
Чорного моря від забруднення, Бернська конвенція (Конвенція про охорону дикої 
флори та фауни і природних середовищ існування в Європі), Рамсарська конвенція, 
Бонська конвенція про охорону мігруючих видів диких тварин та її відповідних угод, 
які розглядаються як важливі засоби збереження біорізноманіття серед мігруючих 
видів, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знахо-
дяться під загрозою зникнення. У 1995 р. була підписана Всеєвропейська стратегія 
збереження ландшафтного і біологічного різноманіття [2, с. 13].  

Відповідний період розвитку екологічного законодавства можна охарактери-
зувати як ратифікаційний етап формування національного законодавства про 
екологічну мережу (друга половина 90-х років ХХ ст.). 

Крім ратифікації Україною вищезазначених міжнародно-правових актів у 
сфері охорони довкілля і успішного виконання перших міжнародних екологічних 
проектів у Карпатах і дельті Дунаю, можна відзначити також і вжиття важливих 
національних організаційно-правових заходів у екологічній сфері: створення 
Державної служби заповідної справи, визнання одним з пріоритетів державної 
екологічної політики збереження біологічного різноманіття та заповідну справу в 
Основних напрямах державної політики України у галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверд-
жених Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р., прийняття 
Закону України «Про рослинний світ» (1999 р.), а також значне збільшення площі 
природно-заповідного фонду України [2, с. 8].  

Відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії біологічного та ланд-
шафтного різноманіття (1995 р.) щодо питання формування Всеєвропейської 
екологічної мережі як єдиної просторової системи території країн Європи з природ-
ним або частково зміненим станом ландшафту була прийнята Загальнодержавна 
програма формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 рр., 
затверджена Законом України від 21 вересня 2000 р.  

На думку Б. В. Даниленка, першочергове значення для збереження біорізно-
маніття має створення системи особливо охоронюваних природних територій [3, 
с. 281]. Формування такої системи територій передбачено законодавством про 
екологічну мережу. Варто зазначити, що одне з головних завдань створення 
екомережі – збереження біорізноманіття. Території та об’єкти до переліків 
територій та об’єктів екомережі вносять з урахуванням їх значення з точки зору 
екології, ботаніки, зоології та ланшафтознавства. Передусім до переліків включа-
ються території та об’єкти, що мають загальнодержавне значення з погляду 
ландшафтного та біологічного різноманіття. 

У Загальнодержавній програмі формування національної екологічної мережі 
України на 2000–2015 рр. вперше було закріплено законодавче визначення терміну 
«екологічна мережа» як єдиної територіальної системи, яка включає ділянки 
природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об’єкти 
природно-заповідного фонду, курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водоза-
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хисні, полезахисні території та об’єкти інших типів, що визначаються законодав-
ством України, і є частиною структурних територіальних елементів екологічної 
мережі – природних регіонів, природних коридорів, буферних зон. 

На попередніх етапах правового регулювання природо-заповідних відносин 
встановлення особливого природоохоронного режиму окремих особливо цінних 
територій та об’єктів мало самостійний і відокремлений характер. Натомість 
формування екологічної мережі України відбувається комплексно і системно, 
оскільки передбачає створення просторового цілісного природного комплексу 
територій та об’єктів з особливим природоохоронним режимом, що забезпечує їх 
захист, збереження і відновлення. Досягнення цілей збереження ландшафтного та 
біологічного різноманіття можливе не тільки завдяки організації посиленої охорони 
невеликих унікальних природних об’єктів природно-заповідного фонду, але й 
завдяки обмеженню господарської діяльності та невиснажливому природокористу-
ванню в межах природних комплексів на значних територіях цілісної інтегрованої 
екологічної мережі.  

Прийняття Загальнодержавної програми формування національної екологічної 
мережі України на 2000–2015 рр., затвердженої Законом України від 21 вересня 
2000 р. можна вважати початком наступного концептуального етапу розвитку 
екологічного законодавства про національну екологічну мережу. 

Упродовж наступних п’яти років був прийнятий ще один концептуальний 
документ – Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовсь-
кого і Чорного морів, затверджена Законом України від 22 березня 2001 р., а також 
інші важливі природоохоронні джерела: розроблено нову редакцію Закону України 
«Про тваринний світ» (2001 р.), Постановою Кабінету Міністрів України від 
29 серпня 2002 р. затверджено Положення про Зелену книгу України, прийнято 
Закон України «Про Червону книгу України» від 7 лютого 2002 р., ратифіковано у 
2001 р. ініційована Україною Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток 
Карпат (Карпатська конвенція) [2, с. 8].  

З метою узгодження діяльності органів державної виконавчої влади, що 
забезпечують виконання Загальнодержавної програми формування національної 
екологічної мережі України на 2000–2015 рр. створена Координаційна рада з 
питань формування національної екологічної мережі на підставі Положення про 
Координаційну раду з питань формування національної екологічної мережі, затверд-
женого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 р. 

Проектування екомережі відбувається шляхом розроблення схеми формування 
екомережі України, що є складовою Генеральної схеми планування території України, 
затвердженої законом України від 7 лютого 2002 р. Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.08.2002 р. «Про забезпечення реалізації Закону України «Про 
Генеральну схему планування території України» формування екомережі включено до 
Генеральної схеми планування території України, що визначає концептуальні засади 
вирішення планування та використання території держави та має враховуватися в разі 
розробки відповідної містобудівної документації. 

На галузевому рівні питання формування національної екомережі знайшло своє 
відображення в земельному законодавстві. Зокрема, Законом України «Про охорону 
земель» від 19 червня 2003 р. формування екомережі віднесено до системи заходів у 
галузі охорони земель (ст. 22), а відповідно до ст. 50 цього закону охорона земель 
оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення відбувається шляхом включення цих земель до 
складу екологічної мережі, обмеження їх вилучення (викупу) для інших потреб та 
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обмеження антропогенного впливу на такі землі, тобто визначено як захід щодо поси-
леної охорони окремих особливо цінних категорій земель. Ці положення є основою для 
подальшої деталізації та розвитку питань, пов’язаних із формуванням екомережі в 
контексті регулювання земельних відносин [4, с. 25]. 

Згодом система законодавства, що регулює відносини у сфері збереження біоло-
гічного та ландшафтного різноманіття поповнилася спеціальним Законом України 
«Про екологічну мережу» від 24 червня 2004 р. (набрав чинності з 1 січня 2005 р.), в 
якому запропоновано значно досконаліше визначення екомережі і передбачено не три, 
а чотири типи її структурних елементів, що дасть змогу забезпечити єдність та 
взаємозв’язок всієї системи екологічної мережі України: ключові, сполучні, буферні та 
відновлювані території. Законодавець також сформулював визначення понять «об’єкт 
екомережі» та «структурний елемент екомережі». 

Законом України «Про екологічну мережу» від 24 червня 2004 р. було уточнено 
перелік структурних елементів національної екомережі. Структура екомережі, крім 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, земель оздоровчого і рекреаційного 
призначення, водозахисних та полезахисних територій, була доповнена: землями водного 
та лісового фонду, земельними ділянками, в межах яких є природні об’єкти, що мають 
особливу природну цінність; земельними ділянками, на яких зростають природні рослин-
ні угруповання, занесені до Зеленої книги України; території, які є місцем перебування 
чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України; 
частково землями сільськогосподарського призначення; радіоактивно забрудненими 
землями, що не використовуються та підлягають окремій охороні як природні регіони з 
окремим статусом та деякими іншими територіями та об’єктами. 

Прийняття Закону України «Про екологічну мережу» 2004 р. ознаменувало початок 
функціонального етапу розвитку національного екологічного законодавства про екомере-
жу. На виконання норм цього закону було започатковано створення місцевих та регіо-
нальних екологічних мереж і її зведеної схеми, відбулося стрімке розширення мережі 
об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі морських (заказник «Філофорове 
поле», 2008 р.). Своєрідним апофеозом цього періоду стало оголошення 33 нових 
національних природних парків [2, с. 8]. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 № 70 схвалено кон-
цепцію Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 р. 
Вона має завершити створення репрезентативної системи територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, довівши площі природно – заповідного фонду до 15% загальної 
території держави та забезпечивши її всебічний розвиток. 

У 2009 р., згідно ч. 4 ст. 3 Закону України «Про природно-заповідний фонд Украї-
ни», Верховна Рада АРК встановила додаткову категорію територій та об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення в Автономній Республіці Крим – ландшафтно-
рекреаційний парк (постанова ВР АРК від 18.11.2009 р.). Президентом України була 
прийнята ціла низка Указів, спрямованих на розширення екологічної мережі: «Про 
невідкладні заходи щодо розширення мережі національних природних парків» від 
27 серпня 2008 р., «Про розширення мережі та територій національних природних парків 
та інших природно-заповідних об’єктів» від 1 грудня 2008 р., «Про додаткові заходи 
щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні» від 27 серпня 2008 р. 

Однак наприкінці 2010 р. простежують не тільки значне сповільнення розвитку 
природно-заповідної справи в Україні, але й навпаки скасування раніше прийнятих 
рішень у цій сфері. Так, зокрема, 21 жовтня 2010 р. Вищий адміністративний суд України 
визнав незаконним Указ Президента України від 11 грудня 2009 р. «Про створення 
національного природного парку «Сіверсько-Донецький». Це стало першим в історії 
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України прецедентом скасування судом статусу національного природного парку 
[2, с. 12]. Екологи занепокоєні тим, що проекти указів президента про створення нових 
заказників не беруться до уваги, натомість підписуються укази про вилучення заповідних 
земель для потреб будівництва. Відповідний період розвитку заповідної справи в Україні 
вже отримав назву «Льодовикового періоду» [2, с. 13]. І він триває й досі. 

Підсумовуючи проведене дослідження, варто зазначити, що періодизацію роз-
витку екологічного законодавства України про національну екологічну мережу 
проводять з врахуванням двох критеріїв: 1) моменту прийняття ключового нормативно-
правового акта, що регламентує відносини у сфері формування, збереження та відтво-
рення національної екологічної мережі та 2) характеру організаційно-правових заходів, 
що здійснювалися на відповідному етапі реалізації законодавчих норм. Таким чином, 
періодизація розвитку екологічного законодавства України про національну екологічну 
мережу виглядає так: 

Перший етап – організаційний (перша половина 90-х років ХХ ст.). Розпочато 
формування національного екологічного законодавства. Визначено систему природних 
територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні, об’єктом спеціального право-
вого регулювання визнано природно-заповідний фонд України; 

Другий етап – ратифікаційний (друга половина 90-х років ХХ ст.). Україна рати-
фікувала низку міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля, долучилася до 
виконання міжнародних природоохоронних проектів, визнала основним пріоритетом дер-
жавної екологічної політики збереження біологічного різноманіття та заповідну справу. 

Третій етап – концептуальний (2000–2004 рр.). Започатковано формування національ-
ної екологічної мережі на основі спеціальної Загальнодержавної програми, якою 
визначено концептуальні засади розвитку відносин у відповідній сфері, вдосконалено 
чинне екологічне та галузеве законодавство відповідно до міжнародних стандартів у 
сфері збереження біологічного різноманіття. 

Четвертий етап – функціональний (2005–2010 рр.). Розвивається спеціальне законо-
давство про національну екомережу. Започатковано створення місцевих та регіо-
нальних екологічних мереж і зведеної схеми національної екологічної мережі, відбулося 
стрімке розширення мережі об’єктів природно-заповідного фонду. 

П’ятий етап – регресивний (з 2011 р. до сьогодні). Простежують уповільнення 
темпів формування національної екомережі, згортання природно-заповідної діяльності, 
невиконання програмних документів і скасування раніше прийнятих прогресивних 
рішень у цій сфері. 
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В статье проанализировано развитие правового регулирования отношений в сфере 
формирования и функционирования национальной экологической сети. На основании 
анализа законодательных норм обосновано критерии периодизации развития 
законодательства об экологической сети Украины. 
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Досліджено поняття та основні ознаки міжнародно-правового акта як джерела екологіч-
ного права України. З’ясовано співвідношення міжнародно-правового акта та міжнародного 
договору. 

Ключові слова: міжнародно-правовий акт, міжнародний договір, джерела екологічного 
права. 

Охорона навколишнього середовища є однією з найактуальніших проблем 
сучасності. У системі факторів, що забезпечують гармонійне поєднання інтересів 
охорони навколишнього середовища і сталого розвитку суспільства, міжнародне 
право посідає особливе місце [1, с. 8]. Важливу роль у регулюванні відносин у 
сфері довкілля відіграють джерела міжнародного права, зокрема, міжнародні 
договори. Сфера дії еколого-правових норм має транскордонний характер, на 
відміну від норм кримінального, фінансового, адміністративного чи трудового права. 

На формування сучасного національного екологічного законодавства значною 
мірою впливають прогресивні норми міжнародно-правових актів, спрямованих на 
подолання глобальних екологічних проблем. З проголошенням державної неза-
лежності Україна ратифікувала цілу низку міжнародних договорів у сфері охорони 
навколишнього середовища (є стороною близько 100 міжнародно-правових актів 
універсального (глобального), регіонального та двостороннього характеру), взяла 
на себе зобов’язання по виконанню міжнародних проектів у Карпатах і дельті 
Дунаю, була ініціатором розробки і підписання Рамкової конвенції про охорону та 
сталий розвиток Карпат (Київ, 2003 рік). 

У науці екологічного права питання, що стосуються міжнародно-правових 
актів як джерел екологічного права досліджували такі вчені, як А. О. Андрусевич, 
Г. І. Балюк, П. О. Гвоздик, Т. Р. Короткий, С. М. Кравченко, М. В. Краснова, Н. Р. Мали-
шева, П. Д. Пилипенко, Т. П. Шевчук, Ю. С. Шемшученко. Однак немає комплекс-
ного монографічного дослідження поняття та ознак міжнародно-правового акта як 
джерела екологічного права України у вітчизняній юридичній літературі. Метою 
цього дослідження є визначення ролі, поняття та ознак міжнародно-правового акта 
як джерела екологічного права України. 

Відповідно до п. а) ч. 1 ст. 2 Віденської конвенції про право міжнародних 
договорів 1969 р. договір визначається як міжнародна угода, укладена між дер-
жавами в письмовій формі і регульована міжнародним правом, незалежно від того, 
чи викладена така угода в одному документі, двох чи кількох зв’язаних між собою 
документах, а також незалежно від її конкретного найменування. 

Майже аналогічне визначення міститься у ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
міжнародні договори України» 2004 р., де під міжнародним договором України 
розуміють укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом 
міжнародного права договір, що регулюється міжнародним правом незалежно від 
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того, міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і 
незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, 
протокол тощо). Тобто законодавець України повністю підтримує редакцію цієї 
міжнародної конвенції. 

Доцільно з’ясувати співвідношення понять «міжнародно-правовий акт» та «між-
народний договір». Часто ці поняття ототожнюються як теоретиками, так і дослід-
никами джерел конкретних галузей права, зокрема, під час аналізу законодавства 
України. Насамперед варто зазначити, що законодавець застосовує термін 
«міжнародний договір» (наприклад, ст. 9 Конституції України, Закон України «Про 
міжнародні договори України»). 

В енциклопедичній літературі міжнародний договір визначено як угоду між 
державами та/або іншими суб’єктами міжнародного права, що регулює їх взаємні 
або багатосторонні міжнародні відносини, встановлюючи для її учасників відпо-
відні права та обов’язки згідно з основними принципами міжнародного права. Між-
народний договір є головним джерелом сучасного міжнародного права і регулю-
ється правом міжнародних договорів. У міжнародній практиці для позначення 
міжнародних договорів, крім терміна договір, використовують і такі терміни, як 
конвенція, угода, пакт, протокол, трактат, статут, спільна заява, декларація, комю-
ніке, хартія, меморандум, регламент, акт, обмін нотами тощо. Назва міжнародного 
договору не впливає на його юридичну силу. Як зазначає з цього приводу 
професор В. М. Репецький, усі ці назви виражають письмову домовленість, згідно з 
якою держави на правовій основі беруть на себе відповідні зобов’язання з певного 
кола питань окреслених відносин [2, с. 94]. 

Керуючись вищенаведеними законодавчими та доктринальними визначеннями 
напрошується висновок, що поняття «міжнародно-правовий акт» та «міжнародний 
договір» за своїм змістом є по суті тотожними. 

Водночас міжнародно-правовий акт у науковій літературі іноді зводиться до 
більш загального поняття порівняно із міжнародним договором. На відміну від 
міжнародного договору, який завжди є результатом домовленості двох чи більше 
суб’єктів, міжнародно-правовий акт може бути ухвалений в односторонньому 
порядку (наприклад, Директива Ради 85/337/ЄЕС від 27 червня 1985 р. щодо оцін-
ки впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище). 

Етимологічне значення слів «акт» і «договір» є різним. Правовий договір – це 
завжди домовленість двох або більше суб’єктів, спрямованих на встановлення 
взаємних прав та обов’язків. Натомість правовий акт може встановлюватися в одно-
сторонньому порядку, крім того, на відміну від міжнародних договорів, міжнародно-
правові акти не завжди мають загальнообов’язковий характер для сторін. 

Так, наприклад, Стокгольмська декларація навколишнього середовища 1972 р. і 
Декларація Ріо-де-Жанейро про навколишнє середовище і розвиток 1992 р. не 
ратифікуються державами і мають рекомендаційний характер, а реалізація прин-
ципів цих декларацій повинна бути для кожної держави згідно з текстами преамбул 
справою честі і неписаним обов’язком, який переслідує мету забезпечення поваги до 
інтересів усіх і захисту цілісності глобальної системи охорони довкілля. Ці декла-
рації є базовими джерелами міжнародного права навколишнього середовища. Вони 
не є міжнародними договорами у загальнопоширеному розумінні, а політико-
правовими документами (так зване «м’яке право»). 

Сучасне екологічне право України формується під впливом міжнародно-
правових актів у цій галузі. Як зазначає професор П. Д. Пилипенко, нормативно-
правовий договір останнім часом стає дедалі популярнішим регулятором еколо-
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гічних відносин. Особливо це стосується сфери міжнародної співпраці нашої дер-
жави з іншими країнами. Завдяки таким договорам відбувається регулювання 
міжнародних стосунків та консолідація зусиль у забезпеченні охорони довкілля [3, 
с. 34]. Отже, міжнародно-правові акти, укладені, підписані та ратифіковані суб’єк-
тами міжнародного права, є одним із основних джерел міжнародного права та мають 
особливий вплив на формування національного законодавства держави. Через 
укладання міжнародних договорів, імплементацію їх у національне законодавство 
Україна гармонізує своє екологічне законодавство не тільки з міжнародно-правовою 
системою у галузі охорони довкілля, а й з національними правовими системами 
окремих країн світу [4, с. 64]. 

Як зазначає Т. П. Шевчук, визначальною рисою цієї категорії джерел права є 
загальносвітова значущість регульованих ними відносин як у контексті завдань, 
визначених суспільним розвитком, так і функцій правового регулювання [3, с. 380]. 

Для кращого розуміння змісту поняття міжнародно-правового акта та його 
значення як джерела екологічного права, важливо детально розглянути його ознаки.  

Серед ознак варто насамперед виділити необхідність міжнародно-правового 
регулювання охорони навколишнього середовища. Професор С. М. Кравченко зазна-
чала, що природа не визнає державних кордонів. Деякі унікальні природні комп-
лекси, території і об’єкти, які особливо охороняються, є на території декількох 
держав, що потребує координації їх зусиль. Природними передумовами міжнародно-
правового регулювання охорони навколишнього середовища є обмеженість ресурсів 
та просторових меж біосфери [5, с. 5]. 

Другою такою ознакою, що має загальний характер для всіх міжнародно-
правових актів як джерел права, варто назвати активну діяльність суб’єктів між-
народного права (держав та міжнародних організацій), яка внаслідок взаємного 
волевиявлення матеріалізується у міжнародну домовленість у формі окремого 
документа. Міжнародно-правові договори є одним із видів домовленостей, за допо-
могою яких держави узагальнюють правила поведінки на міжнародному рівні, 
спрямовані на вирішення окремих міжнародних проблем. 

Норми міжнародно-правових актів завжди складаються, обговорюються, 
редагуються, приймаються, підписуються та ратифікуються не лише однією дер-
жавою чи її законодавчим органом, а суб’єктами міжнародного права, зокрема, дер-
жавами та міжнародними організаціями. Так на глобальному рівні урегульовують 
ті чи інші суспільні відносини у конкретній сфері. 

Що стосується галузі охорони довкілля, то міжнародне співробітництво держав 
у цій сфері сьогодні, головно, відбувається у межах міжнародних організацій, що 
володіють необхідним інституційним, фінансовим та адміністративним потенціалом. 
Наявність таких організацій є необхідністю та вимогою сучасності через потребу 
вирішення глобальних екологічних проблем [1, с. 129]. Найпомітнішими у цій сфері 
є ЮНЕСКО, ФАО, МАГАТЕ. 

Наступною спеціальною ознакою є особливе пріоритетне місце міжнародно-
правових актів як джерел екологічного права у системі права України.  

Відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища», якщо міжнародним договором, укладеним Україною, вста-
новлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про охорону 
навколишнього природного середовища, то застосовуються правила міжнародного 
договору. Тобто після ратифікації міжнародно-правового акта у сфері довкілля, 
його норми матимуть вищу юридичну силу порівняно з нормами законодавства 
України (крім Конституції України). 
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Як зазначає професор Ю. С. Шемшученко, Україна не є байдужою й до тих 
міжнародних договорів, що не є ратифіковані парламентом. Це зумовлено конститу-
ційним визнанням Україною загальновизнаних принципів і норм міжнародного права 
(ст. 18 Конституції України). Отже, відповідні принципи і норми міжнародного права 
навколишнього середовища також є джерелами екологічного права України [6, с. 35]. 

У нормах міжнародного права щодо захисту довкілля йдеться про спеціальні 
інтереси сусідніх держав (і їхнього населення) та про потреби спільноти держав 
загалом (так звані global commons). Центральним принципом міжнародного права 
довкілля є обов’язок у рамках національної юрисдикції не заподіювати шкоди 
навколишньому середовищу інших держав. Основи його були закладені в 
арбітражному рішенні у справі «Trial Smelter» 1938 р. (RIZZ III, S. 1905). Арбітраж-
ний суд повинен був розв’язати спір про забруднення повітря, яке канадська цинкова 
ливарня поширювала на територію Сполучених Штатів Америки. Суд обґрунтував 
своє рішення забороною шкоди довкіллю з причини транскордонного забруднення 
повітряних мас [7, с. 395]. Так з’явився своєрідний міжнародний судовий прецедент, 
що затвердив цей принцип у конкретному випадку і надав йому додаткового 
юридичного закріплення. 

У міжнародному праві охорони навколишнього середовища є багато інших 
принципів, які без договірного закріплення мають безсумнівно бути дотримані 
суб’єктами міжнародного права. До таких принципів належать, зокрема, заборона 
заподіювати чи створювати загрозу заподіяння значної шкоди на території чужої 
держави, або дозволяти таке заподіяння приватним особам; принцип суверенного 
права держав розробляти свої природні ресурси; обов’язок держав приймати 
ефективне законодавство у сфері довкілля тощо. Більшість з них закріплена у 
Стокгольмській декларації про довкілля 1972 р. і у Декларації Ріо-Де-Жанейро про 
довкілля і розвиток від 14 червня 1992 р. 

Реалізація міжнародно-правових норм досягається найкраще, коли вони 
включені (імплементовані) в національне законодавство. Проте незалежно від того, 
чи законодавець вчасно вніс зміни до поточного законодавства про довкілля у 
зв’язку із ратифікацією міжнародного договору, норми національного законодав-
ства про охорону навколишнього природного середовища встановлюють при 
правозастосуванні пріоритет на користь міжнародних договорів, надаючи їм при 
цьому вищу юридичну силу в ієрархії законодавства України по відношенню до 
інших нормативно-правових актів у сфері екологічного права. 

Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права характеризуються 
стабільністю їх норм, що забезпечує сталість міжнародного правопорядку. Як зазна-
чають фахівці у сфері міжнародного публічного права, зокрема професор В. М. Ре-
пецький, особлива державно-правова процедура оформлення згоди на обов’язковість 
міжнародного договору у формі ратифікації, підписання надає договірним нормам 
додатковий авторитет у внутрішньодержавній сфері, полегшує їх взаємодію з 
національним правом. 

Особливість міжнародних договорів виявляється також у спеціальній процедурі 
укладення міжнародних договорів та набуття чинності для конкретної держави – 
суб’єкта міжнародного права. Порядок укладання договору складається з послідов-
них стадій, до яких належать: стадія висловлення ініціативи на укладення договору, 
стадія складання тексту та його прийняття, стадія висловлення згоди держави на 
обов’язковість для неї договору. 

Договори, як відомо, набувають сили після їх ратифікації певною кількістю 
держав (зазвичай, кількість визначається самим договором). Ратифікація договорів 
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покладає на державу обов’язки щодо дотримання і виконання конвенції чи дого-
вору. Тому необхідно зробити експертну оцінку: чи національне законодавство не 
суперечить певному договору, які зміни треба внести для усунення таких супереч-
ностей (це робить, зазвичай, група експертів, Міністерство екології та Міністерство 
юстиції), чи готова країна до виконання фінансових та інших зобов’язань (це 
оцінює Міністерство фінансів). Процес ратифікації є досить складним і довгим, 
оскільки він потребує підготовки спеціального закону, його проходження через 
відповідні міністерства і затвердження вищим органом законодавчої влади 
(Верховною Радою – в Україні). Після цього Міністерство закордонних справ готує 
офіційну ноту у Депозитарій конвенції про те, що держава має вважатися 
учасником договору. 

Західні країни приділяють значну увагу питанню ратифікації і внесенню змін у 
законодавство; це займає багато часу. Країни СНД ставляться до цього простіше, 
можливо тому, що існувала вікова традиція мати гарні закони «на папері» й не 
докладати належних зусиль, щоб дотримуватися їх на практиці. Наприклад, для 
ратифікації Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті 
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього 
середовища, Данія внесла зміни до 250 законів та інших нормативних актів 
[1, с. 56–57]. Водночас Україна була другою країною Європи, котра ратифікувала 
Орхуську конвенцію (у 1999 р.), але закон про внесення змін, що готувався до 
ратифікації, ще кілька років не затверджували, більше того внесення змін було 
передбачено лише у шість нормативно-правових актів. 

Характерною особливістю екологічного законодавства є висока інтенсивність 
його розвитку. Система природоохоронних норм незалежно від того, чи це 
національна, чи міжнародна система, напрацьована практично за останні десяти-
ліття, тим не менше, накопичений значний обсяг нормативного матеріалу. Про 
прагнення держав регулювати відносини з охорони навколишнього середовища 
міжнародно-правовими засобами свідчить також їх активність стосовно розробки і 
готовність підтримувати нормотворчу діяльність міжнародних організацій. Уряди 
держав не зволікають з підтримкою міжнародних ініціатив у галузі охорони довкілля 
і навіть самі є ініціаторами міжнародних проектів у сфері охорони навколишнього 
природного середовища. 

Наприклад, 2001 р. український уряд звернувся з пропозицією до Євро-
пейського регіонального бюро Програми ООН по навколишньому середовищу про 
оформлення договору для захисту Карпат. Наступного року італійський Міністр 
довкілля і тодішній представник Альпійської конвенції започаткували співпрацю 
між країнами Альп та Карпат. Згодом були організовані конференції на рівні 
міністрів екології цих країн. На п’ятій такій конференції, яка відбулася у травні 
2003 р. у місті Києві, держави-учасниці ухвалили Рамкову конвенцію про охорону 
та сталий розвиток Карпат. На тій самій конференції усі країни, крім Польщі, 
підписали її. Упродовж року кілька держав ратифікували Рамкову конвенцію. З 
4 січня 2006 р. цей міжнародний договір поступово набрав чинності для усіх семи 
країн-учасниць (Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина та 
Україна). Для порівняння у 70–80-х роках минулого століття період між моментом 
підписання і ратифікацією міжнародної конвенції у сфері довкілля тривав понад 
двадцять років. 

Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України відіграють 
надзвичайно важливу роль як у правотворчій, так і правозастосовчій сферах. 
Результатом впливу міжнародно-правових актів на розвиток національного законо-
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давства є, зокрема, прийняття Загальнодержавної програми формування національ-
ної екологічної мережі України на 2000–2015 рр. відповідно до рекомендацій 
Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 
1995 р. Без окремої імплементації у національне екологічне законодавство після 
ратифікації Україною 1999 р. застосовують норми Конвенції про оцінку впливу на 
навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо, 1991).  

Так можна зробити висновок, що міжнародно-правові акти є важливим 
джерелом екологічного права України, оскільки вони є «еталоном» правотворчості 
у сфері довкілля на національному рівні. На розвиток екологічного законодавства 
України значно впливають міжнародно-правові стандарти у галузі довкілля, 
встановлені цими міжнародно-правовими актами. 

Визначивши роль та місце міжнародно-правових актів у сфері довкілля та 
розглянувши загальні та спеціальні ознаки таких актів, запропоновано таке визна-
чення: міжнародно-правовий акт як джерело екологічного права – це окремий 
документ (конвенція, договір, декларація, угода, пакт, протокол, статут, спільна 
заява, хартія, меморандум, регламент, акт тощо), який містить правила, безумовно 
визнані державами, що є результатом взаємного волевиявлення і активної діяльності 
суб’єктів міжнародного права (держав та міжнародних організацій), спрямований 
на міжнародне врегулювання суспільних відносин у сфері охорони довкілля. 
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В статье исследовано понятие и основные признаки международно-правового акта 
как источника экологического права Украины. Выяснено соотношение международно-
правового акта и международного договора. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО  
ТА КРИМІНОЛОГІЯ 

УДК 343.9 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕЖ  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ 

Н. Орловська 

Міжнародний гуманітарний університет 
вул. Фонтанська дорога, 33, 65009 Одеса, Україна 

У статті висвітлено авторський підхід до кримінально-правового впливу з виокрем-
ленням загального та спеціального рівнів його аналізу. Відповідно до цього запропоновано 
розглядати межі кримінально-правового впливу в аспекті об’єктів, кола осіб, на яких він 
розповсюджується, та заходів цього впливу. 

Ключові слова: кримінально-правовий вплив, межі кримінально-правового впливу, 
об’єкти кримінально-правового впливу, заходи кримінально-правового впливу. 

Реформування кримінального законодавства потребує ретельного теоретико-
методологічного підґрунтя, що передбачає, зокрема, наявність концептуальних 
підходів до розуміння сучасного соціального призначення кримінального закону 
(що визначає, у тому числі, і обмеження його застосування для врегулювання 
суспільних відносин), об’єктів, на які він спрямовує свою дію, та заходів, в яких ця 
дія об’єктивується.  

На наш погляд, одним із таких підходів є концепція кримінально-правового 
впливу, розробка якої дасть змогу, з одного боку, вивести дискурс за межі суто 
нормативістського обґрунтування кримінально-правових інститутів та зрозуміти їх 
«соціальне навантаження», з іншого, вдосконалюючи нормативний матеріал, 
реалізувати принцип системності при формуванні кримінально-правових норм у 
«міжгалузевому» та «внутрішньогалузевому» аспектах. Щодо «міжгалузевого» 
аспекту йдеться про системну відповідність між кримінально-правовими нормами 
та нормами іншої галузевої приналежності. Кримінальне право має «замикати» 
систему права, гарантуючи захист найважливішим об’єктам від найнебезпечніших 
посягань. У цьому сенсі кримінально-правові приписи не можуть вступати в супереч-
ності з нормами інших галузей (так званих позитивних – з огляду на способи 
правового регулювання у вигляді позитивних зобов’язань та уповноважень). Щодо 
«внутрішньогалузевого» аспекту принципу системності доцільно звернути увагу на 
те, що успішність реалізації функцій кримінального закону багато в чому залежить 
від гармонійності та внутрішньої несуперечливості його норм. У правозастосовній 
площині «внутрішньогалузевий» аспект є запорукою ефективного доцільного 
захисту прав та свобод осіб, які стали учасниками кримінально-правового конфлікту. 

Отже, є нагальна потреба у створенні сучасної концепції кримінально-право-
вого впливу, у рамках якої можуть бути вирішені актуальні проблеми теоретико-
прикладного характеру.  

Проблематика кримінально-правового впливу дає підстави стверджувати, що, 
так чи інакше, її висвітлювало багато вітчизняних та зарубіжних фахівців, зокрема, 



Н. Орловська 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 320 

А. А. Арямов, Ю. В. Баулін, О. І. Бойко, В. М. Бурлаков, Н. О. Гуторова, В. К. Грищук, 
Т. А. Денисова, А. Е. Жалінський, М. В. Кірюшкін, О. В. Козаченко, О. І. Коробеєв, 
О. М. Костенко, В. В. Кулигін, А. А. Музика, В. В. Сверчков, Є. Л. Стрельцов, В. О. Туля-
ков, В. Д. Філімонов, А. П. Фірсова, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, П. В. Хряпінський, 
М. В. Щедрін та ін. Підхід до розуміння кримінально-правових санкцій, засад та 
принципів їх побудови в контексті кримінально-правового впливу на монографіч-
ному рівні представила й автор цієї статті. 

Водночас дослідження кримінально-правового впливу як такого є пооди-
нокими. Зокрема, вони представлені ще за радянських часів у роботах В. М. Когана, 
на сучасному етапі – В. К. Дуюнова, Н. О. Лопашенко. Однак залишається спірною 
низка питань, що є принциповими для розбудови концепції кримінально-правового 
впливу. Зокрема, це питання про межі кримінально-правового впливу, що охоплює 
уявлення про об’єкти кримінально-правового впливу, осіб, які йому піддаються, та 
заходи, шляхом яких цей вплив здійснюється. Це питання не було предметом 
окремого розгляду.  

Відповідно до цього, метою статті є формулювання авторського бачення меж 
кримінально-правового впливу з огляду на зазначені аспекти. Визначеність із 
межами кримінально-правового впливу, своєю чергою, сприятиме адекватній оцінці 
кримінально-правової системи України. 

Оскільки сучасні концептуальні дослідження кримінально-правового впливу 
трапляються досить рідко, звернемо увагу на позицію В. К. Дуюнова, який плідно 
працює над цією проблематикою багато років. Фахівець вважає кримінально-
правовий вплив комплексним інститутом кримінального права, сутність якого 
полягає у правовій оцінці злочину, реакції держави на порушення кримінально-
правових заборон. Кримінально-правовий вплив виражається у трьох основних 
формах: звільнення особи від кримінальної відповідальності; притягнення особи до 
кримінальної відповідальності зі звільненням від покарання; притягнення особи до 
кримінальної відповідальності із застосуванням покарання. Кожна із цих форм 
реалізується у передбачених кримінальним законом заходах, які разом становлять 
систему заходів кримінально-правового впливу. Сутність всіх цих заходів – кара; 
це означає, що особа, яка вчинила злочин, має перетерпіти передбачені законом 
негативні наслідки за вчинений злочин. При цьому зазначено, що модернізація 
кримінального законодавства передбачає розбудову єдиної гнучкої системи заходів 
кримінально-правового впливу. Поряд із цією системою також має бути створена 
система заходів безпеки, які мають некаральну сутність [1]. 

Керуючись таким поглядом на кримінально-правовий вплив, його межі 
можуть бути визначені так:  

– об’єкт кримінально-правового впливу – особливий різновид поведінки, який 
опосередковується у вчиненні злочинів (у тому числі, у злочинній діяльності); 

– коло осіб, на яких розповсюджується кримінально-правовий вплив – суб’єкти 
злочину; 

– заходи кримінально-правового впливу – каральні за своєю сутністю засоби 
модифікації поведінки суб’єктів злочину, які втілюють негативну реакцію держави на 
вчинений злочин. 

Вбачається, що підхід, запропонований В. К. Дуюновим, є результатом модерніза-
ції та більш широкого погляду на тезу, яку досить чітко висловив В. М. Коган: 
«Уявлення про межі кримінально-правового впливу містять у собі питання про коло 
діянь, визнаних злочинами, і питання про спосіб визначення цього кола» [2, с. 33]. 
Однак, якщо В. М. Коган акцентував увагу на процесі криміналізації, то дослідження 
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В. К. Дуюнова стосуються й питань пеналізації (це підкреслюється позицією щодо кари 
як сутності заходів кримінально-правового впливу), а також проблематики позитивної 
реакції держави на посткримінальну поведінку суб’єктів злочину у вигляді звільнення 
від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання (хоча при цьому 
заперечується наявність некарального кримінально-правового впливу). 

Визнаючи плідність проведених досліджень, доцільно зазначити, що є можли-
вості дещо змінити уявлення про межі кримінально-правового впливу. Наприклад, у 
спеціальній літературі зазначається, що вплив кримінального закону розповсюд-
жується далеко не тільки на суб’єктів злочинів, більш того, законодавцеві варто 
визначитися з його розповсюдженням на колективних суб’єктів. Унаслідок цього 
заходи кримінально-правового впливу мають становити багатоколійну систему, яка 
б забезпечила адекватну реакцію на порушення кримінально-правової заборони з 
урахуванням специфіки порушника. Щоправда, навіть не використовуючи 
результати відповідних досліджень, зазначимо, що завдання КК України (так, як 
вони визначені в ч. 1 ст. 1) досягаються не лише шляхом визначення кола злочинів та 
встановлення покарань за їх вчинення.  

Відповідно до цього уявлення про межі кримінально-правового впливу можуть 
бути розширені. 

На наш погляд, визначення меж кримінально-правового впливу доцільно 
починати з уточнення його розуміння.  

Кримінально-правовий вплив можна розглядати як спеціальну діяльність 
держави з реагування на факти порушення встановлених нею кримінально-правових 
заборон за допомогою використання можливостей, закладених у кримінальному 
праві. Однак можна погодитися й із тим, що кримінально-правовий вплив є 
об’єктивним динамічним процесом впливу кримінального закону на поведінку, який 
здійснюється, окрім системи спеціальних юридичних заходів, і за допомогою 
неінституалізованих явищ правової дійсності (правосвідомості, правової культури 
тощо). 

З одного боку, неінституалізовані явища правової дійсності не є формами 
реакції на порушення заборон, а суспільна правосвідомість далеко не завжди 
відбиває позицію держави в кримінально-правовій сфері; з іншого, не можна 
заперечувати, що кримінальний закон призначений для регулювання охорони 
найважливіших суспільних відносин, при цьому базовими кримінально-правовими 
відносинами є ті, що виникають у зв’язку із кримінально-правовими конфліктами. 

Відповідно до цього доречно поставити питання про рівні, на яких досліджу-
ється кримінально-правовий вплив та, відповідно, його межі. На наш погляд, можна 
виокремлювати, принаймні, два таких рівні – загальний (загальносоціальний) та 
спеціальний. На загальносоціальному рівні кримінально-правовий вплив здійсню-
ється через формування кримінального закону як цілісної нормативної системи та 
реалізацію його соціального призначення (функцій), на спеціальному – через 
побудову та застосування конкретних його норм. Звідси й специфіка розгляду меж 
кримінально-правового впливу залежно від певного рівня дослідження останнього. 

1. Об’єкти кримінально-правового впливу 
На загальносоціальному рівні питання про об’єкти кримінально-правового впливу 

є вельми складним. Зокрема, як зазначав О. М. Яковлєв, кримінальний закон може 
бути охарактеризований як звуження сфери можливої поведінки громадян, яке 
санкціоноване державою [3, с. 61]. У цьому сенсі, як було наголошено фахівцями 
[4, с. 24; 5, с. 59], кримінальний закон впливає не лише на поведінку як таку, але й на 
позитивні галузі законодавства (насамперед, цивільне та господарське). 
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Як вбачається, розуміння об’єктів кримінально-правового впливу як «всього на 
світі» є перебільшенням та логічним продовженням позиції сприйняття криміналь-
ного права як «представника права взагалі». Кримінальний закон має забезпечити 
захист найважливіших соціальних цінностей, при цьому він не формує останні, а 
оперує тими, які вже є усталеними в соціокультурному просторі. Сам факт того, що 
певна соціальна цінність стає об’єктом кримінально-правової охорони, суттєво 
підвищує її значущість як у приватному, так і в публічному аспектах [6, с. 379]. 

Оскільки соціальні цінності не існують поза відповідними відношеннями, як 
об’єкти кримінально-правового впливу на загальносоціальному рівні є сенс роз-
глядати поведінку, яка опосередковує реалізацію найважливіших прав, що охороня-
ються кримінальним законом, та виконання кореспондуючих обов’язків. При цьому 
звернемо увагу на те, що виконання кримінально-правової заборони не означає 
правомірної поведінки як такої. Утримуючись від порушення конкретної кримінально-
правової заборони, особа може порушувати приписи іншої галузевої приналежності 
(природно, що в цьому випадку йдеться про тотожні суспільні відносини). Відповідно 
до цього кримінальний закон фактично є результатом певного суспільного консенсусу 
щодо обсягу та характеру примусу, а також правил його застосування. 

Щодо об’єктів кримінально-правового впливу на спеціальному рівні зазначимо, 
що такими можна вважати всі різновиди поведінки, що мають кримінально-правове 
значення. Це будь-які порушення кримінально-правових заборон, а не вчинення зло-
чинів як таке; вчинення дій, які дозволяє кримінальний закон (наприклад, необхідна 
оборона); вчинення позитивних дій на посткримінальній стадії; виконання право-
застосувачами зобов’язальних приписів (правил правозастосування). У цьому сенсі 
кримінально-правовий вплив безпосередньо виявляє себе через кримінально-правове 
регулювання.  

2. Коло осіб, на яких розповсюджується кримінально-правовий вплив 
На загальносоціальному рівні питання про коло осіб, на яких розповсюд-

жується кримінально-правовий вплив, щільно пов’язане із проблемою адресатів 
кримінально-правової норми, адже саме адресати норми демонструють поведінку, 
що опосередковує реалізацію найважливіших прав, які охороняються криміналь-
ним законом, та виконання кореспондуючих обов’язків. 

На наш погляд, кримінально-правова норма адресована всім суб’єктам суспіль-
них відносин. Зрозуміло, що правозастосування є функціональним обов’язком 
лише спеціально уповноважених на те структур. Але й виконання заборони  
є формою реалізації права. При цьому виконання правової заборони може 
здійснюватися тільки тими, до кого вона звернута.  

Відповідно до цього на загальносоціальному рівні розуміння кримінально-
правового впливу особами, на яких він розповсюджується, виступають усі без 
винятку суб’єкти суспільних відносин.  

Під час розгляду кримінально-правового впливу на спеціальному рівні зазна-
чимо, що він здійснюється власне на учасників кримінально-правових конфліктів.  

Насамперед ідеться про суб’єктів злочинів. Однак кримінальний закон безпо-
середньо впливає й на осіб, які не є суб’єктами злочину [7] внаслідок недосягнення 
віку, з якого можлива кримінальна відповідальність за вчинення діяння, перед-
баченого кримінальним законом, а також осіб, особливості правового статусу яких 
визначені в ч.ч. 2, 3 ст. 19 КК України. У цих випадках кримінально-правовий 
вплив є об’єктивно наявним (зокрема, шляхом унеможливлювання подальшого 
порушення кримінально-правових заборон). Ця обставина поширює межі кримі-
нально-правового впливу не лише на поведінку, яка формується свідомо та раціо-
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нально, але й на поведінку осіб, які внаслідок недосягнення певного віку або 
наявності особливостей психоемоційного стану не можуть взагалі або частково 
усвідомити його здійснення. 

Доречно визнати наявність кримінально-правового впливу й на потерпілих. Це 
виявлено, наприклад, у ст. 46 КК України в переліку вимог до примирення між 
винним та потерпілим, що свідчить про регулювання поведінки не лише винного, 
але й потерпілого (на наш погляд, ідеться про уповноваження, кримінально-
правовий дозвіл). 

У цьому плані потрібно поставити питання про юридичних осіб, які відповідно 
до ч. 1 ст. 55 КПК України можуть бути потерпілими, якщо кримінальним право-
порушенням їм завдано майнової шкоди. Як видається, у цьому випадку варто 
вказати на безсистемність законодавства кримінального циклу. З одного боку, 
держава гарантує певні процесуальні права юридичних осіб щодо захисту майнових 
прав, з іншого, – у КК України немає відповідних приписів матеріального характеру. 
Отже, визнаючи юридичну особу учасником кримінально-правового конфлікту як 
потерпілого, жодних прав та обов’язків у матеріальному сенсі не передбачено. 
Унаслідок цього вважаємо, що на спеціальному рівні на юридичних осіб кримі-
нально-правовий вплив не здійснюється.  

Стосовно питання про індивідуальних чи колективних осіб, причетних до кримі-
нально-правових конфліктів (колективів, яким передаються особи для здійснення 
виховної роботи, батьків тощо), зазначимо, що, на наш погляд, кримінально-
правовий вплив щодо них підлягає розгляду лише на загальному рівні, адже їх 
поведінка не має безпосереднього кримінально-правового значення та не може 
модифікуватися шляхом застосування заходів кримінально-правового впливу. 

Поряд із цим до кола осіб, на яких на спеціальному рівні розповсюджується 
кримінально-правовий вплив, варто зачислити й правозастосувачів, оскільки їхня 
діяльність прямо регулюється нормами КК України, вони зобов’язані виконувати 
кримінально-правові приписи (правила правозастосування), тобто здійснювати від 
імені держави спеціальну діяльність щодо реакції на порушення кримінально-
правових заборон.  

3. Засоби кримінально-правового впливу 
Питання засобів у концепції кримінально-правового впливу є найпроблем-

нішим. Саме в цьому контексті,передусім, з огляду на перелік тих благ, яких 
правопорушник може бути позбавлений або в користуванні якими він може бути 
обмежений, воно розглядається фахівцями.  

Зокрема, можна говорити про фахові погляди щодо одноколійності (винятково 
покарання) або багатоколійності (наявність, окрім покарань, ще й інших заходів) 
кримінально-правового впливу. У науці кримінального права формується підхід 
щодо можливостей кримінально-правового впливу на юридичних осіб. Зокрема, 
О. В. Козаченко в дисертаційному дослідженні, присвяченому заходам кримінально-
правового впливу, наголошує на доцільності розширення меж здійснення кримі-
нально-правового впливу в плані забезпечення різноманіття його заходів [8].  

На наш погляд, на загальносоціальному рівні визначення меж кримінально-
правового впливу з огляду на його заходи передбачає вирішення питання про:  

– максимальний ступінь примусового впливу на правопорушника (найважли-
віше, найцінніше благо, якого позбавляється правопорушник, або в користуванні 
яким він обмежується); в Україні – це свобода, тому максимальний ступінь 
примусового впливу на правопорушника представлений довічним позбавленням 
волі; 
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– специфіку змісту примусових заходів (загальний перелік тих благ, яких 
правопорушник може бути позбавлений або в користуванні якими він може бути 
обмежений). В Україні це ті блага, на які фактично вказує законодавець під час 
визначення видів покарань (свобода, майнові права тощо). Однак зазначимо, що є 
певні обмеження в благах для неповнолітніх (зокрема, дозвілля, майнові права, 
свобода тощо) – примусові заходи виховного характеру; для осіб з особливостями 
психічного стану (свобода) – примусові заходи медичного характеру;  

– допустимість та обсяг кримінально-правового заохочення; в Україні допус-
кається кримінально-правове заохочення в сенсі повного або часткового усунення 
кримінально-правових обтяжень у вигляді звільнення від кримінальної відповідаль-
ності, звільнення від покарання та його відбування.  

На спеціальному рівні межі кримінально-правового впливу визначаються в 
конкретній нормі. Керуючись аналізом норм КК України, можна дійти висновку, що 
комплекс заходів кримінально-правового впливу є складним утворенням, яке 
формується із двох колій: покарання та заходи кримінально-правового впливу, 
відмінні від покарання. Останні представлені примусовими (примусові заходи вихов-
ного характеру; примусові заходи медичного характеру; такі примусові кримінально-
правові заходи, як спеціальна конфіскація та спеціальна конфіскація, поєднана зі 
знищенням вказаних у законі предметів) та заохочувальними (звільнення від 
кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його відбування). 

Наприклад, усі санкції норм КК України – це моделі, тобто ідеалізовані об’єкти, 
що нормативно фіксують межі кримінально-правового впливу, опосередковані в 
сукупності його конкретних заходів. Вважаємо, що можна говорити про специфічне 
функціональне призначення кримінально-правових санкцій – визначення меж кримі-
нально-правового впливу в сенсі його диференціації. Саме у цьому аспекті можна 
обговорювати ці межі з огляду на максимальний та мінімальний розміри покарання 
одного виду, найбільш та найменш суворі види покарання в альтернативній санкції 
тощо. 

З урахуванням викладеного звернемо увагу на пропозиції щодо розширення меж 
впливу шляхом органічного поєднання примусових та заохочувальних заходів, 
розширення переліку заходів кримінально-правового впливу, зокрема, за рахунок тих, 
які могли б застосовуватися до юридичних осіб. На наш погляд, поєднання заходів 
кримінально-правового примусу та заохочення є тим напрямом, в якому має розви-
ватися вітчизняне кримінальне законодавство. Щодо кримінально-правового впливу на 
юридичних осіб як суб’єктів суспільно небезпечних діянь, то це питання потребує 
подальшого обговорення, оскільки потребує перегляду концептуальних засад кримі-
нального права. Однак у будь-якому випадку вдосконалення заходів кримінально-
правового впливу не повинно розглядатися в контексті розширення кола заборон. 

На підставі наведених міркувань звернемося до проблематики типу кримі-
нально-правової системи, адже питання меж впливу традиційно є показовим для 
оцінки цієї системи як репресивної чи гуманної [9, с. 263]. Як видається, кримі-
нально-правова система формально не може бути типологізована за критерієм 
репресивності/гуманності, адже вона не унеможливлює ані репресивних, ані 
гуманістичних начал. Зокрема, сам факт наявності у кримінальному законі вкрай 
суворих або гранично заохочувальних санкцій ні про що не може свідчити: 
оцінювати спрямованість кримінально-правової системи можна лише за 
характеристиками правозастосовної діяльності. Інакше кажучи, типологізація 
кримінально-правової системи за критерієм репресивності/гуманності означає 
результат аналізу двох складових – нормотворчої та правозастосовної. 
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На підставі викладеного можна дійти висновку, що кримінально-правовий 
вплив є складним утворенням, яке досліджують на загальному та спеціальному 
рівнях. Відповідно до цього й розглядаються його межі: об’єкти, особи, на яких він 
розповсюджується, заходи цього впливу. Це дає підставу говорити про доцільність 
розширення меж кримінально-правового впливу (навіть на спеціальному рівні) на 
всі види поведінки, яка має кримінально-правове значення; на осіб, які є 
учасниками кримінально-правових конфліктів, та правозастосувачів; його заходи 
слугують системою, яка складається із двох колій: покарання та кримінально-
правові заходи, відмінні від покарання (примусові та заохочувальні).  

Щодо перспективи подальших досліджень доречно зазначити, що саме роз-
робка концепції кримінально-правового впливу дає змогу осмислити базові 
кримінально-правові поняття та узгодити кримінально-правове поле із системо-
утворювальними началами буття суспільства, зокрема, правами та свободами людини.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДЕЛОВ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Н. Орловская 

Международный гуманитарный университет  
ул. Фонтанская дорога, 33, 65009 Одесса, Украина 

В статье освещен авторский подход к уголовно-правовому воздействию с выде-
лением общего и специального уровней его анализа. В соответствии с этим предлагается 
рассматривать пределы уголовно-правового воздействия в аспекте объектов, круга лиц, 
на которых он распространяется, и мер этого воздействия. 
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In the article the author highlights her own approach to the criminal influence by singling 
out general and special levels of its analysis. In accordance with this, the scope of criminal 
influence is regarded within the aspect of objects, circle of subjects who are covered by it, and 
measures of this influence. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ  
ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ 

А. Соловйова 
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вул. Академіка Богомольця, 10, 01601 м. Київ, Україна 
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У статті проаналізовано проблемні питання кримінально-правової охорони власності. 
Запропоновано шляхи вирішення окремих питань. 

Ключові слова: злочини проти власності, крадіжка, розбій, грабіж, вимагання, кримі-
нальна відповідальність. 

У часи сьогодення для України, яка проголосила себе правовою державою, одним 
із найголовніших завдань залишається забезпечення прав, свобод та законних інтересів 
людини та громадянина, які вільно співіснують у межах громадянського суспільства. 
Ще Джон Локк свого часу звернув увагу на важливість захисту права власності, 
дослідивши сутність громадянського стану взаємодії людей через обґрунтування ним 
права приватної власності [1, с. 277], що сьогодні вважається фундаментальним прин-
ципом формування демократичної правової держави.  

Дослідження злочинів проти власності здійснювалося у працях багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних вчених, зокрема: Ю. В. Александрова, П. П. Андрушка, О. О. Дудо-
рова В. П. Ємельянова, М. Й. Коржанського, П. С. Матишевського, М. І. Мельника, 
В. О. Навроцького, В. В. Сташиса Є. Л. Стрельцова, В. Я. Тація, М. І. Хавронюка та ін. 

Серед українських вчених дослідженням питань кримінальної відповідаль-
ності за злочини проти власності в порівняльному аспекті займалися такі вчені, як: 
Н. О. Антонюк, С. В. Дьоменко, О. М. Плютіна, М І. Хавронюк та ін. 

Незважаючи на ґрунтовність аналізу цієї теми, вона залишається актуальною, 
оскільки юридичні конструкції складів злочинів, хоча і вироблені шляхом поетап-
ного розвитку нормативно-правових приписів, але вже не відповідають реаліям 
сучасного розвитку економічних відносин.  

Беручи до уваги складність та багатогранність теми дослідження, виділяємо 
лише головні блоки дискусійних питань: 

1. Питання систематизації злочинів проти власності у межах чинного Кримі-
нального Кодексу України (далі – КК України).  

Враховуючи намагання законодавця побудувати Особливу частину КК України 
за родовим об’єктом посягання, проблема систематизації таких злочинів призво-
дить до проблеми об’єкта та предмета злочинів проти власності.  

Беручи до уваги існування в теорії кримінального права різних підходів до 
розуміння об’єкта злочинного посягання, в юридичні літературі під об’єктом зло-
чинів проти власності, зазвичай, розуміють власність (суспільні відносини влас-
ності) чи право власності. 

Об’єктом посягання цієї категорії злочинів називаємо право власності як право 
володіння, користування та розпорядження. Саме правомочності власника, на наш 
погляд, розкривають правову природу об’єкта таких посягань.  

В юридичній літературі є досить суперечлива думка про вироблення для 
кримінального права якогось особливого поняття власності.  
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Зокрема, російський вчений С. О. Бочкарьов зазначає, що власність у структурі 
кримінального права має розумітися так, щоб наслідки від посягань на неї могли 
бути оцінені за характером впливу на цілісне становище потерпілого, а не лише на 
майнову масу товарообігу в його економічній оцінці [3]. Він пропонує під злочинним 
порушенням права власності розуміти вплив на умови його фізичного вираження, що 
тягне за собою зміну місцезнаходження майна безвідносно до простору, часу і волі 
власника, або позбавлення власника можливості знаходитися в просторі свого майна 
безвідносно до чужого часу і чужої волі, а не обмеження прав володіння, користу-
вання і розпорядження. Таке визначення, на наш погляд, є досить складним і не 
зовсім точним. 

Розрізняють поняття власності та права власності. Власність як поняття вжи-
вають у декількох розуміннях. В економічному розумінні власність – це відносини 
щодо присвоєння матеріальних благ. У правовому розумінні власність – це право 
володіння, користування та розпорядження об’єктом власності. Власникові належать 
права володіння, користування та розпоряджання своїм майном та захисту від будь-
якого порушення цих прав.  

Власність пов’язана з відношенням до певних речей як до своїх. Право влас-
ності є абсолютним, тому кожен зобов’язаний поважати відносини власності та 
ставитися до не своїх предметів власності як до чужих. 

Відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) правом 
власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за 
своєю волею, незалежно від волі інших осіб. 

У статті 179 ЦК України охарактеризовано речі як предмет матеріального світу, 
щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки. До речей згідно зі ст. 180 
ЦК України потрібно зачислити і тварин як особливий об’єкт цивільних прав. 

Речі – поняття складне, яке охоплює продукцію, плоди, доходи, складні, 
споживні та неспоживні речі тощо. Поняття «річ» потрібно відрізняти від поняття 
«майно», Відповідно до ст. 190 ЦК України майном як особливим об’єктом вважа-
ються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.  

Натомість М. І. Мельник зазначає, що злочини проти власності становлять 
одну з найпоширеніших і найнебезпечніших груп злочинних діянь, оскільки вони 
посягають на одне з найцінніших благ – право власності [4, c. 149].  

Власність – багатоаспектне поняття, яке охоплює не лише власність на 
матеріальні предмети, але й власність на результати творчої діяльності людини – 
інтелектуальну власність. 

Так, С. О. Єлісєєв під злочинами проти власності розуміє діяння, які завдають 
шкоди як економічним відносинам власності, так і правомочностям власника [5]. На 
наш погляд, економічні відносини власності разом із правомочностями (юридичним 
змістом власності) і є суспільними відносинами власності.  

Потреби правозастосування потребують ширшого розуміння об’єкта посягання 
на власність.  

Зокрема, А. В. Шульга слушно зазначає, що він повинен більш повно відобра-
жати зміст чужого і ввіреного майна як різновиду чужого. Під чужим варто розуміти 
майно, яке не знаходиться в приватній (індивідуальній) власності особи РФ [6]. 

Глава 23 КК «Злочини проти власності» Кримінального кодексу Азербайд-
жанської Республіки (далі – КК Азербайджану) складається з 13 статей, які містять 
такі склади злочинів, як: крадіжка (ст. 177), шахрайство (ст. 178), присвоєння або 
розтрата (ст. 179), грабіж (ст. 180), розбій (ст. 181), вимагання (ст. 182), розкрадання 
предметів, які мають особливу цінність (ст. 183), заподіяння майнової шкоди шляхом 
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обману або зловживання довірою (ст. 184), неправомірне заволодіння автомобілем 
або іншим транспортним засобом без мети розкрадання (ст. 185), умисне знищення 
або пошкодження майна з необережності (ст. 187), порушення права власності на 
землю (ст. 188), здійснення телефонних переговорів шляхом незаконного використання 
телефонної лінії (ст. 189). 

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КК Азербайджану під розкраданням предметів, що 
мають особливу цінність, розуміють розкрадання предметів або документів, які 
мають особливу історичну, наукову, художню або культурну цінність незалежно 
від способу розкрадання. 

У ст. 188 КК Азербайджану «Порушення права власності на землю» конкрети-
зовані форми об’єктивної сторони складу порушення права власності на землю: 
самовільне захоплення, заміна або посів земельної ділянки. 

Частиною 1 ст. 189 КК Азербайджану «Здійснення телефонних переговорів 
шляхом незаконного використання телефонної лінії» передбачена кримінальна 
відповідальність за здійснення телефонних переговорів шляхом незаконного 
використання ліній зв’язку телефонного номера, що належить абоненту, якщо це 
діяння спричинило значну шкоду (ущерб) потерпілому. 

Розробники КК Азербайджану не передбачали за прикладом КК ряду інших 
держав спеціальних приміток до глави «Злочини проти власності», у яких давалося 
б законодавче визначення розкрадання майна з вказівкою його способів. Таке 
положення уявляється нам суттєвим недоліком юридичної техніки, таким, що не 
сприяє удосконаленню правотворчої та правозастосовної практики [7, с. 51]. 

У главі 23 КК Азербайджану відсутня норма про відповідальність за розкра-
дання шляхом зловживання службовим станом, розкрадання шляхом використання 
комп’ютерної техніки (ст. 212 КК Республіки Білорусь), немає кримінальної 
відповідальності за привласнення знайденого або майна, що випадково опинилося 
у винного. 

На нашу думку, цікавою є позиція КК Латвії та Естонії, де крадіжка визначена 
як таємне або відкрите вилучення чужого рухомого майна, отже, є винятком грабіж 
як один зі способів розкрадання майна.  

2. Питання, пов’язані з формулюванням та вживанням термінів.  
Проблемними ми називаємо питання співвідношення понять «викрадення» та 

«розкрадання», питання вживання в юридичних конструкціях складах злочинів 
понять «викрадення», «заволодіння» тощо. До дискусійних ми зачислюємо і саме 
поняття власність, але досліджуємо його в межах питань першого блоку через 
визначення об’єкта злочинів.  

У диспозиції деяких кримінально-правових норм законодавець прямо вживає 
термін «викрадення», зокрема, у ст. 146, ч. 5, 6, 7 ст. 158, ст.ст. 185, 186, 188-1, 262, 
ч. 1 ст. 266, 308, 312, 313, ч. 2 ст. 320, ч. 1 ст. 346, ст.ст. 357, 410, 432, 444 КК.  

Під викраденням у науці кримінального розуміють умисне протиправне заволо-
діння, шляхом фізичного вилучення, предметами матеріального світу, яким власти-
вий рухомий стан, з будь-яких спонукань усупереч або поза волею потерпілої сторони 
[8]. Якщо керуватися цим визначенням, де поняття «викрадення» розкривається 
через поняття «заволодіння», можна зробити висновок про те, що ці поняття є 
сумісними. Отже, можна уточнити поняття викрадення як умисну дію, що полягає у 
протиправному заволодінні чужим рухомим майном з корисливих мотивів. Від 
розкрадання викрадення відрізняється відсутністю дії з обернення. До поняття 
обернення логічно було включати і шахрайство і привласнення та інші форми 
розкрадання, які не є викраденням. У чинному КК України законодавець у диспо-
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зиції кримінально-правової норми та у назві ст.ст. 308, 313, 262, 357, 410 вживає 
терміни «викрадення, привласнення, вимагання», тим самим визначаючи, що 
привласнення та вимагання є самостійними формами заволодіння. 

У тексті п’ятнадцяти статей КК України вживають термін «заволодіння»: 
ст.ст. 187, 190, 191, 239-1, 239-2, 262, 289, 297, 308, 312, 313, 320, 357, 393, 410. 

Термін «розкрадання» не вживається у чинному КК України.  
У Главі 6 «Злочини проти власності» КК Казахстану вперше подано визна-

чення поняття розкрадання (примітка 1 до ст. 175 КК). Під розкраданням розуміють 
вчинене з корисною метою протиправне безоплатне вилучення і (або) обернення 
чужого майна на користь винного чи інших осіб, яке завдало шкоду власникові або 
іншому володільцю цього майна. 

У Кримінальному кодексі Туркменістану Злочини проти власності знаходяться 
у главі 26, яка міститься в Розділі ХІ «Злочини у сфері економіки». Поняття 
крадіжки є традиційним – таємне розкрадання чужого майна. 

Поняття розкрадання подано у примітки до ст. 227 КК Туркменістану. Під 
розкраданням розуміють протиправне, безоплатне вилучення і (або) обернення 
чужого майна на користь винного чи інших осіб, вчинене з корисною метою, що 
завдало шкоди власникові або іншому володільцю цього майна. 

У примітці 1 до ст. 158 КК РФ запропоновано поняття розкрадання. Розкрадання – 
вчинене з корисною метою протиправне безоплатне вилучення і (або) обернення 
чужого майна на користь винного чи інших осіб, яке завдало шкоди власнику або 
іншому володільцю цього майна. Російські дослідники пропонують вилучити із 
тексту КК РФ поняття розкрадання. Так, С. О. Єлісєєв зазначає, що у тексті КК РФ 
«розкрадання» є зайвою законодавчою конструкцією, похідною за своїм поход-
женням, такою, що ускладнює, в кінцевому підсумку, як самі кримінально-правові 
норми, так і процес їх застосування. Тому необхідно відмовитися від його засто-
сування в гл. 21 КК РФ [8]. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності 
передбачена Розділом VI «Злочини проти власності». У ст.ст. 185–198 КК України 
передбачена відповідальність за вчинення злочинів проти власності різного виду. 
Серед цієї системи злочинів окремо можна виділити цілу групу злочинів, які 
вчиняються умисно шляхом протиправного обернення винною особою чужого 
майна на свою користь чи на користь іншої особи. Мета і мотив таких злочинів 
корисливі. Різниця між цими злочинами зазвичай зумовлена різним способом 
вчинення певного злочину. 

У теорії кримінального права до моменту прийняття КК України 2001 р. не 
виникало сумнівів, що ця група злочинів має назву розкрадання. Оскільки сам 
законодавець офіційно закріпив цей термін на рівні ст. 86² КК 1960 р. До того ж у 
Примітці до ст. 81 КК УРСР було зазначено: «Розкрадання державного чи 
суспільного майна шляхом крадіжки, грабежу, шахрайства, привласнення чи роз-
трати або зловживання службовим становищем, а також розкрадання вогнепальної 
зброї, бойових припасів чи вибухових речовин...» [9]. 

Однак у нині чинному КК цей термін відсутній. Законодавець вживає такі 
терміни як «викрадення» і «заволодіння».  

На наш погляд, беззаперечним є залишення такого родового поняття, як 
розкрадання, оскільки змістовне навантаження такого поняття є дуже вагомим. 
Через розуміння родового поняття «розкрадання» відбувається розуміння ознак 
конкретно вчиненого діяння, як у філософському контексті від загального до 
конкретного. У теорії кримінального права визначали вісім форм розкрадань: 
крадіжка, грабіж, шахрайство, привласнення, розтрата, розкрадання шляхом 
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зловживання посадовою особою своїм посадовим становищем, розбій, вимагання 
[10, c. 297]. 

Російські вчені виділяють такі форми розкрадання: крадіжка, шахрайство, 
привласнення, розтрата, грабіж, розбій [11, c. 125].  

Вимагання не виділяється багатьма вченими як окрема форма розкрадання. При 
цьому враховується специфіка об’єктивної сторони цього складу злочину. Відповідно 
до ст. 189 КК України вимагання є вимогою чужого майна чи права на майно або 
вчинення будь-яких дій майнового характеру, з погрозою насильства над потерпілим 
чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих 
осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому 
віданні чи під охороною чи розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі 
родичі бажають зберегти в таємниці. 

На підставі загального поняття розкрадання доходимо висновку, що воно 
здійснюється з корисливою метою. Користь, як мета розкрадання, будучи обов’язко-
вою ознакою суб’єктивної сторони цієї форми розкрадання, передбачає, що винний 
прагне отримати матеріальну вигоду, збагатитися за чужий рахунок, наживитися. 

Матеріальна вигода отримується або безпосередньо шляхом незаконного воло-
діння, користування або розпорядження викраденим, або суб’єкт злочину часто 
одержує матеріальне задоволення від передачі чужої власності третім особам, привлас-
нюючи еквівалент іншими речами або грошима, або набуваючи від них вигоди іншого 
матеріального характеру (просування по службі після передачі викраденого началь-
нику припускає збільшення зарплати, премій та ін.). Аналізуючи цю ознаку розкра-
дання, деякі автори робили висновок, що за відсутності корисливого мотиву як веду-
чого, що визначає вольовий акт і зміст наміру винного в привласненні або розтраті, 
змінюється соціальна суть скоєного і виключається кваліфікація злочину як розкрадання. 

Ще однією ознакою розкрадання є протиправність вилучення чужого майна. 
Протиправність дій винного як ознака розкрадання означає, що воно здійсню-

ється одним із зазначених у законі способів і неодмінно відносно майна, на яке той 
не має ніяких законних прав. Під протиправністю також розуміють заволодіння 
майном усупереч волі власника, не відповідно до неї. 

Так, протиправність полягає в тому, що винний без згоди власника, несанк-
ціоновано користується правами, що входять у зміст права власності, – володіння, 
користування, розпорядження, і така поведінка розцінюється кримінальним законом 
як злочин. Володіння як конструктивна частина права власності полягає у тому, що 
власник фактично володіє річчю, що належить йому. Фактичне володіння є 
розповсюдженням влади, контролю над власністю, її утриманням «у власних руках». 
Право користування полягає в тому, що власник використовує майно, що належить 
йому, на свій розсуд, тобто витягує з нього корисні властивості на благо собі чи 
іншим особам. Право розпорядження охоплює право вирішувати юридичну долю 
речі – дарувати, продавати, міняти, знищувати та ін. 

Так, розкрадання як протиправне вилучення чужого майна полягає в тому, що 
суб’єкт злочину без згоди власника відносно чужого майна привласнює право-
мочність володіння, користування і розпорядження або в повному обсязі, або в 
частині. Тобто винний у низці випадків може володіти деякими правомочностями, 
переданими йому власником на законній підставі. Розкрадання виражатиметься у 
протиправному привласненні частини правомочностей власника, що залишилися. 

Законом регулюються випадки, коли власник передає іншій особі всі повно-
важення, що входять в зміст права власності, але юридично все одно залишається 
власником. 
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На наш погляд, включення до текстів нормативно-правових актів теоретичних 
понять лише перевантажує їх зміст, тому поняття «розкрадання» не потребує вклю-
чення до КК України, але використовується в теорії кримінального права.  

3. Питання законодавчої побудови деяких юридичних конструкцій складів 
злочинів проти власності.  

Наприклад, відсутність у ч. 2 ст. 189 КК України такої кваліфікуючої ознаки, 
як вчинення вимагання із застосуванням насильства, що не є небезпечним для 
життя та здоров’я потерпілого, наявність звуженого кола потерпілих від цього 
злочину. 

4. Питання кваліфікації злочинів проти власності.  
Цей блок проблемних питань пов’язаний із попереднім, оскільки практично 

недосконала юридична конструкція складу злочину частіше і зумовлює проблеми 
при кваліфікації. 

Отже, кримінально-правові норми, якими передбачено кримінальну відпові-
дальність за злочини проти власності, потребують детального аналізу та приве-
дення у відповідність до реальних сучасних економічних відносин. Вже не достатньо 
обмежитися матеріальним розумінням предмета посягання злочинів проти власності. 
За основу розуміння предмета посягання доцільно взяти економічну вартість та ціну, 
можливість бути об’єктом економічного обігу. 
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собственности. Предложены пути решения отдельных вопросов.  

Ключевые слова: преступления против собственности, кража, разбой, грабеж, 
вымогание, уголовная ответственность. 

SOME ISSUES OF CRIMINAL-LEGAL  
PROTECTION OF PROPERTY 

A. Solovyova 

State Migration Service of Ukraine 
Bogomoltsya Str., 10, UA – 01601 Kyiv, Ukraine 

The article addresses the analysis of issues of criminal-legal protection of property. The 
ways of some issues solution are proposed. 

Key words: crimes against property, theft, assault, robbery, extortion, criminal liability. 

 
Стаття: надійшла до редакції 16.04.2013 

прийнята до друку 29.04.2013 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 334–342 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 334–342 

© Когутич І., 2014 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС  
ТА КРИМІНАЛІСТИКА 

 

УДК 343.98(477) 

ПОНЯТТЯ І МІСЦЕ МЕТОДИКИ ПІДТРИМАННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ  

У СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИКИ 
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У статті на підставі аналізу практики кримінального провадження і тенденцій 
криміналістичної науки наведено аргументи на користь тези про потребу розширення 
системи криміналістичної методики. Обґрунтовано пропозицію стосовно того, щоб 
криміналістична методика містила дві частини: методику розслідування злочинів і мето-
дику судового провадження кримінальних справ з її диференціацією на методику підтри-
мання прокурором державного обвинувачення в окремих категоріях кримінальних справ.  

Ключові слова: криміналістика, криміналістична методика, методика розслідування 
злочинів, методика підтримання прокурором державного обвинувачення. 

У семантичному розумінні методика – це сукупність взаємозв’язаних способів 
і прийомів доцільного виконання будь-якої роботи досліджень [10, с. 617]. 
Сутність родового поняття «Методика» визначено тільки у науці криміналістиці і 
ця сутність незмінна. 

Традиційно криміналістична методика розглядала три комплекси проблем: 
особливості виявлення, розслідування й попередження злочинів відповідними 
процесуальними і, передусім, криміналістичними засобами як взаємозв’язаний і 
взаємозалежний процес доказування у кримінальній справі (І. М. Якимов (1925); 
С. О. Голунський, Б. М. Шавер (1939); А. І. Вінберг (1949); С. П. Мітрічев, 
О. М. Васильєв (1960) та ін.).  

Однак терміни «методика розкриття злочинів», «методика розслідування 
злочинів» або «методика розкриття, розслідування і попередження злочинів» якщо і 
застосовували, то, як засвідчує аналіз літератури: по-перше, розуміли методику 
розслідування окремих видів (груп) злочинів як частину науки криміналістики, її 
завершальний розділ; по-друге, використовували ці терміни для зручності викладу 
матеріалу. Проте мали на увазі, що методика розслідування – це сукупність наукових 
методів, прийомів і методик, що застосовують під час розслідування конкретних видів 
злочинів. Саме вона зумовлювала форми, послідовність та особливості виконання 
гласних слідчих (розшукових), оперативно-розшукових дій і заходів, які здійснювали 
під час розкриття, розслідування й попередження злочинів. 

У такий спосіб у структурі криміналістичної методики сформовано дві частини: 
загальну та особливу. Вони базуються на нормативних джерелах (Конституції України, 
законах і постановах, кримінальному процесуальному і кримінальному законодавстві 
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тощо), а також наукових положеннях криміналістичної техніки і тактики, слідчій 
практиці розслідування окремих видів злочинів, результатах наукових досліджень у 
сфері удосконалення технології розслідування злочинів [1, с. 451–468] за активного 
творчого використання досягнень у сфері природничих, технічних і гуманітарних наук. 

Проте зазначимо, що у методиці розслідування злочинів перевагу надавали 
напрацюванню рекомендацій про прийоми 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 розслі-
дування, які допомагали б належно зрозуміти природу і першоджерела прийомів 
провадження слідства і тим самим розкрити предмет методики» [2, с. 38]. 

Не випадково останніми роками дедалі частіше озвучують як правильну 
позицію, що найменування розділу криміналістики «Методика розслідування 
окремих видів (груп) злочинів» – вузьке і таке, яке не відповідає її призначенню у 
кримінальному провадженні. Крім того, якщо одні автори вважають точнішою 
назву «Методика розслідування окремих категорій злочинів», то інші – 
«Криміналістична методика» [5, с. 223; 11]. Однак зазначимо, що й за таких назв 
розділ не позбавлений різного розуміння свого змісту. В одних випадках, його 
обмежено рамками досудового розслідування, в інших – поширено й на стадію 
розгляду кримінальних справ у суді [9, с. 446]. Ця тенденція в розумінні 
наповнення криміналістичної методики 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 вирішено. Крім іншого, 
нез’ясованим до кінця залишається поняття «криміналістична методика». Отже, що 
ж необхідно розглядати під цим поняттям і в чому його сутність? Чи поняття 
«криміналістична методика» тотожне, однорівневе з поняттям «методика розсліду-
вання злочинів»? 

Базовим логічним правилом формування будь-якого узагальненого поняття є 
те, що воно повинно відображати суттєві риси, властивості об’єктів, які його 
наповнюють. Беручи за основу це положення і метод системно-структурного 
аналізу у вивченні цього явища, можна виокремити декілька взаємозв’язаних, 
однак специфічних понять криміналістичної методики, які неприпустимо ототож-
нювати внаслідок властивих щодо них суттєвих рис та ознак. 

По-перше, з позицій традиційного (усталеного) розуміння сутності науки 
криміналістики криміналістична методика є її самостійним розділом. У цьому сенсі 
вона відображає теоретичний і прикладний аспекти, слугує відносно самостійним 
елементом системи криміналістики, маючи свій об’єкт, предмет, мету і завдання 
дослідження. Криміналістична методика, як відомо, виникла із потреб практики 
боротьби зі злочинністю, отож бере початок із перших інструкцій слідчим і праць 
Г. Гросса, Я. І. Баршева, В. А. Ліновського, І. М. Якимова та інших авторів, що 
містять початкові теоретичні розробки про методи і прийоми розслідування 
окремих видів злочинів. 

Криміналістична методика (методика розслідування) як розділ науки криміна-
лістики 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 криміна-
лістичної техніки, тактики, природничих та інших спеціальних наук. Унаслідок 
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цього криміналістична методика постійно збагачується важливими загально-
теоретичними і методичними концепціями про криміналістичні класифікації і 
характеристики злочинів, слідчі (криміналістичні) ситуації, напрями розслідування 
на різних етапах досудового кримінального провадження, комплекси гласних і 
негласних слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукові заходи, черговість 
їхнього виконання залежно від наявних слідчих ситуацій тощо. 

По-друге, криміналістична методика з урахуванням її прикладного призна-
чення у практичному аспекті слугує науково-методичними рекомендаціями у формі 
методичних посібників і вказівок щодо розслідування окремих видів злочинів 
загалом або стосовно їхнього конкретного виду (групи). Прикладом слугують 
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 
рекомендації 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 попе-
редження злочинів. 

Криміналістична методика у формі методичних посібників, відштовхуючись 
від своїх завдань, може мати за предмет аналізу й узагальнення суттєві за обсягом і 
значущістю дослідження комплекси питань щодо стану злочинності, організації 
розслідування, попередньої перевірки матеріалів, обліку і контролю, процесуаль-
них аспектів роботи з доказами, кримінально-правової кваліфікації й поперед-
ження злочинів тощо. Очевидно, що навіть цей далеко не вичерпний, однак 
важливий у практичному аспекті перелік питань безпосередньо і цілковито не 
становить предмет криміналістики. Отож таку інформацію, як складова 
методичних рекомендацій, не можна у повному обсязі зачислити до методики 
розслідування як розділу науки криміналістики. Не випадково, що в 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 основу методичних посібників, інформаційних листів, вказівок 
щодо розкриття й розслідування злочинів, незважаючи на їхню різноманітність, 
мають формувати єдині загальнонаукові, базові положення криміналістичної 
методики як частини науки криміналістики, зорієнтовані на практику, на опти-
мальне, практичне вирішення завдань кримінального судочинства. Отже, в кримі-
налістичній методиці має йтися про взаємопов’язані теоретичні і практичні аспекти 
діяльності щодо здійснення кримінального провадження і, відповідно, про певну 
співвідносність методичних розробок. 

По-третє, криміналістична методика як частина навчальної дисципліни є 
специфічним навчально-педагогічним розділом, що забезпечує навчання методиці 
кримінальних проваджень у його дидактичному значенні. 

Під час вивчення криміналістичної методики виникає чимало проблем, головна 
серед яких – проблема формування у студентів (курсантів, слухачів тощо) навичок 
кримінального провадження стосовно різних категорій злочинів. Саме тому у 
дослідженнях необхідно подати відповіді на такі запитання: 1) що вчити (які най-
ефективніші засоби, прийоми і методики необхідно знати, якими навичками володіти 
тощо); 2) як вчити (які методи і прийоми потрібно використовувати під час 
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формування твердих навичок здійснення кримінального провадження, за яких умов); 
3) чому саме так вчити (якими складовими теорії і практики обґрунтовані взяті за 
основу способи навчання майстерності майбутнього слідчого, прокурора, судді, 
адвоката тощо)? 

Різноманітні форми та прийоми навчання майстерності майбутніх правників у 
сфері кримінального провадження також мають ґрунтуватися на загальнотеоре-
тичних напрацюваннях криміналістичної методики і практики її застосування на 
базових і стрижневих моментах. Тобто методика навчання у цій сфері формує 
власні засоби, методи і прийоми на основі своїх дидактичних завдань і досягнутого 
рівня наукового криміналістичного знання про розслідування злочинів та судовий 
розгляд щодо них кримінальних справ. 

Отже, в наукових і прикладних дослідженнях необхідно враховувати різні 
взаємозв’язані та специфічно-змістовні аспекти, що охоплюють поняття «криміналіс-
тична методика». 

Різноманіття шляхів вирішення питання про поняття криміналістичної мето-
дики можна і треба пояснювати тим, що останніми роками науковці пов’язують 
зміни у предметі криміналістичної методики з необхідністю дослідження та 
розробки прийомів і методів не тільки досудового розслідування, а й для судового 
розгляду кримінальних справ. У зв’язку з цим можна виокремити декілька 
найчіткіших щодо цього позицій. 

1. Криміналістичну методику пропонують називати «методикою розкриття 
злочинів», що закономірно спричиняє зміну уявлення про її предмет (у різних варіан-
тах цієї позиції дотримуються І. Ф. Герасимов, В. О. Образцов, В. Г. Танасевич, 
І. Ф. Пантелєєв та деякі інші). 

На думку І. Ф. Герасимова, оскільки злочин вважають розкритим тоді, коли 
зібрано докази, достатні для притягнення особи як обвинуваченого, то кінцева риска 
дії методики – це розкриття злочинів, обумовлених пред’явленням обвинувачення. 
Виникає запитання: «якою ж методикою необхідно керуватись під час наступних ета-
пів розслідування злочинів та судового розгляду кримінальних справ?» Відповіді немає. 

2. Свого часу О. М. Васильєвим та його послідовниками запропоновано термін 
«криміналістична методика». Цим самим підкреслено специфічне, криміналістичне 
спрямування методики досудового розслідування, рекомендації якої адресовані 
винятково слідчому, прокуророві, експертові, проте не судові і не адвокатові. На 
його думку, методика судового розгляду кримінальних справ, однозначно, не є пред-
метом криміналістичної методики. Предмет криміналістичної методики, як вважає 
О. М. Васильєв, має налічувати: загальні положення; криміналістичні характеристики 
окремих видів злочинів; напрями розслідування на початковому етапі розслідування 
та слідчі й інші дії цього етапу; систему подальшого розслідування; особливості 
застосування тактичних прийомів і науково-технічних засобів [4, с. 40]. 

3. Розділ «методика розслідування» пропонують називати «криміналістичною 
методикою», оскільки це «точніше відповідає термінології криміналістики». Термін 
«криміналістична», вжитий Р. С. Бєлкіним для назви другого і третього розділів 
криміналістики – «криміналістична техніка» і «криміналістична тактика», – поширю-
ється ним, як і Л. Ю. Ароцкером, не лише 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]. 

Підхопив цю ідею І. О. Возгрін. Він також вважав виправданим перейменувати 
цей розділ, оскільки «у такий спосіб буде встановлено однопорядкову назву всіх 
основних розділів науки криміналістики – криміналістична техніка, криміналіс-
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тична (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 шляхом перейменування методики розслідування окремих видів злочинів у 
криміналістичну методику, поширюючи її у такий спосіб і на стадію судового розгляду 
кримінальних справ, І. О. Возгрін не змінив попереднього змісту методики розслі-
дування на стадії досудового розслідування. Головними частинами предмета методики 
розслідування він вважає: криміналістичну характеристику окремих видів злочинів; 
обставини, що підлягають встановленню розслідуванням у кримінальній справі; 
особливості планування розслідування окремих видів злочинів; особливості підго-
товки і виконання слідчих дій під час розслідування окремих видів злочинів; 
профілактичну діяльність слідчого під час розслідування окремих видів злочинів. 

Однак із вищенаведеної, як видається, частково правильної позиції автора не 
випливають специфічні елементи (ознаки) методики судового розгляду криміналь-
них справ як складової частини криміналістичної методики, а ті, які наведено, 
характеризують винятково методику досудового розслідування із рекомендаціями, 
адресованими слідчому. Отож вони не розкривають сутності методики судового 
розгляду кримінальних справ щодо окремих видів (груп) злочинів. 

4. Своєю чергою, В. К. Гавло вважає, що «…криміналістична методика 
розслідування злочинів, виступаючи завершальною частиною криміналістики, ви-
вчає криміналістичні особливості вчинення, попереднього розслідування та судо-
вого розгляду окремих видів і груп злочинів та розробляє, відповідно до кримі-
нально-процесуального закону, систему загальних та окремих теоретичних 
положень, методичних рекомендацій про найдоцільніші комплекси судових, слід-
чих, оперативно-розшукових та інших організаційних дій, їх поєднання, застосу-
вання техніко-криміналістичних засобів і тактичних прийомів для вирішення 
наявних слідчих та судових ситуацій, що знаходить своє вираження у системі 
знань про криміналістичні характеристики вчинення окремих видів і груп злочинів, 
та в типових системах криміналістичних знань про їх попереднє розслідування та 
судовий розгляд» [7, с. 465–466]. 

Наведена позиція майже позбавлена підстав для сумнівів у своїй правильності. 
Проте, запропоноване призводить до висновку, що, по-перше, поняття «криміналіс-
тична методика» і «методика розслідування окремих видів і груп злочинів» – 
тотожні. По-друге, що методика судового розгляду кримінальних справ є складовою 
частиною методики розслідування окремих видів та груп злочинів чи, як вважає 
В. К. Гавло, криміналістичної методики розслідування окремих видів та груп зло-
чинів. Тобто, вони співвідносяться між собою як загальне з окремим. 

Отже, різнобій у тлумаченні поняття криміналістичної методики породжує 
потребу в пошуку відповідей, принаймні на такі запитання: який напрям її 
розвитку є оптимальним і таким, що відповідає її сутності; якою має бути система 
криміналістичної методики та структура її складових частин; якими мають бути 
загальні вимоги до побудови окремих методик відповідних видів тощо?  

Спробуємо відшукати ці відповіді у контексті подальшого аналізу поняття 
«криміналістична методика». 

Криміналістична методика становить складну теоретичну і методичну конструк-
цію, сукупність різних компонентів, сторін, інформаційно-пізнавальних структур, 
взаємозв’язків, об’єднаних у своєму розвиткові в єдине ціле для досягнення 
кінцевої практичної мети – своїми науковими положеннями, методиками і рекомен-



І. Когутич 
ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59 339 

даціями сприяти підвищенню ефективності досудового розслідування та судового 
розгляду окремих видів злочинів. 

Однак реалії сучасної криміналістичної науки такі, що більшість її представ-
ників-науковців криміналістичну методику, як вже було зазначено, вбачають 
тільки в межах досудового розслідування, фактично ототожнюючи її з методикою 
розслідування окремих видів, груп злочинів (якщо й називають методику 
криміналістичною). Це, як видається, безпідставно звужує сферу наукового застосу-
вання криміналістичної методики, отож, повторимося, негативно відображається 
на науковому та методичному забезпеченні судового розгляду кримінальних справ. 

Невже тільки стадією досудового розслідування обмежується сфера реалізації 
своєї функції криміналістичною методикою? Якщо кримінальне провадження з 
затвердженим прокурором обвинувальним актом передані до суду, то невже не 
виникає необхідності у використанні судом криміналістичних методик судового 
розгляду відповідних категорій кримінальних справ, адаптованих саме для ситуа-
цій, що можуть виникати на цій стадії кримінального провадження? Відповідь, як 
видається, має бути однозначна: предметом криміналістичної методики виступає 
пізнання закономірностей застосування методики і в процесі судового розгляду, а 
отже, сфера долучення її наукового потенціалу розповсюджується й на судове 
провадження у формі оптимально розробленої методики щодо його здійснення. 

Методика судового розгляду кримінальних справ як підсистема криміналіс-
тичної методики (поряд із методикою розслідування окремих видів, груп злочинів) 
розпочинає своє функціонування з моменту надходження матеріалів криміналь-
ного провадження в суд і до прийняття в ньому судом відповідного рішення. У ній 
досліджуються та містяться відповіді на інші, аніж в методиці розслідування 
окремих видів, груп злочинів, запитання: як планувати судовий розгляд кримінальної 
справи; яка сутність виникаючих судових ситуацій і чим вони різняться від слідчих 
ситуацій; які методичні прийоми потрібно використати для вирішення проблемних 
ситуацій в умовах змагального процесу, що і як доцільно встановити, в якій 
послідовності тощо; яким є алгоритм дій суду, державного обвинувача та захисника 
у дослідженні доказів (наприклад, таких, що суттєво змінились у ході судового 
провадження порівняно з досудовим розслідуванням); якою повинна бути, залежно 
від можливих судових ситуацій, тактика виконання судово-слідчих дій тощо. 

Кримінальний процесуальний закон доволі детально регламентує процес судового 
розгляду. Однак це не унеможливлює наявності різних особливостей виконання 
судових і судово-слідчих дій. Для розслідування кожного виду злочинів є поєднання 
різних слідчих (розшукових) та інших дій. Те саме можна стверджувати і щодо 
судового розгляду. Найменування, зміст і послідовність судових та судово-слідчих дій 
під час судового розгляду різних категорій кримінальних справ є різними.  

Судовий розгляд кожної кримінальної справи є індивідуальним. Водночас 
відомо, що злочинам та процесу їхнього розслідування, поряд із індивідуальним, 
властиве й щось спільне (типове), закономірне. Те саме властиве й судовому 
розгляду різних видів кримінальних справ. 

Закономірностями, що слугують предметом методики судового розгляду 
кримінальних справ, як видається, вважають: 1) закономірності щодо найсуттєвіших 
рис діяльності суду, державного обвинувача та професійного захисника під час 
попереднього вивчення ними матеріалів кримінального провадження (справи) з 
питань перевірки ними наявної (чи відсутньої) там інформації про подію (події), що 
містять ознаки злочинів; 2) закономірності встановлення обставин, що підлягають 
доказуванню під час судового провадження в кримінальних справах; 3) закономір-
ності напрацювання програм судово-слідчих дій та інших передбачених законо-
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давством заходів для встановлення істини у кримінальних справах; 4) закономірності 
безпосередньої підготовки і виконання судово-слідчих та інших заходів, які засто-
совують під час судового розгляду кримінальних справ тощо. 

Пізнання цих закономірностей досягають шляхом: вивчення з позицій криміна-
лістики об’єктів, що стосуються процесу судового розгляду кримінальних справ; 
узагальнення та встановлення загальних і основних тенденцій розвитку діяльності 
суддів, державних обвинувачів і професійних захисників під час здійснення ними 
судового розгляду кримінальних справ; дослідження та визначення типових і 
стійких взаємозв’язків в організації та здійсненні судового провадження з боку 
вищеперелічених суб’єктів цього провадження тощо. 

Саме внаслідок наявності загальних закономірностей виникнення, вивчення і 
використання інформації під час 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, безперечно є особливості, загалом і зокрема характерні для діяльності суду, 
державного обвинувача і професійного захисника залежно від категорії (виду) 
кримінальної справи, щодо якої здійснюють провадження. Отож є всі підстави 
вести мову і про методики діяльності зазначених суб’єктів у судовому провадженні 
(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), аналогічно окремі методики підтримання 
державного обвинувачення та методики професійного захисту.  

Зазначимо, що роботу з розробки таких методик у криміналістичній науці (а це 
її безпосереднє завдання) сьогодні майже не провадять. Що ж до окремих методик 
підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах деяких видів 
злочинів, то про окремі з них вже відомо [8]. 

Отже, методика судового розгляду кримінальних справ – складова частина 
криміналістичної методики, що містить систему наукових положень і напрацьова-
них на їхній основі та 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, адвокатом-захисником). 

Стосовно методики підтримання державного обвинувачення, зазначимо, що 
вона є підмножиною методики судового розгляду кримінальних справ. Містить 
систему наукових положень і напрацьованих на їхній основі та відповідно до вимог 
закону рекомендацій щодо раціональної організації та здійснення підтримання 
прокурором державного обвинувачення в окремих категоріях кримінальних справ. 

Окрім цього, методика підтримання прокурором державного обвинувачення 
передбачає й інший аспект – безпосередній процес підтримання прокурором дер-
жавного обвинувачення у суді першої інстанції, тобто специфічна діяльність 
уповноваженої законом особи, здійснювана на підставі застосування засобів 
криміналістичної техніки, прийомів криміналістичної тактики, системи мето-
дичних рекомендацій щодо судового розгляду кримінальних справ про окремі види 
(групи) суспільно-небезпечних діянь. 

Саме у взаємозв’язку цих двох напрямів – практичного і теоретичного – 
методика підтримання прокурором державного обвинувачення виявляє, як вида-
ється, своє призначення, сприяючи розробці наукових рекомендацій здійснення 
цього процесу і запровадження їх у практику кримінального провадження. 
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Поняття методики підтримання прокурором державного обвинувачення 
необхідне, передусім, для об’єднання в єдину й чітку систему багатьох криміналіс-
тичних рекомендацій. Крім того, це матиме практичне значення для використання 
рекомендацій, передусім, прокурором – державним обвинувачем у ході розгляду 
кримінальних справ. 

Методика підтримання прокурором державного обвинувачення має містити 
науково-практичні рекомендації з формування системи судово-слідчих, організа-
ційно-підготовчих та інших судових дій. Цільове призначення цієї складової мето-
дики судового розгляду полягає в упорядкуванні використання різних криміналіс-
тичних засобів та методів для вирішення завдань кримінального провадження 
шляхом максимальної оптимізації процесу судового розгляду кримінальних справ.  
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ПОНЯТИЕ И МЕСТО МЕТОДИКИ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ  

В СИСТЕМЕ КРИМИНАЛИСТИКИ 

И. Когутич 

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

В статье на основании анализа практики уголовного судопроизводства и тенденций 
криминалистической науки рассмотрены аргументы в пользу тезиса о потребности 
расширения системы криминалистической методики. Обосновано предложение относи-
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тельно того, чтобы криминалистическая методика содержала две части: методику рас-
следования преступлений и методику судебного разбирательства уголовных дел с ее 
дифференциацией на методику поддержания прокурором государственного обвинения в 
отдельных категориях уголовных дел.  

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая методика, методика рассле-
дования преступлений, методика поддержания прокурором государственного обвинения. 

CONCEPT AND PLACE OF METHODS  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ  
СУДОВОГО КОНТРОЛЮ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 
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Розглянуто інститут судового контролю як важливу гарантію забезпечення змагаль-
ного кримінального провадження та дотримання прав його учасників, а також історичний 
розвиток суб’єкта судового контролю на досудовому розслідуванні – слідчого судді. 
Проаналізовано відповідні норми чинного Кримінального процесуального кодексу України, 
проводяться порівняння з зарубіжним досвідом правового регулювання зазначеного 
інституту.  

Ключові слова: слідчий суддя, судовий слідчий, досудове розслідування, законність 
дій і рішень слідчого або прокурора, судовий контроль. 

З прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України від 
2012 р. [1] у кримінальному судочинстві з’явився новий його суб’єкт – слідчий 
суддя, хоча у європейському кримінальному судочинстві ця процесуальна фігура 
діє давно. Раніше науковці неодноразово висловлювали пропозиції щодо розши-
рення дії інституту судового контролю або ж навіть уведення спеціального його 
суб’єкта. Що ж торкається порівняльного аналізу, то в Україні його практично не 
було, хоча такі дослідження є важливими, бо дають змогу порівняти вітчизняний 
досвід правового регулювання з зарубіжним, а також виробити пропозиції щодо 
удосконалення чинного законодавства.  

У різні часи інститут судового контролю за досудовим розслідуванням 
досліджували такі науковці: А. Ф. Коні, І. Я. Фойницький, Н. Н. Полянський, 
В. В. Косов, В. Я. Корсун, А. Р. Туманянц, Н. П. Сиза та Ю. В. Скрипіна.  

Уперше фігура слідчого судді була введена у Франції 1808 р., а згодом цей 
інститут перейняли багато держав Європи, у тому числі і Росія [2, с. 342]. З огляду 
на це у літературі зазначено, що ще за часів Російської імперії у період судової 
реформи 1864 р. було введене словосполучення «судовий слідчий» [3, с. 89]. Однак 
доцільно уточнити, що правова природа таких суб’єктів, як слідчий суддя та 
судовий слідчий, є різною. Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчим 
суддею є суддя, до повноважень якого належить здійснення судового контролю за 
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні [1]. А 
судовий слідчий є особливою посадовою особою судового відомства, особисто 
провадить слідчі дії, піднаглядний прокуратурі під час провадження попереднього 
слідства [4, с. 448, 449]. На той час вважалося, що слідчі органів поліції в силу 
свого становища не є досить неупередженими та незалежними [4, с. 452]. 
Кримінально-процесуальний кодекс РРФСР 1922 р., що в українській редакції був 
чинним і в Україні, як КПК УСРР 1922 р., закріпив інститут судових слідчих, що 
діяли під контролем суду і під наглядом з боку прокуратури. Проте вже 1923 р. 
судовий контроль був замінений прокурорським наглядом, а 1928 р. слідчих 
передають у повне адміністративне підпорядкування органам прокуратури [2, 
с. 343]. У кримінальному судочинстві радянського періоду так само не було слід-
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чого судді, а судовий контроль за КПК України 1960 р. фактично з’явився лише в 
ході так званої «малої» судової реформи 2001 р. Зокрема, оскарженню підлягали 
такі рішення: 1) постанова про відмову в порушенні кримінальної справи (ст. 236-1 
КПК України (1960 р.); 2) постанова про закриття кримінальної справи (ст. 236-6 
КПК України (1960 р.); 3) постанова про порушення кримінальної справи (ст. 236-7 
КПК України (1960 р.) [5].  

У науковій літературі зазначено, що слідчий суддя поєднує у собі цілісність, 
неупередженість судової влади та повноваження сторони обвинувачення, уміння 
провадити досудове розслідування та компетенцію поліції, а також могутність 
великого журі [6, с. 354].  

Для повноти дослідження доцільно проаналізувати зарубіжний досвід право-
вого регулювання судового контролю. Наприклад, у Кримінально-процесуальному 
кодексі Російської Федерації (далі – КПК РФ) є інститут судового контролю, однак 
немає такого суб’єкта кримінального процесу, як слідчий суддя. Так у ч. 1 ст. 125 
КПК РФ йдеться про те, що до районного суду за місцем провадження 
попереднього розслідування можуть бути оскаржені такі акти дізнавача, слідчого, 
керівника слідчого органу: 1) постанови про відмову в порушенні кримінальної 
справи; 2) постанови про закриття кримінальної справи; 3) інші рішення і дії 
(бездіяльність) дізнавача, слідчого, керівника слідчого органу і прокурора, які 
можуть завдати шкоди конституційним правам і свободам учасників криміналь-
ного судочинства чи перешкодити доступу громадян до правосуддя. Хоча пору-
шення розумних строків кримінального провадження, згідно з ч. 2 ст. 123 КПК РФ, 
оскаржуються до прокурора чи керівника слідчого органу, які ухвалюють 
відповідне рішення у формі постанови [7]. На нашу думку, і такі постанови можна 
оскаржити до суду у порядку ст. 125 КПК РФ, оскільки жодних застережень щодо 
цього немає.  

Схожий порядок встановлено також Кримінально-процесуальним кодексом 
Республіки Білорусь (далі – КПК РБ), згідно з ч. 2 ст. 139 якого суд за місцем 
розслідування кримінальної справи або розгляду заяви чи повідомлення про злочин 
може розглядати скарги на наступні рішення органу кримінального пересліду-
вання: 1) на відмову у порушенні кримінальної справи; 2) про припинення поперед-
нього розслідування кримінальної справи, кримінального переслідування; 3) про 
відмову в порушенні провадження за нововиявленими обставинами. Важливо наголо-
сити, що перелічені вище рішення на рівні із судом можуть бути оскаржені і 
прокуророві. Окрім цього, в порядку ст. 143 КПК РБ до суду можна оскаржити 
затримання, застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту чи домаш-
нього арешту, продовження строку тримання під вартою чи домашнього арешту. 
Також, згідно зі ст. 146 КПК РБ, до суду можна оскаржити примусове поміщення 
особи, яка не утримується під вартою, до психіатричного стаціонару для 
проведення експертизи [8].  

Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Казахстан (далі – КПК РК) у 
ч. 1 ст. 109 містить більш конкретний перелік дій (бездіяльності) та рішень проку-
рора, органів слідства і дізнання, що підлягають оскарженню у судовому порядку. 
До них належать: рішення про відмову у прийнятті заяви про злочин, а також 
порушення закону, допущені при відмові у порушенні кримінальної справи, 
порушенні, зупиненні та закритті кримінальної справи, рішення про примусове 
поміщення у медичну установу для проведення судово-медичної експертизи, 
порушення закону, допущені під час проведення обшуку, виїмки, накладенні 
арешту на майно, рішення про застосування застави, порушення закону під час 
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вчинення інших дій (бездіяльності) та ухваленні рішень, якщо відкладення перевірки 
законності таких дій (бездіяльності) та рішень до стадії судового розгляду утруднює 
чи унеможливлює відновлення порушених прав та свобод людини і громадянина. 
Скарги на вищезазначені рішення, згідно з ч. 5 ст. 109 КПК РК, районний суд роз-
глядає за місцем знаходження органу, який веде кримінальний процес [9]. 

Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Молдова (далі – КПК РМ) 
регламентує такого суб’єкта, як суддя з кримінального переслідування, який у п. 24 
ч. 1 ст. 6 КПК РМ визначається як суддя, наділений функціями кримінального 
переслідування, а також судового контролю за процесуальними діями, що здійсню-
ються в ході кримінального переслідування. Згідно зі ст. 313 КПК РМ оскарженню 
підлягають: 1) відмова органу кримінального переслідування: а) у прийнятті скарги 
чи повідомлення про готування чи вчинення злочину; б) у задоволенні клопотань у 
встановлених законом випадках; в) розпочати кримінальне переслідування; 2) поста-
нова про припинення кримінального переслідування чи про припинення криміналь-
ного провадження, чи про виведення особи з-під кримінального переслідування; 
3) інші дії, що стосуються конституційних прав та свобод особи [10].  

Посада слідчого судді введена і за Кримінальним процесуальним кодексом 
Французької Республіки (далі – КПК Французької Республіки), проте його не 
можна ототожнювати зі слідчим суддею за КПК України. Для їх розмежування 
потрібно порівняти правові статуси цих двох суб’єктів. Згідно з ч. 1 ст. 50 КПК 
Французької Республіки, слідчого суддю обирають з-поміж суддів суду та призна-
чають згідно з формальними правилами, встановленими для призначення суддів. 
Відповідно до ч. 1 ст. 80 КПК Французької Республіки, слідчий суддя може 
провадити розслідування лише відповідно до подання окружного прокурора [11]. 
Лише чотири відсотки справ прокурор передає до слідчого судді, який має ширші 
повноваження для розслідування [12, с. 2]. 

Тепер зупинімося на повноваженнях слідчого судді. Проаналізувавши норми 
КПК Французької Республіки, що врегульовують досудове розслідування, можна 
зробити висновок, що слідчий суддя має такі повноваження: як і прокурор залучати 
для надання допомоги голів округів, технічний персонал водних та лісових 
адміністрацій, поліцейських у сільській місцевості (ст. 25), створювати тимчасові 
групи із судових поліцейських та службовців митних органів для документування 
та розкриття відповідних злочинів, наглядати за їх діяльністю, призначати їх голів 
(ч. 2 ст. 28-1), несе відповідальність за судові розслідування (ч. 1 ст. 49), з метою 
продовження провадження слідчих дій може пересуватися в межах територіальних 
юрисдикцій сусідніх судів (ст. 69), видавати ордер на арешт особи (ч. 1 ст. 74-2), як 
і прокурор санкціонувати відібрання відбитків пальців та фотографування особи, 
яка підлягає ідентифікації (ч. 4 ст. 78-3), за власним рішенням та під особистим 
контролем перехоплювати телекомунікаційну кореспонденцію (ч. 1 ст. 80-4), 
проводити відповідно до закону будь-яку слідчу дію, яку він вважає необхідною 
для встановлення істини, зобов’язаний встановлювати докази вини та невину-
ватості (ч. 1 ст. 81), проводити чи сприяти вивченню особистості осіб, щодо яких 
ведеться розслідування, у тім числі їхнє фінансове, сімейне чи соціальне 
становище (ч. 6 ст. 81), залежно від характеру справи призначити соціальну 
реабілітацію у в’язниці та випробування з наглядом, залучати службу захисту дітей 
чи будь-яку уповноважену організацію для перевірки фінансового, сімейного та 
соціального становища особи, щодо якої ведеться судовий розгляд, інформувати 
суддю про необхідні заходи задля підтримки соціальної інтеграції відповідної 
особи (ч. 7 ст. 81), дати розпорядження чи аргументовану відмову у проведенні 
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медичної, психологічної експертизи чи будь-якого іншого необхідного заходу (ч. 8, 
ч. 9 ст. 81), вживати за власною ініціативою чи за ініціативою суду або потерпілої 
сторони будь-яких заходів, спрямованих на оцінку природи та розміру шкоди, 
завданої потерпілому, чи на одержання інформації про особу останнього (ст. 81-1), 
за вимогою прокурора чи клопотанням сторін провести чи обґрунтовано відмовити 
у проведенні слідчих дій (ст. 82, ст. 82-1, ст. 82-2), визнати особу потерпілою та 
цивільним позивачем (ст. 85), бути присутнім на місці вчинення злочину, щоб 
з’ясувати важливі обставини справи чи провести обшук (ч. 1 ст. 92), попередньо 
повідомивши прокурора у своїй юрисдикції, прибути до будь-якого місця в межах 
національної території, щоб провести будь-яку слідчу дію, за умови, що він 
попередньо повідомив місцевого окружного прокурора (ст. 93), проводити виїмку 
речей, документів (ст. 97), допитувати свідків, проводити очні ставки між ними 
(ч. 1 ст. 102), допитувати сторін, проводити очні ставки між ними (ч. 1 ст. 114), 
покласти відповідні обов’язки на підозрюваного з метою забезпечення його 
належної процесуальної поведінки (ст. 138), скерувати слідче доручення будь-
якому судді того суду, в якому він працює, будь-якому слідчому судді чи судовому 
поліцейському для проведення необхідних слідчих дій у межах їхніх терито-
ріальних юрисдикцій (ч. 1 ст. 151), особисто контролювати хід виконання слідчого 
доручення (ч. 3 ст. 152), залучити експерта та наглядати за його роботою (ст. 156), 
призначити експерта, відповідального за надання висновку (ч. 1 ст. 159), винести 
рішення про відсутність підстави для обвинувачення, якщо він вирішить, що 
сукупність обставин справи не становить тяжкого, середньої чи невеликої тяжкості 
злочину, чи якщо особа злочинця залишилася не встановленою, чи якщо немає 
достатніх доказів проти особи, щодо якої ведеться розслідування (ч. 1 ст. 177), 
винести рішення про пред’явлення обвинувачення підслідній особі перед судом 
присяжних, якщо він вважатиме, що висунуті їй обвинувачення становлять злочин, 
який за законом кваліфікується як тяжкий (ч. 1 ст. 181) [11].  

Щоб заохотити командну роботу та припинити одноосібну роботу слідчих 
суддів, з 1 березня 2008 р. у Франції запрацював 91 слідчий центр, що розслідує 
складні справи [13, с. 17, 30]. 

Отже, слідчий суддя у Франції є самодостатньою процесуальною фігурою, 
наділеного достатніми повноваженнями для проведення досудового розслідування 
у обсязі, достатньому та необхідному для розкриття злочину. Цікаво, що видатний 
французький письменник Оноре де Бальзак підкреслив, що «жодна людська влада 
не може зазіхнути на могутність слідчого судді; ніщо не може зупинити його; ніхто 
не може контролювати його». Винайдений Наполеоном слідчий суддя має 
надзвичайні широкі судові повноваження [14]. Ця могутність найбільше виявля-
лася у тому, що, оцінюючи докази за власним переконанням, слідчий суддя міг 
пред’явити обвинувачення у злочині тій чи іншій особі, а згодом на власний розсуд 
взяти її під варту та тримати в ув’язненні необмежену кількість часу – стільки, 
скільки йому потрібно для провадження слідства [15, с. 95]. 

У науковій літературі французьку модель судового контролю часом і крити-
кують. Правова комісія Нової Зеландії у своєму аналізі щодо французького кримі-
нального процесу зазначила, що модель, за якою суддя контролює діяльність 
поліції, бере участь у розслідуванні, ухвалює рішення про обвинувачення, є 
інквізиційною [12, с. 1]. Проте на практиці через велике навантаження на суди 
поліція користується значною автономією під час розслідувань [12, с. 2].  

Варто також наголосити, що КПК Французької Республіки регламентує також 
і судовий контроль за рішеннями слідчого судді. Особа, щодо якої ведеться 
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розслідування, прокурор можуть подати апеляцію на подальші рішення слідчого 
судді: 1) ухвалене за клопотанням особи, про визнання її потерпілою (ст. 87 КПК); 
2) про поміщення особи, щодо якої ведеться розслідування, під судовий нагляд 
(ст. 139 КПК); 3) ухвалене за клопотанням особи, щодо якої ведеться розсліду-
вання, про скасування судового нагляду над нею (ст. 140 КПК); 4) про залишення в 
силі затримання чи встановленого над підсудним судового контролю, якщо суддя 
під час судового розгляду вважатиме, що обставини справи свідчать про вчинення 
злочину середньої тяжкості, та накаже скерувати справу у виправний суд, що тягне 
за собою негайне припинення досудового ув’язнення чи судового контролю (ч. 3 
ст. 179 КПК); 5) про розгляд справи судом присяжних, якщо обвинувачення, 
висунуті особі, щодо якої провадиться досудове розслідування, становлять 
особливо тяжкий злочин (ч. 1 ст. 181); 6) про відкладення проведення медичної, 
психологічної експертизи чи іншого необхідного заходу, ухваленого за клопотан-
ням сторони провадження (ч. 9 ст. 81 КПК); 7) про незгоду з клопотаннями сторін 
щодо проведення їх допитів, допитів свідків, очних ставок за їхньої участі, огляду 
місця події, про віддання наказу одній зі сторін про відкриття речі, необхідної для 
розслідування, чи будь-якої іншої процесуальної дії, яка, на їхню думку, є 
необхідною для встановлення істини (ст. 82-1 КПК); 8) ухвалене у випадку незгоди 
з клопотанням сторони про визнання обвинувачення погашеним давністю (ст. 82-3 
КПК); 9) ухвалене у випадку незгоди із клопотанням прокурора чи сторін про 
проведення експертизи (ч. 2 ст. 156 КПК); 10) про відхилення клопотання сторін 
щодо призначення додаткової чи повторної експертизи (ч. 4 ст. 167 КПК) [11].  

Французький кримінальний процес зміщений до досудового розслідування, 
тоді як у змагальному процесі встановлення фактів відбувається в ході судового 
розгляду, а провадиться процес встановлення фактів центральною процесуальною 
фігурою, що представляє державу. Ще століття тому цією фігурою був би слідчий 
суддя, але оскільки його роль применшувалася, відтак, збільшилася роль 
прокурора, який тепер контролює 96% усіх кримінальних справ [16, с. 1393–1394].  

Як вже було зазначено, за КПК України слідчим суддею є суддя, до повно-
важень якого належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, 
свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. КПК України не дає 
визначення судового контролю. У літературі під судовим контролем вважається 
вплив суду під час досудового провадження на вирішення питань, пов’язаних з 
реалізацією кримінальної відповідальності, бо інакше сторона переслідування 
матиме значні переваги над стороною захисту [17, с. 344]. Як зазначає дослідник 
інституту судового контролю В. Корсун, судовий контроль на досудових стадіях 
кримінального процесу є додатковим, допоміжним засобом надійності та відпо-
відно законності кримінально-процесуального пізнання [18, с. 195]. Судовий контроль 
за КПК України відбувається у двох формах: 1) надання дозволів (обрання заходів 
забезпечення кримінального провадження, надання дозволів на проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій); 2) розгляд скарг на 
рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора. 
Компетенція слідчого судді поширюється лише на стадію досудового роз-
слідування. 

Слідчим суддею, так само як у Французькій Республіці, може бути тільки 
суддя, тобто представник судової влади. В Україні слідчий суддя обмежений лише 
здійсненням судового контролю, тоді як у Франції він додатково реалізує функцію 
нагляду та процесуального керівництва досудовим розслідуванням. За КПК 
України прокурор здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення 
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досудового розслідування у формі процесуального керівництва останнім (ч. 2 
ст. 36 КПК України). Тобто за КПК України прокурор має право давати слідчому 
вказівки щодо обсягу слідчих дій, що підлягають проведенню, може самостійно 
проводити окремі слідчі дії, самостійно звертатися з клопотаннями до слідчого 
судді, проте не може без дозволу слідчого судді застосовувати заходи забезпечення 
кримінального провадження чи одноособово санкціонувати проведення слідчих 
дій, які проводять з дозволу слідчого судді. Проте саме у цьому і полягає дія 
принципу змагальності, чого не можна сказати про французький кримінальний 
процес, де суд фактично забезпечує провадження досудового розслідування, є 
активним його учасником, спрямовує його хід, визначає його обсяг, ухвалює 
кінцеві процесуальні рішення, а згодом ще й розглядає кримінальний спір по суті 
та виносить остаточне рішення у справі. 

Так, зазначені вище моделі судового контролю одержали різне правове 
регулювання, що пояснюється їх різним процесуальним призначенням, різними 
обсягами повноважень та правовими статусами їх суб’єктів.  
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ПРАВОВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА  
СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
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ул. Университетская, 1, 79000 Львов, Украина 

Рассмотрен институт судебного контроля, как важная гарантия обеспечения соревно-
вательного уголовного производства и соблюдения прав его участников, а также 
историческое развитие субъекта судебного контроля на досудебном расследовании – 
следственного судьи. Анализируются соответственные нормы действующего Уголовного 
процессуального кодекса Украины, проводятся сравнения с зарубежным опытом право-
вого регулирования указанного института. 

Ключевые слова: следственный судья, судебный следователь, досудебное рас-
следование, законность действий и решений следователя или прокурора, судебный 
контроль. 

LEGAL REGULATION OF JUDICIAL CONTROL INSTITUTE: 
COMPARATIVE ASPECT 

D. Kryklyvets 

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

The legal institute of judicial control as an important guarantee of adversarial criminal 
proceedings and its participants legal rights ensurance as well as the historical development of 
the judicial control subject at the pre-trial investigation stage – an investigating judge, are 
regarded. The pertinent legal norms of the current Criminal Procedural Code of Ukraine are 
analyzed; comparative analysis of the given legal institute regulation is provided. 

Key words: investigating judge, judicial investigator, pre-trial investigation, lawfulness of 
actions and decisions of an investigator or prosecutor, judicial control. 
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ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ  
ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ НА СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ 

Н. Литвин  

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

Досліджено та проаналізовано основні проблеми та недоліки законодавчого закріп-
лення та забезпечення права засудженого на захист своїх прав та законних інтересів на 
стадії виконання вироку. 

Ключові слова: стадія виконання вироку, засуджений, право на захист. 

Конституційне закріплення принципу «людина є найвищою соціальною цін-
ністю» визначило напрям вдосконалення та зміни чинного законодавства в бік 
посилення захисту і забезпечення дотримання прав та законних інтересів особи. 
Реалізація цього концептуального положення пов’язана з необхідністю відтворення 
у чинному кримінальному процесуальному законодавстві змісту конституційних 
гарантій та закріплення правових норм, присвячених захисту прав і свобод людини, 
оскільки лише формальне проголошення цих прав не буде дієвим без наявності 
правового механізму їх забезпечення. 

Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) слугує для регулювання конкрет-
них відносин між учасниками кримінального провадження, що для незалежної, 
демократичної держави, є одним із пріоритетних завдань, саме тому його прий-
няттю присвячено стільки уваги та різнобічних коментарів, зауважень та навіть 
критики. Забезпечення права на захист підозрюваного, обвинуваченого, засудже-
ного і виправданого у кримінальному провадженні – це одна з найважливіших 
державних гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина, закріплених 
Конституцією України та міжнародними актами. 

Питанням функції захисту в юридичній літературі приділено чимало уваги. 
Цьому інституту присвячено десятки праць таких науковців як: П. С. Елькінд, 
О. Ф. Кістяківський, Ю. І. Стецовський, М. С. Строгович, ці та багато інших вче-
них зробили свій вагомий внесок у розвиток цього інституту ще у дореволюційний 
період та за радянських часів. В часи незалежності над дослідженням цього питан-
ня працювали А. М. Бірюкова, Я. П. Зейкан, С. А. Альперт. Окремі аспекти вивчали 
Н. О. Бородовська, А. В. Кузнєцов, М. П. Курило, Т. Ф. Мінязева, В. О. Попелюш-
ко, Є. О. Шевченко та ін.  

Водночас перелічені та інші автори, питання захисту особи у кримінальному 
провадженні досліджували на базі КПК 1960 р. Сьогодні ж Україна ввійшла у нову 
«еру» – еру дії нового Кримінального процесуального кодексу України. І вже 
перші кроки його реалізації засвідчили, що низка правових, теоретичних та 
прикладних проблем, пов’язаних з його прийняттям та набуттям чинності є 
дискусійними та абсолютно не дослідженими. Тож вони потребують детального 
аналізу та вивчення. Саме цими міркуваннями обґрунтовується актуальність для 
кримінальної процесуальної науки та практики, питань, пов’язаних з функцією 
захисту у кримінальному провадженні, особливо під час виконання вироку суду. 

Метою дослідження є виявлення проблем та недоліків в частині закріплення та 
забезпечення права на захист та безпосередньо права засудженого на захист своїх 
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прав та законних інтересів на стадії виконання вироку, а також вироблення 
пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавства і напрямі розширення 
можливостей для реалізації засудженим наданих йому прав щодо захисту своїх 
інтересів на стадії виконання вироку.  

За загальним правилом забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, виправ-
даному, засудженому права на захист є системою засобів та способів, передбачених 
та не заборонених законом, виражених у сукупності процесуальних прав, викорис-
тання та реалізація яких дає змогу учасникам кримінального провадження особисто 
захищатися від підозри чи обвинувачення у вчиненні злочину, користатися юри-
дичною допомогою захисника, та покладає на слідчого, прокурора, слідчого суддю, 
суд обов’язок роз’яснити належні особам права та забезпечити їх право на 
кваліфіковану правову допомогу з боку обраного або призначеного захисника.  

Право на захист у кримінальному провадженні може реалізовуватись у вигляді 
самозахисту самим підозрюваним, обвинуваченим, виправданим, засудженим за 
допомогою наданих йому процесуальних прав, закріплених у законі, обсяг і зміст 
яких залежить від процесуального статусу особи та стадії кримінального провад-
ження, на якій вони можуть бути реалізовані. 

Щодо іншої форми захисту, то вона реалізується шляхом залучення захисника-
адвоката. Участь захисника в кримінальному провадженні є важливою процесуаль-
ною гарантією захисту прав та законних інтересів особи. З огляду на це КПК 
обмежує коло осіб, які можуть бути захисниками у кримінальних справах, а саме, 
захисником є лише адвокат, відомості про якого внесено до Єдиного реєстру 
адвокатів України. Крім цього КПК змінено порядок залучення захисника до 
справи з дозвольного на явочний. У ході захисної діяльності захисник користується 
процесуальними правами, наданими особі, інтереси якої він захищає, за винятком 
невід’ємних прав підзахисного. Залучення до справи захисника-адвоката, здійснен-
ня ним захисної діяльності шляхом використання професійних прав та виконання, 
покладених обов’язків не звужує, не замінює процесуальних прав підзахисної 
особи та не унеможливлює здійснювати її паралельно. Щодо цього правильно 
зазначає О. Р. Михайленко: «реалізація прав особи йде спільно з процесуальною 
діяльністю захисника» [6, c. 300]. 

У кримінально-процесуальній літературі існує думка, і з нею не можна не пого-
дитися, про те, що захист має триелементну структуру. Такої думки дотримується і 
М. С. Строгович. До числа осіб, які здійснюють захист, він включає також слід-
чого, прокурора та суд [8].  

Отже, третьою складовою триелементної структури захисту є діяльність 
органів (офіційний, посадовий захист), яка виявляється у створенні передбачених 
законом процесуальних умов для використання особою та її захисником наданих 
їм законом можливостей, тобто у втіленні в процесі однієї з головних засад 
судочинства – «забезпечення права на захист». Наприклад, орган, що веде 
кримінальне провадження, зобов’язаний роз’яснити особі – разом з іншими 
процесуальними правами – її право на захист; в окремих випадках якщо участь 
захисника є обов’язковою, а особа не запросила захисника, то слідчий, прокурор 
чи суд зобов’язані призначити захисника та залучити його до провадження (п. 3 
ч. 1 ст. 49 КПК). На слідчого суддю також покладено обов’язок за власною 
ініціативою і незалежно від наявності клопотань про це здійснювати захист прав 
осіб, позбавлених свободи на сумнівних підставах чи щодо яких застосовується 
насильство з боку державних органів під час затримання чи тримання в 
установах обмеження волі. З огляду на вищезазначене, доцільним є розглядати 
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забезпечення права на захист як триелементну структуру зі своєю специфікою та 
особливостями.  

Серед суб’єктів кримінального провадження, які мають право на захист, ч. 1 
ст. 20 КПК України називає засудженого – особу, обвинувальний вирок щодо якої 
набув законної сили. Під час розгляду і вирішення питань про умовно-дострокове 
звільнення, заміну одного виду покарання на інше, про зміну виду виправного 
закладу та інших питань засуджений є самостійним учасником кримінального про-
вадження. Відповідного статусу він набуває з набранням вироком законної сили.  

Виконання вироку – самостійна завершальна стадія процесу, що починається з 
моменту набрання вироком законної сили і містить низку процесуальних дій і 
рішень, які забезпечують реалізацію актів правосуддя. Завдання цієї стадії полягають 
в тому, щоб звернути вирок до виконання та вирішити всі питання, які виникають 
під час приведення вироку до виконання, а також в ході його безпосереднього 
виконання, зокрема, питання, що виникають: після набрання вироком законної сили, 
але до фактичного звернення його до виконання; у ході виконання вироку; після 
виконання вироку [2, c. 131].  

Стадія виконання вироку має бути регулятором специфічних правовідносин, які 
виникають під час виконання вироку, адже на цій стадії крім судді, суду, беруть 
участь й інші органи та установи, такі як: представники адміністрацій виправних 
установ, уповноважені особи органів внутрішніх справ, органів кримінально-вико-
навчої служби, значна частина діяльності яких лежить поза межами кримінального 
провадження, формулюється та викладається ними в клопотаннях та торкається 
оцінки дій та поведінки засудженого. Позиція, яку ці суб’єкти відстоюватимуть за 
допомогою процесуальних засобів та методів під час вирішення судом питань, пов’я-
заних із виконанням вироку, впливатиме на характер рішення суду, і відповідно, тією 
чи іншою мірою зачіпатиме права та інтереси засудженого. Внаслідок цього його 
становище може покращитися або погіршитися [1, c. 25]. Слушно зазначає 
В. О. Попелюшко: «хоча в цій стадії процесу питання по суті справи, тобто про вину-
ватість чи невинуватість засудженого не вирішуються, проте ті, що вирішуються, а 
це в основному питання про покарання, мають суттєве значення для подальшої долі 
особи, яка піддається кримінальному покаранню» [7, c. 400]. 

Отже, беручи до уваги значення і завдання стадії виконання судових рішень та 
проаналізувавши її суть, можна дійти висновку, що на цій стадії кримінального 
провадження повною мірою діють та реалізуються загальні засади судочинства та 
одна з головних конституційних засад судочинства – забезпечення права на захист. 

Невід’ємною складовою правового статусу засудженого є саме його законні 
інтереси, однак останні прямо не зазначені і не прописані в законі. За загальним 
правилом, законні інтереси засуджених – це закріплені у правових нормах прагнення 
засуджених до володіння тими чи іншими благами. Однак, на відміну від обсягу прав 
підозрюваного, підсудного, обвинуваченого на попередніх стадіях кримінального 
провадження сукупність прав засудженого законодавцем вкрай обмежена. З огляду 
на це, інтереси засудженого є під загрозою залишитись нереалізованими. Тому 
захисна діяльність на стадії виконання вироку потрібна для того, щоб попередити 
порушення прав засудженого, а у випадку, якщо таке порушення вже сталось, захист 
повинен відновити порушені права і сприяти їх реалізації. 

Як уже було зазначено, правовий статус засуджених визначається законами 
України, а також Кримінальним процесуальним кодексом, якщо керуватися поряд-
ком і умовами виконання та відбування конкретного виду покарання. Аналіз 
чинного законодавства дає підстави зробити висновок, що статус засудженого тою 
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чи іншою мірою закріплено у Кримінально-виконавчому кодексі України, де у ст. 8 
цього кодексу перелічено права засудженого. А от що стосується Кримінального 
процесуального кодексу, у якому мали б бути прописані процесуальні аспекти та 
механізм реалізації цих прав, то тут ситуація неоднозначна, тому доцільним є 
проаналізувати норми Кримінального процесуального кодексу та висвітлити 
головні проблемні моменти.  

У ст. 43 Кримінального процесуального кодексу йдеться про те, що засудже-
ний має право використовувати перелічені в ст. 42 КПК права обвинуваченого на 
підставах, у порядку та обсязі, які визначаються особливостями його процесуаль-
ного статусу та специфікою стадії виконання вироку. Під час розгляду і вирішення 
питань, пов’язаних з виконанням вироку, засуджений є самостійним учасником 
кримінального провадження з певним процесуальним статусом, однак КПК не 
містить спеціальної статті, яка б регламентувала перелік процесуальних прав, 
необхідних для захисту прав та інтересів засудженого на стадії виконання вироку, 
а пропонує використати аналогію закону, яка полягає у наданні засудженому прав 
обвинуваченого, передбачених ст. 42 КПК без необхідної деталізації та конкрети-
зації. Норми КПК не визнають наявності в засудженого інтересів, а як наслідок 
необхідності та можливості їх захисту, а на практиці повний правовий, а не 
доктринальний, захист інтереси особи отримують лише тоді, коли вони закріплені 
у нормах права. Тому в цілях посилення гарантій захисту прав і законних інтересів 
засудженого на стадії виконання вироку доцільним є внести необхідні зміни до 
статей та детально закріпити на законодавчому рівні права засудженого та захис-
ника-адвоката, повноваження та обов’язки суду, прокурора, органів та установ, на 
які покладено обов’язок виконання судових рішень, у нормах закону закріпити 
випадки обов’язкової участі під час розгляду питань, пов’язаних з виконанням 
вироку, засудженого, захисника-адвоката, прокурора, та інших осіб залежно від 
особливостей ситуації, оскільки лише точна правова регламентація слугуватиме 
основою для неухильного дотримання та реалізації прав та захисту законних 
інтересів.  

Права засуджених визначаються так, що їх реалізація часто залежить від волі 
тих чи інших органів чи посадових осіб. Завдяки прямій вказівці в законі, в органів 
не виникатиме сумнів застосовувати ту чи іншу норму за аналогією. Поки в КПК 
відсутня необхідна деталізація щодо регламентації кримінальної процесуальної 
діяльності стосовно виконання вироку, це буде підставою для ігнорування деклара-
тивно прописаних прав засудженої особи. Більше того, соціально-правове призна-
чення нормативної регламентації прав засуджених полягає у зміцненні режиму 
законності під час виконання покарання, оскільки міра свободи засудженого, своєю 
чергою, означає міру несвободи держави стосовно нього, дотримуватися якої – 
важливий обов’язок її представників, тобто – персоналу установ та органів вико-
нання покарань. Права ж засуджених, проголошені формально, поглиблюють 
наявний антагонізм між ними і суспільством, суттєво віддаляють виконання постав-
лених перед покаранням цілей [4, c. 96–97]. 

Однак, незважаючи на прогалини, які є в законодавстві, не можна недо-
оцінювати позитивних аспектів та нововведень, що містяться у новому КПК. Якщо 
порівняти відповідні норми КПК 1960 р. з новим КПК, то можна виокремити деякі 
важливі моменти, насамперед щодо участі засудженого у судовому засіданні. За 
КПК 1960 р., де було закріплено порядок вирішення питань, пов’язаних із 
виконанням вироку (ст. 411 КПК) зазначалося, що «питання пов’язані з виконанням 
вироку, вирішуються судом у судовому засіданні з участю прокурора. У судове 
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засідання суд, як правило, викликає засудженого, а за його клопотанням і захисника». 
Однак, аналіз даної норми, давав підстави говорити про обмеження права засуд-
женого на захист своїх законних інтересів у цій стадії, адже участь прокурора 
законодавцем було визначено як обов’язкову, а норма про участь засудженого 
носила рекомендаційний характер, а з огляду на це, формулювання «як правило», на 
практиці зводилось до дуже нечастого застосування і було вкрай рідкісним явищем, і 
тут не можна не погодитись із думкою О. В. Вороніна, який зазначав, що «такого 
роду положення приводять до того, що норми, які регламентують статус засуд-
женого, носитимуть лише декларативний характер» [3, c. 210]. Більше того, як 
слушно зазначила Т. Н. Добровольська, «засуджений, стосовно якого вирішуються ті 
чи інші питання, не безправний об’єкт, а особа, чиї процесуальні права та законні 
інтереси мають бути належним чином забезпечені та гарантовані» [5, c. 103]. На 
додаток до цього потрібно визнати правильною є позиція Д. В. Тулянського, про те, 
що «Засуджений – це той же обвинувачений, але по-відношенню до якого судом 
винесено обвинувальний вирок (ст. 43 КПК України), а обвинувачений згідно з 
кримінально-процесуальною теорією та практикою – це повноправний і активний 
учасник кримінального провадження, наділений широким спектром прав і обов’яз-
ків» [9, c. 55]. З огляду на ці та багато інших коментарів та критики з приводу 
нашого питання, норму про участь засудженого у судовому засіданні (ч. 4 ст. 539 
КПК України ) у новому КПК викладено у новій редакції: «У судове засідання 
викликається засуджений, його захисник, законний представник, прокурор». Більше 
того, з цієї статті доходимо висновку, що неприбуття в судове засідання вище-
зазначених осіб, якщо вони повідомили про поважні причини неявки, можуть бути 
підставою для відкладення судового засідання. Тобто законодавець все ж розширив 
дію принципу забезпечення засудженому права на захист і на завершальній стадії 
кримінального провадження.  

Також у новому КПК у ст. 539 чітко сформульований перелік осіб, за клопо-
танням (поданням) яких суд вирішує питання, що виникають під час та після 
виконання вироку. Тут законодавець серед суб’єктів права на звернення з клопо-
танням на рівні з прокурором та органами й установами виконання покарань, 
називає засудженого та його захисника. 

Зазначимо, що в процесі реформування кримінальної процесуальної законо-
давчої бази простежуються явні позитивні зрушення у сфері закріплення та розши-
рення статусу засудженого у кримінальному провадженні. Однак, детальний аналіз 
положень розділу VIII «Виконання судових рішень» все ще дає підстави говорити 
про вкрай обмежений та поверхневий зміст інформації про порядок та форму 
проведення необхідних процесуальних дій, підготовчих дій, пов’язаних з відкриттям 
судового засідання, підготовки матеріалів, строків. На сьогодні засудженим прак-
тично не забезпечено право доступу до правосуддя, гарантоване ст. 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод та ст. 21 КПК; не врегульовано 
порядок судового розгляду питань, що потребують з’ясування на стадії виконання 
вироку тощо. Якщо право неминуче опосередковує нормативну, засновану на законі 
діяльність держави, то держава створює право, об’єктивує його суть і змістовні 
властивості, організовує та забезпечує його нормальне функціонування. Однак 
проблема законодавства, яке регулює правовідносини, одним із суб’єктів котрих є 
засуджений, полягає не лише у відсутності чітко сформульованого переліку прав 
засуджених у законі, але й у відсутності «встановленого механізму їх реалізації». 
Оскільки головне не в проголошенні самого права, а в його змісті та правовому 
механізмі забезпечення і здійснення, без якого право стає «мертвою» нормою. 
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ного закрепления и обеспечения права осужденного на защиту своих прав и законных 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ  
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ  

КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 2012 р. 

А. Павлишин 

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

Досліджено питання допустимості доказів у кримінальному процесі України, яке 
розглядається з урахуванням положень КПК України 2012 р. У статті розглянуті правила 
допустимості доказів. Керуючись положеннями нового кодексу, проаналізовано порядок 
визнання доказів недопустимими. На цій основі виявлено певні недоліки чинного 
законодавства і запропоновано шляхи їх усунення. 

Ключові слова: докази, допустимість доказів, визнання доказів недопустимими. 

Питання допустимості доказів належить до однієї з фундаментальних категорій 
кримінального процесу і доказового права зокрема. Виконання завдань криміналь-
ного провадження в цілому і особливо такого з них, як забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого розслідування і судового розгляду для того, щоб кожний, 
хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в 
міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, ставить 
особливі вимоги до доказів, на основі яких вони вирішуються. Тому в теорії доказів 
протягом багатьох років формувалось особливе уявлення про допустимість доказів 
як гарантію повноти і достовірності зібраних у процесі доказів, законності 
прийнятих на їхній основі рішень. 

Проте ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу України від 
13 квітня 2013 року, котрий у своїй основі побудований на дещо іншій моделі про-
цесу, ніж попередній, потребує з позиції сьогодення підійти до аналізу і розуміння 
цієї фундаментальної категорії. 

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2013 р. на відміну 
від КПК України 1960 р., формально закріпив поняття допустимості, надавши йому 
нормативного значення. 

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він 
отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.  

Тому доходимо висновку, що доказ буде допустимим, якщо він отриманий з 
дотриманням передбачених у КПК умов (правил, порядку).  

Проте закон окремо не виділяє таких умов. Певні роз’яснення з цього приводу 
дав Верховний Суд України. Зокрема, у п. 19 постанови Пленуму від 1 листопада 
1996 р. № 9 зазначено: «Визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати 
місце лише за умови доведеності її вини. При цьому слід мати на увазі, що згідно зі 
ст. 62 Конституції обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях, а також 
на доказах, одержаних незаконним шляхом. Докази повинні визнаватись такими, 
що одержані незаконним шляхом, наприклад, тоді, коли їх збирання й закріплення 
здійснено або з порушенням гарантованих Конституцією України прав людини і 
громадянина, встановленого кримінально-процесуальним законодавством порядку, 
або не уповноваженою на це особою чи органом, або за допомогою дій, не 
передбачених процесуальними нормами» [1]. 
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У літературі з певними уточненнями переважно виділяли такі правила допусти-
мості доказів: законне джерело доказу, законний суб’єкт отримання доказів, закон-
ний спосіб (порядок) отримання доказів та закріплення фактичних даних [2, с. 27; 3, 
с. 67–68; 4, с. 164], а дехто виокремлював ще й дотримання прав і законних інтересів 
особи [5, с. 44; 6, с. 10].  

Однак у новому КПК України зазначені правила набули дещо іншого змісту, 
ніж той, який в них вкладали за КПК 1960 р. Проаналізуємо їх. 

Що стосується законного джерела доказу, то чинний КПК України у ч. 2 ст. 84 
наводить вичерпний перелік джерел доказів, а саме: показання, речові докази, 
документи, висновки експертів. Докази, джерело котрих невідоме (анонімний доку-
мент) або отримані з непередбаченого законом джерела (пояснення екстрасенса) є 
недопустимими. Незважаючи на певну критику з боку окремих вчених [7, с. 3–7; 8, 
с. 104–105], законодавець пішов шляхом наведення вичерпного переліку джерел 
доказів, котрий розширеному тлумаченню не підлягає. Зроблено це з тих мірку-
вань, що не можна використовувати як джерела доказів ті, достовірність котрих 
наукою поки що не доведена (наприклад, висновки екстрасенсів чи ворожок, 
висновки поліграфа). Однак, як видається, такий підхід не зовсім слушний, 
оскільки достовірність окремого доказу та його джерела у кожному конкретному 
випадку повинен оцінювати тільки суд, а не законодавець наперед. 

Щодо законного суб’єкта отримання доказів, то КПК України вносить певне 
непорозуміння у їх визначення. Так зі змісту ч. 1 ст. 84 КПК України, яка визначає 
поняття доказів, випливає, що отримувати докази можуть лише слідчий, прокурор, 
слідчий суддя і суд. Зокрема, у ній зазначено, що доказами в кримінальному 
провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на 
підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 
відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провад-
ження та підлягають доказуванню. 

Водночас у ч. 1 ст. 93 КПК України зазначено, що збирання доказів здійс-
нюється сторонами кримінального провадження і потерпілим. Згідно з п. 19 ст. 3 
КПК України до сторін кримінального провадження належать: 1) з боку обвину-
вачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також 
потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених 
цим Кодексом; 2) з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), 
засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання 
про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Тут варто однак 
уточнити, що для кожного конкретного провадження законним суб’єктом одер-
жання доказів буде саме той слідчий чи прокурор, котрі здійснюють відповідне 
провадження чи за їхнім дорученням інший слідчий чи оперативний працівник 
або, відповідно, захисник, котрий захищає підозрюваного у цьому провадженні. 
Загалом це відповідає засаді змагальності кримінального провадження.  

З огляду на це необхідно наголосити, що у ст. 84 КПК України не визначено 
переліку суб’єктів, котрі можуть отримувати (збирати) докази, а визначає суб’єктів, 
котрі можуть визнавати певні відомості доказами, в тому числі й ті, що отримані як 
стороною захисту так і стороною обвинувачення, а це є не зовсім логічним і загалом 
порушує вимоги змагальності. Якщо спиратися на такі вимоги, правом визнавати певні 
відомості доказами мав би бути наділений винятково слідчий суддя чи суд. 

Правило про законний спосіб (порядок) отримання доказів та закріплення 
фактичних даних полягає у тому, що закон чітко визначає способи одержання 
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доказів та відповідну процедуру одержання доказів та їх фіксації, хоча окремо для 
сторони обвинувачення і захисту. Так, відповідно до ст. 93 КПК України, способами 
збирання доказів для сторони обвинувачення є: 1) проведення слідчих (розшукових) 
дій та негласних слідчих (розшукових) дій; 2) витребування; 3) отримання від 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків 
експертів, висновків ревізій та актів перевірок; 4) проведення інших процесуальних 
дій, передбачених цим Кодексом.  

Сторона захисту може використовувати практично усі з наведених вище 
способів збирання доказів за винятком найбільш дієвого, а саме: проведення 
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які вона має 
право лише ініціювати перед стороною обвинувачення. Як зазначено в абзаці 2 ч. 3 
ст. 93 КПК України, ініціювання стороною захисту, потерпілим проведення 
слідчих (розшукових) дій відбувається через подання слідчому, прокурору відпо-
відних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому ст. 220 цього 
Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про 
проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може 
бути оскаржена слідчому судді. 

Як самостійний спосіб збирання доказів ч. 4 ст. 93 КПК України називає і їх 
одержання на території іноземної держави внаслідок здійснення міжнародного 
співробітництва під час кримінального провадження. Використання інших спосо-
бів одержання доказів, наприклад, гіпнозу, є недопустимим. 

Що стосується процедури одержання доказів, то закон чітко регламентує 
порядок проведення усіх слідчих (Глава 20 КПК України) та негласних слідчих дій 
(Глава 21 КПК України) та інших процесуальних дій (тимчасовий доступ до речей і 
документів (Глава 15 КПК України), тимчасове вилучення майна (Глава 16 КПК 
України), арешт майна (Глава 17 КПК України) тощо. Наприклад, для проведення 
обшуку в житлі має бути рішення слідчого судді, обшук проводять у присутності 
не менше двох понятих тощо. 

Законний спосіб закріплення фактичних даних полягає у тому, що результати 
використання відповідних способів збирання доказів мають бути належно 
оформлені. Для слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій 
це полягає у складанні протоколу відповідної дії і додатків до нього з дотриманням 
відповідних вимог (ст. 103–107 КПК України), для інших процесуальних дій це 
полягає у їх документуванні з дотриманням загальних вимог, до складання офіцій-
них документів або спеціальних вимог передбачених для відповідних документів 
(висновків ревізій чи перевірок). 

Дотримання прав і законних інтересів особи, як умова допустимості доказів, 
раніше було розглянуто, головно, як отримання доказів без застосування насиль-
ства, обману чи інших незаконних способів. 

Однак у ч. 1 ст. 87 КПК України зазначено, що недопустимими є докази, 
отримані внаслідок суттєвого порушення прав та свобод людини, гарантованих 
Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті 
завдяки інформації, отриманій внаслідок суттєвого порушення прав та свобод людини. 

У ч. 2 цієї ж статті наголошено, що суд зобов’язаний визнати суттєвими 
порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння: 

1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, 
без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов; 
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2) отримання доказів внаслідок катування, жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого 
поводження; 

3) порушення права особи на захист; 
4) отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про 

своє право відмовитися від давання показань та не відповідати на запитання, або їх 
отримання з порушенням цього права; 

5) порушення права на перехресний допит; 
6) отримання показань від свідка, який надалі буде визнаний підозрюваним чи 

обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні. 
На підставі аналізу цих норм порушення прав людини і основоположних 

свобод може проявлятися у порушенні порядку проведення слідчих дій (прове-
дення слідчих дій без відповідного дозволу) та окремих прав людини (отримання 
доказів внаслідок катування).  

Наведені положення запозичені з американського доказового права, зокрема 
правил про недопустимість доказів, котрі не стільки стосуються порушення певної 
процедури, скільки вміщують певні винятки із загального правила. За загальним 
правилом в американському кримінальному процесі допустимим є кожен належ-
ний доказ, однак законодавством і судовою практикою визначені певні випадки 
(винятки із загального правила), коли належні докази не можуть бути допустимими 
[9, с. 5–10]. Так, у правилі 402 Федеральних правил про докази США зазначено: 
«усі належні докази є допустимими, якщо інше не передбачено Конституцією 
США, актами Конгресу, цими правилами або приписами Верховного Суду США, 
винесеними відповідно до його нормотворчої компетенції. Неналежний доказ є 
недопустимим» [10]. 

Крім того, у ч. 1 ст. 87 КПК України зафіксоване правило, котре в англо-
саксонській системі права отримало назву «плодів отруєного дерева» (fruit of the 
poisonous tree): недопустимими є докази, здобуті завдяки інформації, отриманій 
внаслідок суттєвого порушення прав та свобод людини [11, с. 12–18; 9, с. 65, 107–
108; 12]. Прикладом застосування цього правила може бути така ситуація. 
Внаслідок проведення обшуку в житлі особи без рішення суду було виявлено 
порошок білого кольору – за оперативними даними – кокаїн. Після проведення 
експертизи зазначена інформація підтвердилася. Проте, керуючись правилом 
плодів отруєного дерева, висновок експертизи (плід) не можна буде використати 
для підтвердження факту виявлення у певної особи наркотиків, оскільки сам обшук 
було проведено незаконно (отруєне дерево), а відповідно, і його результати теж 
недопустимі. 

Ще одним прикладом закріплення винятку із загального правила про допус-
тимість доказів на зразок США у КПК України є ст. 88 «Недопустимість доказів та 
відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого». Зокрема, у ч. 1 
цієї статті зазначено: «Докази, які стосуються судимостей підозрюваного, обвину-
ваченого або вчинення ним інших правопорушень, що не є предметом цього 
кримінального провадження, а також відомості щодо характеру або окремих рис 
характеру підозрюваного, обвинуваченого є недопустимими на підтвердження 
винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-
шення». У цьому положенні закріплено два винятки. У першому йдеться про те, що 
вчинення особою раніше хуліганства, що підтверджується вироком, чи дрібного 
хуліганства (адміністративного правопорушення), яке теж підтверджується рішен-
ням суду, не може бути доказом того, що вона могла вчинити ще одне хуліганство, 
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провадження про яке розглядається у суді. Друге стосується характеру або окремих 
рис характеру підозрюваного, обвинуваченого. Зокрема наявність доказів того, що 
підозрюваний є холериком і дуже агресивно реагує на зауваження щодо нього, не є 
доказом його вини, наприклад, у нанесенні ударів особі, котра його словесно образила. 

Частина 2 ст. 88 КПК України вже містить винятки із наведеного вище правила. 
Зокрема, докази та відомості, передбачені частиною першою цієї статті, можуть 

бути визнані допустимими, якщо: 
1) сторони погоджуються, щоб ці докази були визнані допустимими; 
2) вони подаються для доказування того, що підозрюваний, обвинувачений 

діяв з певним умислом та мотивом або мав можливість, підготовку, обізнаність, 
потрібні для вчинення ним відповідного кримінального правопорушення, або не 
міг помилитися щодо обставин, за яких він вчинив відповідне кримінальне право-
порушення; 

3) їх подає сам підозрюваний, обвинувачений; 
4) підозрюваний, обвинувачений використав подібні докази для дискредитації 

свідка.  
Останній пункт потребує певного роз’яснення. Насамперед у цьому пункті 

термін «свідок», на зразок американського процесу, вжито у широкому значенні, як 
будь-яка особа, котру допитують (потерпілий, експерт і власне свідок). Крім того, як 
зазначає А. П. Бущенко, це правило запозичене з англосаксонської системи кримі-
нального процесу, в якій воно використовується з обережністю і, зазвичай, з метою 
надати обвинуваченню можливість спростування позиції захисту. Наприклад, якщо 
обвинувачений у спричиненні тілесних ушкоджень посилається на самозахист або 
провокацію з боку потерпілого і використовує для цього докази характеру потер-
пілого на доведення його агресивності, то обвинувачення повинно мати можливість 
«атакувати» особистість обвинуваченого, щоб довести, наприклад, що він також є 
агресивною особою і, тим самим, послабити значення агресивності потерпілого у 
контексті конкретної події [13, с. 233–234]. 

У частині 3 ст. 88 КПК України передбачено, що докази щодо певної звички 
або звичайної ділової практики підозрюваного, обвинуваченого є допустимими для 
доведення того, що певне кримінальне правопорушення узгоджувалося із цією 
звичкою підозрюваного, обвинуваченого. Прикладом звички може бути звичка 
підозрюваного їздити на жовте світло світлофора. Прикладом ділової практики 
може бути те, що на підтвердження халатності підозрюваного можна наводити 
докази того, що він завжди неналежно виконував покладені на нього обов’язки 
(запізнювався, неякісно виконував завдання). 

Застосовуючи положення ст. 88 КПК України, потрібно пам’ятати, що вони є 
винятками із загального правила, а згідно з п. 4 ст. 91 КПК України обставини, які 
характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання під-
лягають обов’язковому встановленню у кримінальному провадженні. Тому їх 
встановлювати потрібно. Щоправда, як знову ж таки зазначає А. П. Бущенко, 
правило неприпустимості інформації про особу підозрюваного, обвинуваченого 
має обмежене застосування. Такі докази є неприпустимими лише на доведення винува-
тості, але припустимі для використання з іншою метою: доведення необхідності 
застосування більш суворого запобіжного заходу, іншого втручання в особисті права і 
свободи, призначення покарання тощо [13, с. 232]. 

З викладеного фактично робимо висновок, що найважливішою вимогою 
допустимості доказів за чинним КПК України є саме дотримання прав і свобод 
людини під час одержання доказів, а самі вимоги допустимості з гарантії повноти і 
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достовірності доказової інформації перетворилися, насамперед, на гарантії 
дотримання прав і свобод людини у кримінальному провадженні. 

Як уже було зазначено, порушення правил допустимості доказів під час їх 
одержання, а також в силу певних винятків, закріплених у ст. 87 та 88 КПК України, 
має наслідком втрату ними юридичної сили, неможливість їх використання у дока-
зуванні. Зважаючи на вагомість таких наслідків, закон врегулював окремо процедуру 
визнання доказів недопустимими, хоча й не бездоганно. 

Так, у ч. 1 ст. 89 КПК України зазначено, що суд вирішує питання допустимості 
доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення. З 
цієї норми не зовсім зрозуміло, на якому етапі судового провадження вирішується це 
питання: чи під час постановлення вироку чи ухвали про закриття провадження, чи 
відразу після постановки питання про визнання доказів недопустимими. За логікою 
речей питання про визнання доказів недопустимими мало б вирішуватися ще до 
початку судового розгляду в підготовчому судовому провадженні, та як це є напри-
клад, у Російській Федерації, для того, щоб унеможливити їх сприйняття суддями, а 
тим паче присяжними і ще до судового розгляду на цій основі формувати певні 
висновки, що загалом суперечить засаді змагальності та диспозитивності.  

Однак, у ч. 2 цієї статті зазначено, що у разі встановлення очевидної недопусти-
мості доказу під час судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне 
за собою неможливість дослідження такого доказу або припинення його 
дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате. З неї 
доходимо до таких висновків.  

1. Усі порушення правил допустимості доказів можуть бути очевидними і 
неочевидними. Які з них є очевидними, а які ні – законодавець не вказує.  

У теорії доказів колись тривали дискусії з приводу спроб поділити порушення 
правил допустимості доказів на види.  

Зокрема, на думку В. М. Савицького, будь-яке порушення закону під час 
збирання доказів повинно вести до визнання їх недопустимими, інакше класифікація 
порушень на істотні та неістотні призведе до непрямого благословення незначних 
порушень закону, необхідності ієрархії процесуальних норм за ступенем важливості 
і поглиблення ерозії законності в кримінальному судочинстві [14, с. 106]. Аналогіч-
ної позиції дотримувався і Н. М. Кіпніс [2, с. 83]. 

Натомість В. В. Золотих та С. В. Некрасов не погоджувалися з цими мірку-
ваннями і ділили такі порушення на дві групи: ті, що безумовно тягнуть за собою 
втрату доказами юридичної сили, і ті, що не обов’язково ведуть до втрати ними 
юридичної сили [15, с. 49–50; 5, с. 90]. 

До порушень першої групи, що повинні категорично тягнути за собою 
визнання доказів недопустимими (втрату ними юридичної сили), відносились: 
а) порушення конституційних та інших, закріплених у кримінально-процесуаль-
ному законі, прав та інтересів особи під час одержання доказів; б) одержання 
доказів непроцесуальними діями; в) неправомочним суб’єктом; г) з незаконного 
джерела. Кожне з цих порушень автоматично вело до визнання доказу недопусти-
мим, оскільки породжувало непереборний сумнів у його достовірності.  

Що стосується другої групи порушень, то до них належали порушення, 
пов’язані з недотриманням установленого законом порядку проведення слідчої чи 
іншої процесуальної дії та фіксації її перебігу й результатів. Як зазначали 
Г. М. Міньковький та О. О. Ейсман, питання про допустимість одержаних з такими 
порушеннями доказів повинно було вирішуватись у кожному конкретному 
випадку, з урахуванням таких обставин: 1) чи ці порушення спричинюють непере-
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борні сумніви щодо повноти і достовірності зібраних таким чином доказів; 2) чи їх 
можна усунути додатковими слідчими діями або іншими процесуальними засобами 
[16, с. 245]? 

Зокрема, О. О. Зубарев навіть сформулював визначення істотного порушення 
кримінально-процесуального закону як діяння, котре проявилося в недотриманні 
норм кримінально-процесуального закону, вчинене суб’єктом кримінально-процесу-
альних правовідносин у формі дії або бездіяльності, котре порушило принципи 
кримінального судочинства або породило непереборні сумніви в достовірності 
отриманих таким чином доказів… [17, с. 64]. 

Такий поділ має право на існування і сьогодні. Однак, видається, що керуючись 
положеннями чинного КПК України, очевидною недопустимістю потрібно вважати, 
передусім, таку недопустимість, котра виникає внаслідок отримання доказів в ході 
істотного порушення прав та свобод людини, вичерпний перелік котрих наведений у 
ч. 2 ст. 87 КПК України. 

2. Якщо порушення допустимості доказів мають очевидний характер, то 
питання про визнання їх недопустимими має вирішуватися судом одразу після 
заявлення сторонами відповідного клопотання з виходом у нарадчу кімнату в ухвалі 
суду. Це також випливає і з ч. 3 ст. 87 КПК України, в якій зазначено, що докази, 
передбачені цією статтею (отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод 
людини – А. П.), повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-якого 
судового розгляду, крім розгляду, якщо вирішується питання про відповідальність за 
вчинення зазначеного істотного порушення прав та свобод людини, внаслідок якого 
такі відомості були отримані. 

У протилежному випадку таке питання може вирішуватися уже на завершаль-
ному етапі провадження у вироку.  

Під час вирішення питання про недопустимість доказів згідно з ч. 3 ст. 89 КПК 
України сторони кримінального провадження, потерпілий мають право наводити 
заперечення проти визнання доказів недопустимими чи навпаки доводи про 
визнання такими, які суд повинен належно оцінити перед прийняттям відповідного 
рішення. При цьому відповідно до ст. 90 КПК рішення національного суду або 
міжнародної судової установи, яке набуло законної сили і ним встановлено 
порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією 
України і міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою Україною, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання 
про допустимість доказів (тобто не вимагає повторного дослідження і встанов-
лення ще одним рішенням, а відразу береться до уваги суду). 

Значення визнання доказів недопустимими полягає у тому, що відповідно до 
ч. 2 ст. 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний для 
обґрунтування процесуальних рішень ні на досудовому слідстві, ні в суді. 
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Статья касается вопроса допустимости доказательств в уголовном процессе Украины, 
который исследуется с учетом положений УПК Украины 2012 г. В ней рассмотрены правила 
допустимости доказательств, исходя из положений нового кодекса, проанализирован 
порядок признания доказательств недопустимыми. На этой основе выявлены определенные 
недостатки действующего законодательства и предложены пути их устранения.  

Ключевые слова: доказательства, допустимость доказательств, признание доказа-
тельств недопустимыми. 
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SOME ISSUES OF ADMISSIBILITY OF EVIDENCE UNDER  
THE 2012 CRIMINAL PROCEDURE CODE OF UKRAINE 
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Universytetska Str., 1, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

The article deals with the issue of admissibility of evidence in criminal procedure of 
Ukraine that is considered with regard to the provisions of the CPC of Ukraine of 2012. The 
author examines the rules of admissibility of evidence, taking into account the provisions of the 
new Code and analyzes the procedure for finding the evidence as inadmissible. On this basis, 
certain shortcomings of the current legislation were revealed and the ways of their avoidance 
are suggested. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВА СУТЬ 
ВІДЕОКОНФЕНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ  

ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
вул. Володимирська, 60, 01601 Київ, Україна 
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На підставі аналізу наукової літератури запропоновано визначення поняття відеоконфе-
ренції та доведено її відмінність від інституту доручення слідчого, прокурора, судового дору-
чення. 

Ключові слова: кримінальне провадження, відеоконференція, телекомунікаційна 
технологія, доручення слідчого, прокурора, судове доручення. 

Окремі питання застосування відеоконференції знайшли своє відображення у 
наукових працях Д. Т. Арабулі, Р. С. Абдуліна, К. О. Архіпової, Л. М. Алексєєвої, 
В. П. Барбари, О. Г. Волеводза, П. В. Волосюка, Ф. М. Вяткіна, Т. С. Гавриш, О. C. Клемен-
тьєва, Є. І. Кокотової, С. О. Краснопевцева, В. Т. Маляренка, Т. В. Михальчук, В. В. Мілін-
чук, В. В. Мурадова, М. І. Пашковського, М. Я. Сегая, А. С. Сизоненко, О. Є. Сметан-
никова, М. І. Смирнова, А. Є. Федюніна, О. Г. Халіуліна, В. А. Шиплюка та ін. 

Загалом, незважаючи на теоретичний і практичний інтерес, застосування 
відеоконференції у кримінальному провадженні належить до майже не досліджених 
наукових проблем. Зазначені обставини свідчать про необхідність та актуальність 
визначення її поняття та процесуально-правової суті. 

Доцільно здійснити семантичний аналіз поняття «відеоконференція», адже в 
юридичній літературі не досягнуто навіть термінологічної єдності щодо назви, а 
тому її часто іменують як відеотрансляція, відеоконференцзв’язок, відеоконфе-
ренцмережа, відеозв’язок, відеоконференція, телебачення замкнутого циклу, замк-
нуті телемережі, дистанційне судове провадження тощо.  

Термінологічну ясність щодо досліджуваного питання вніс законодавець, допов-
нивши в 2011 р. КПК України 1960 р. ст. 85-3 «Застосування телефонної конференції 
та відеоконференції при проведенні слідчої дії». У КПК України 2012 р. вже міс-
титься п’ять статей, в яких застосовано термін «відеоконференція» (ст.ст. 232, 336, 
351, 354, 567 КПК України). 

У тлумачних словниках слово «відео» (від лат. videre – бачити) визначено як 
перша частина складних слів у значенні, пов’язаному з передачею зображень на екран 
за допомогою електронних сигналів і позначає зачислення чого-небудь до запису, 
відтворення або передачі зображення. Наприклад, відеоапаратура, відеоінформація, 
відеозапис тощо. Слово «конференція» тлумачиться як збори, нарада представників 
яких-небудь держав, організацій, груп для обговорення і вирішення будь-яких питань, 
а під словом «зв’язок» розуміють безпосереднє спілкування один з одним на відстані 
та технічні засоби, що забезпечують таку можливість [1, с. 128, 356, 451]. 

Не варто ототожнювати «відеоконференцію» з «відеозв’язком», під яким розу-
міють зв’язок, здійснюваний за допомогою передачі/прийому зображення і звуку. 
Головним аргументом є кількісний показник учасників. Відеозв’язок з технічного 
боку полягає головно у спілкуванні двох осіб та наявності двох відеоточок. Тоді як 
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у конференції бере участь більше двох осіб (судді, сторони обвинувачення та 
захисту, секретар судового засідання, перекладач тощо), та й відеоточок може бути 
більше двох [2, с. 33]. 

Аналіз міжнародних правових актів, іноземних наукових публікацій засвідчив, 
що в більшості з них вживаються терміни «videolink» (або «video link») – відеозв’язок; 
«videoconference» (або «video conference») – відеоконференція і «videoconferencing» 
(або «video-conference link») – відеоконференцзв’язок. В документах ООН зазнача-
ють назви «videolink» і «videoconference», причому в деяких документах одночасно 
обидві. Вони використовуються і у правозастосовчій практиці більшості країн-
учасниць ООН. Тому, незважаючи на різне написання, по суті смислове значення 
термінів є однаковим.  

У спеціальній літературі поняття «відеоконференція» (з англ. videoconference) 
визначають як: телекомунікаційну технологію (М. І. Пашковський) [3]; сеанс двосто-
ронньої інтерактивної комунікації (В. В. Мурадов) [4, с. 235]; комп’ютерну технологію 
(О. С. Клементьєв, О. Г. Волеводз) [5, с. 67; 6]; інформаційну технологію (В. Я. Тацій, 
В. П. Пшонка, А. В. Портнов) [7, с. 584]; інформаційну комп’ютерну технологію 
(В. Т. Маляренко) [8, с. 387 – 388]; особливу процедуру провадження (М. І. Смир-
нов) [9, с. 97] тощо. 

Розбіжності в міркуваннях щодо визначення поняття «відеоконференція» 
свідчать, що це питання залишається відкритим. Характерною ознакою кожного з 
аналізованих визначень є те, що аудіовізуальна взаємодія у режимі відеоконферен-
ції відбувається між учасниками, територіально віддаленими один від одного, або, 
як їх ще називають, віддаленими абонентами. Більшість авторів визначають, що 
передача зображення та звуку під час відеоконференції відбувається в режимі 
реального часу [4, с. 235; 5, с. 67; 6; 7, с. 585; 10, с. 24], хоча трапляються й інші 
формулювання – «у реальному масштабі часу» [11] та «у реальному часі» [3].  

Вважаємо спірним твердження авторів, що відеоконференція – це суто комп’ю-
терна технологія, адже, враховуючи технологічні розробки останніх років, для її 
застосування потрібні три головні складові: 1) відеоапаратура для передачі та екран 
для проектування зображення; 2) мікрофон і акустична установка для передачі та 
відтворення звуку; 3) відповідна телекомунікаційна мережа. Отже, використання 
комп’ютера не є обов’язковим [12, с. 105]. 

Крім того, наявність мереж електрозв’язку також не обов’язкова в епоху без-
дротових мереж, коли розроблена портативна валіза типу «Voyager», «Tandberg 
Tactical», в яку вбудована мобільна система відеоконференції, що відбувається за 
допомогою інтернет-ліній або супутникової мережі [2, с. 36]. 

Керуючись концепцією розгляду відеоконференції як телекомунікаційної 
технології під час визначення її поняття звернено увагу на те, що можливість 
бачити, чути та обмінюватися інформацією має забезпечуватися за допомогою 
технічних засобів [10, с. 24] або комплексу технічних засобів приймання-передачі 
відеозображення, звуку та іншої інформації [4, с. 235] чи апаратно-програмних 
засобів обчислювальної техніки [7, с. 585]. 

І хоча всі проаналізовані визначення були запропоновані юристами, поняття 
«відеоконференція» розкривається в них лише з технічного боку. Цей недолік усунутий 
А. С. Сизоненком, який визначає відеоконференцію як двосторонній відео-, аудіозв’я-
зок між двома пунктами, відстань між якими не має значення, у режимі реального 
часу (без урахування часових поясів), в одному з яких знаходяться особи, які 
проводять та беруть участь у проведенні слідчої дії, а в іншому – ті, з якими 
проводять процесуальну дію [13, с. 96]. Водночас автор штучно звузив сферу 
застосування відеоконференції тільки на випадки проведення слідчих дій.  
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Натомість М. І. Смирнов визначив відеоконференцію як особливу процедуру 
провадження, під час якої посадова особа (суддя, прокурор, слідчий) перебуває в 
місці основного провадження у кримінальній справі, а учасник процесуальної дії 
перебуває в іншому місці й спілкування між ними відбувається в режимі реального 
часу з використанням технічних засобів за допомогою аудіовізуальної взаємодії [9, 
с. 97]. Аналогічне визначення запропонував й М. І. Пашковський [3]. 

Як бачимо, наведені дефініції, доповнюючи одна одну, формують певне уяв-
лення про відеоконференцію. Очевидним є те, що під час визначення її поняття 
доцільно брати до уваги таке: 

1) відеоконференція – це передбачена кримінальним процесуальним законом 
процедура здійснення окремих процесуальних дій, спрямована на вирішення 
завдань кримінального провадження; 

2) процесуальні дії під час досудового розслідування та судове провадження 
можуть здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого 
приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду або 
навіть за межами України (дистанційне провадження); 

3) під час використання засобів відеоконференцзв’язку процесуальні дії 
здійснюються в реальному часі, тобто в такому режимі роботи автоматизованої 
системи обробки інформації та керування, за якого беруться до уваги обмеження на 
часові характеристики функціонування (без урахування часових поясів) [14]; 

4) відеоконференція здійснюється за допомогою аудіовізуальної взаємодії з 
використанням технічних засобів і технологій, які мають забезпечувати належну 
якість зображення і звуку, дотримання принципу гласності та відкритості судового 
провадження, а також інформаційну безпеку; 

5) у режимі відеоконференції може відбуватися допит і впізнання осіб чи 
речей під час досудового розслідування, судове провадження та допит за запитом 
компетентного органу іноземної держави та України; 

6) хід і результати процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, 
фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису. 

Актуальним є також розгляд питання про процесуально-правову суть відео-
конференції, оскільки в ч. 6 ст. 232 КПК України зазначено, що службова особа 
органу, що отримав доручення, за погодженням зі слідчим, прокурором, який надав 
доручення, зобов’язана в найкоротший строк організувати його виконання. Анало-
гічне положення міститься і в ч. 5 ст. 336 КПК України, згідно з яким суд, що 
отримав доручення, за погодженням з судом, що надав доручення, зобов’язаний у 
визначений в ухвалі строк організувати його виконання. 

Викладене зумовлює необхідність аналізу співвідношення відеоконференції з 
інститутом судового доручення та дорученням слідчого, прокурора. З огляду на це 
О. В. Черепанова зазначає, що доручення про організацію та проведення відео-
конференції – це особливий вид доручення, яке має спеціальне регулювання [15, 
с. 168–174]. 

Варто погодитися з думкою О. І. Віляк, що відмінності між цими процесуальними 
інститутами досить суттєві [16]. По-перше, підставою для доручення слідчого, 
прокурора на стадії досудового розслідування є необхідність проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій на території, яка є під 
юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, за умови, що це не 
зашкодить всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин 
кримінального провадження (ч. 6 ст. 218 КПК України). У випадку, якщо під час 
судового розгляду виникне необхідність у встановленні або перевірці обставин, які 
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мають суттєве значення і не можуть бути з’ясовані або перевірені по-іншому, суд за 
клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органові 
досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії (ч. 3 ст. 333 КПК). 
Підстави ж проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції зовсім інші. 
Вони визначені в ч. 1 ст. 232, ч. 1 ст. 336, ч. 1 ст. 567 КПК України. По-друге, доручити 
проведення слідчих (розшукових) дій суд може на підставі ухвали тільки за клопо-
танням сторони кримінального провадження, а застосовувати відеоконференцію суд 
чи орган досудового розслідування має право як за клопотанням учасників проваджен-
ня, так і з власної ініціативи. По-третє, процесуальною наукою інститут доручення 
визнається винятком із засади безпосередності, оскільки докази досліджуються й 
аналізуються не безпосередньо з першоджерел, а опосередковано – через орган, який 
виконав доручення, тоді як під час застосування відеоконференції ця засада не 
порушується. На відміну від інституту судового доручення, організацією відеоконфе-
ренції за дорученням суду може займатися і суд іншого рівня, який був зазначений 
заявником клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Все 
це відрізняє відеоконференцію від інституту судового доручення. 

Наведене дає підстави для висновку, що відеоконференція є передбаченою 
Кримінальним процесуальним кодексом України процедурою здійснення окремих 
процесуальних дій її учасниками за допомогою аудіовізуальної взаємодії з 
використанням технічних засобів під час трансляції з іншого приміщення у 
режимі реального часу. 

Вважаємо, що це визначення поняття відеоконференції потрібно закріпити у 
п. 27 ч. 1 ст. 3 КПК України з метою однакового його тлумачення та застосування. 

За своєю процесуально-правовою суттю відеоконференція відрізняється від 
інституту судового доручення та доручення слідчого, прокурора залежно від 
підстав, ініціатора та виконавця. 
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ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ 
И. Черниченко 
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ул. Владимирская, 60 01601 Киев, Украина 

На основании анализа научной литературы предложено определение понятия 
видеоконференции и доказано ее отличие от института поручения следователя, прокурора, 
судебного поручения.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, видеоконференция, телекоммуни-
кационная технология, поручения следователя, прокурора, судебное поручение. 
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Volodimirska Str., 60, UA – 01601 Kiev, Ukraine 

On the basis of the scientific literatre analysis, the definition of the notion of 
videoconference is proposed; its difference from the institute of investigator’s order, 
prosecutor’s order and rogatory letters is substantiated. 

Key words: criminal proceedings, videoconference, telecommunication technology, order 
of an investigator, prosecutor, rogatory letters. 

 

Стаття: надійшла до редакції 19.04.2013 
прийнята до друку 29.04.2013 



ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59. С. 370–378 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2014. Issue 59. P. 370–378 

© Шевчук М., 2014 

УДК 343.13/.18(477) 

ФУНКЦІЇ СУДУ В СУЧАСНОМУ  
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ 

М. Шевчук 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна 
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У статті досліджено функції суду в сучасному кримінальному провадженні. Проаналізо-
вано норми нового Кримінального процесуального кодексу України, що регулюють 
кримінально-процесуальну діяльність суду в сучасному кримінальному провадженні та на цій 
основі визначено і сформульовано кримінальні процесуальні функції суду залежно від стадій 
кримінального провадження. 

Ключові слова: кримінальне провадження, кримінальні процесуальні функції, криміналь-
на процесуальна діяльність суду, межі активності суду в змагальному кримінальному 
провадженні. 

Загалом обсяг дискусійних питань щодо подальшого розвитку української 
моделі правосуддя після набрання чинності КПК України від 13 квітня 2012 р. 
найважливішими та актуальними залишилися питання стосовно побудови кримі-
нального процесу України у змагальній формі, визначення місця, ролі і повноважень 
суду, меж його активності у з’ясуванні обставин кримінального провадження під час 
судового розгляду, а також визначення функцій суду в сучасному кримінальному 
провадженні. Як одну з позитивних рис сучасного змагального процесу важливо 
зазначити те, що суд, зокрема головуючий у судовому засіданні, керує ходом 
судового засідання, забезпечує дотримання послідовності та порядку вчинення 
процесуальних дій, здійснення учасниками кримінального провадження їхніх 
процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на 
забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження, усуваючи з 
судового розгляду все, що не має значення для справи (ст. 321 КПК України) [2]. 

Саме під кутом змагальності і варто визначати законодавчий механізм кримі-
нально-процесуальних функцій, керуючись конституційним положенням про те, 
що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України) [1]. 

Вирішення питання про кримінально-процесуальні функції суду має не лише 
суто теоретичний інтерес, а й практичне значення, оскільки дає змогу визначити 
правовий статус суду, його специфічну кримінально-процесуальну діяльність та 
засоби її здійснення. Тому різні аспекти цієї проблеми досліджені в працях 
В. Лазаревої, М. Колоколова, А. Туманянц, В. Бринцева, П. Пилипчука, В. Маляренка, 
Д. Філіна та інших вітчизняних та зарубіжних теоретиків та практиків криміналь-
ного судочинства [11, с. 279]. Водночас проблема кримінальних процесуальних 
функцій та їх реалізація у кримінальному провадженні його суб’єктами (учас-
никами) залишається актуальною. 

На підставі аналізу правових норм чинного Кримінального процесуального 
кодексу України та норм Кримінально-процесуального кодексу 1960 р., правозасто-
совчої практики та проведених вченими попередніх теоретичних досліджень зробити 
спробу системного дослідження правового статусу суду в кримінальному процесі 
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України, усіх напрямів його процесуальної діяльності, з’ясування головних завдань і 
визначення справжньої ролі суду під час здійснення правосуддя у кримінальному 
провадженні, а також визначення функцій суду в сучасному кримінальному 
провадженні загалом та способів і засобів їх реалізації. Особливу увагу в статті 
зосереджено на особливостях реалізації судових повноважень в умовах розвитку 
принципу змагальності кримінального процесу. Метою є також розгляд сутності 
принципу змагальності кримінального процесу і місце суду в протистоянні сторін на 
тлі абсолютизації змагальності, що поширюється у свідомості юридичної спільноти, 
коли розвиток змагальності сторін протиставляється активності суду.  

Насамперед у науці кримінального процесу давно триває суперечка щодо 
поняття «процесуальна функція». Так, одні науковці зазначають, що це окремий 
напрям кримінально-процесуальної діяльності [13, с. 14]. Інші, більш конкрети-
зуючи наведене визначення, зазначають, що це визначені законом головні напрями 
кримінально-процесуальної діяльності [9, с. 12]. Треті, що це виражені в законі 
головні напрями процесуальної діяльності, які реалізують самостійні суб’єкти, 
котрим для досягнення відповідних цілей надано широкі права і повноваження для 
активної участі у кримінальному судочинстві [4, с. 13]. 

Дослідники З. З. Зінатуллін та Т. З. Зінатуллін правильно зазначили про те, що 
проблема кримінально-процесуальних функцій належить до тих категорій, яким 
потрібно приділяти увагу не від випадку до випадку, а щоденно, постійно, без-
перервно. Якщо розглядати кримінально-процесуальні функції як головні напрями 
процесуальної діяльності його учасників, спрямованих на досягнення тих завдань, 
що поставлені перед такою діяльністю, відповідають її призначенню, то відразу ж 
стає зрозумілим, що функції і є тими «кровоносними судинами, по яких рухається 
кров, без якої життя було б неможливе». Вони, власне, реалізуються у тій діяльності, 
яка відбувається під час провадження кримінальних справ, і від якісного здійснення 
яких безпосередньо залежить досягнення захисту прав і законних інтересів потер-
пілих від злочинів осіб, захисту особи від незаконного та необґрунтованого обвину-
вачення, засудження, обмеження її прав і свобод, стану боротьби зі злочинністю в 
цілому, наявності в суспільстві законності і правопорядку [6, с. 43]. 

Власне, з’ясування функцій суду в кримінальному провадженні та способів і 
засобів їх реалізації і ставить своїм завданням стаття. 

Можна стверджувати, що поняття кримінальної процесуальної функції в 
основному наукою кримінального процесуального права визначено. Кримінально-
процесуальні функції – це визначені у законі основні напрями процесуальної 
діяльності, що здійснюються з метою реалізації завдань кримінального судочин-
ства суб’єктами, уповноваженими на ведення процесу або наділеними правами для 
активної участі у справі з метою захисту своїх законних інтересів. Таким чином, 
кримінально-процесуальна функція дозволяє визначити призначення і роль 
учасника процесу у кримінальному судочинстві [8, с. 23]. 

На відміну від державних органів, які беруть участь у розгляді кримінальної 
справи та виступають на стороні обвинувачення, суд як суб’єкт, який вирішує 
справу в кінцевому підсумку, не несе обов’язку доказування висловлених у ході 
судового розгляду тверджень правового характеру. У змагальному кримінальному 
провадженні обґрунтування своїх позицій та обстоювання своєї правоти перед 
судом – це обов’язок сторони провадження.  

Відповідно до принципу презумпції невинуватості, тягар доказування вини і 
спростування аргументів сторони захисту лежить на стороні обвинувачення. А це 
означає, що суд не зобов’язаний переконувати когось в чомусь. 
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Водночас не варто залишати поза увагою і ту обставину, що обов’язок 
обґрунтовувати свої висновки за допомогою доказів, покладений і на суд. Ухвалене 
ним процесуальне рішення має охоплювати мотивувальну частину, яка містить 
аналіз доказів, підстави і мотиви прийняття судом по кожному питанні тих чи інших 
рішень. Водночас обов’язок суду в логічному обґрунтуванні своїх рішень не зале-
жить від його функціонального призначення і процесуального статусу, як це про-
стежено у сторін, а зумовлений: по-перше, загальноприйнятими вимогами закон-
ності, обґрунтованості і мотивованості рішень як гарантій їх правомірності та 
правосуддя; по-друге, наявністю подальших контрольних стадій судового розгляду. 

Характерною особливістю останніх (за винятком апеляції) є оцінка законності 
та обґрунтованості судових рішень не на основі безпосереднього дослідження 
доказів, а в наслідок перевірки відповідності судового рішення і, передусім 
викладення у ньому висновків, наявність існуючих у справі доказів у тому обсязі і 
порядку, в якому вони відображені в матеріалах кримінального провадження. За 
відсутності мотивувальної частини судового рішення оцінити його законність та 
обґрунтованість в подальших судових стадіях буде неможливо. 

Так, констатуємо, що суд не обмежується лише вивченням обставин криміналь-
ного провадження, а здійснює також доказування-обґрунтування, зумовлене необхід-
ністю обґрунтовувати свої висновки і мотивувати рішення, що ухвалюються і 
здійснюються в єдиній можливій формі – у формі процесуальних рішень, та яке за 
своєю природою та призначенням відрізняється від аналогічної діяльності сторін. 

Іншою суттєвою характеристикою суду, який бере участь у з’ясуванні обставин 
кримінального провадження, є здійснення ним керівництва процесом дослідження 
доказів на стадії судового розгляду. Ця сторона судової діяльності органічно пере-
плітається з діяльністю суду щодо забезпечення рівноправності сторін, входить до її 
основного складу, має одинакові із забезпечувальною діяльністю форми та 
складається з тих самих елементів. Керівництво дослідженням доказів у справі є 
відображенням його загальнокерівної ролі в кримінальному провадженні. Воно 
підкреслює головне центральне місце суду серед інших учасників кримінального 
провадження. Таке керівництво здійснюється у двох напрямках: 1) організація про-
цесу дослідження доказів; 2) контроль за ним.  

Організація судового дослідження доказів – це суто забезпечувальна діяльність, 
спрямована на створення необхідних умов для ефективного здійснення сторонами 
доказування з дотриманням передбачених законом процесуальних форм. Ця діяль-
ність полягає головно у наданні сторонам можливості активно і повноцінно 
реалізовувати свої права в процесі доказування, а також спрямовувати судовий 
розгляд на забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження.  

Контроль за процесом дослідження доказів полягає як в оцінці його результатів, 
так і в контролі за дотриманням іншими суб’єктами кримінального провадження 
нормативно встановленого порядку доказування, усуваючи з судового розгляду все, 
що не має значення для кримінального провадження. У судовому засіданні такий 
контроль реалізується в повноваженнях головуючого, який зобов’язаний забезпечити 
дотримання законної процедури судочинства, а також здійснити його в проміжних 
судових рішеннях з питань належності і допустимості тих чи інших доказів. 
Контроль за дослідженням доказів доповнює організаційну складову керівної ролі 
суду, сприяє організації процесу доказування в установлених межах судового 
розгляду і спрямований на досягнення позитивних результатів – мети доказування. 

Головуючий і суд загалом повинні стежити, щоб сторони свідомо чи мимоволі 
не спрямовували пізнання у протилежний бік від предмета судового розгляду, не 
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спиралися на обставини, що не стосуються до справи чи на ті обставини, що не 
мають ніякого значення для справи. Такий обов’язок покладений на суд не лише у 
межах реалізації пізнавальної складової процесу доказування, але й в ході 
здійснення сторонами доказування – обґрунтування. Тому головуючий має право 
зупинити виступ (дії) учасника дебатів, якщо він після зауваження повторно 
вийшов за межі кримінального провадження [5, с. 168]. 

Специфіка судової функції на досудовому провадженні у кримінальній справі 
зумовила необхідність її здійснення окремим суб’єктом судової влади, до компе-
тенції якого не належить вирішення справи по суті. Йдеться про слідчого суддю. 
Відповідно до ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя – 
це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у 
порядку, передбаченому Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, 
свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні [2]. 

Крім того, Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що 
на підставі ухвали слідчого судді застосовують заходи забезпечення кримінального 
провадження (ст. 132 КПК України) [2]. Слідчий суддя під час досудового розслі-
дування має право здійснити: судовий виклик, ухвалити рішення про привід, 
накладення грошового стягнення, тимчасове обмеження у користуванні спеціаль-
ним правом, відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей і документів, 
тимчасове вилучення майна, арешт майна, затримання особи, запобіжні заходи, 
про проведення негласних слідчих (розшукових) дій тощо. 

Головною функцією слідчого судді є здійснення судового захисту прав і закон-
них інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, та забезпе-
чення законності провадження у справі на досудових стадіях. Це зумовлює 
специфічний характер виконуваної ним кримінально-процесуальної функції, яка 
полягає у забезпеченні законності та обґрунтованості обмеження конституційних 
прав і свобод людини на досудовому провадженні у відповідному кримінальному 
провадженні. 

Повноваження слідчого судді визначаються виконуваною ним функцією, яка 
повинна мати на досудовому розслідуванні наскрізний характер. Його повноваження 
доцільно класифікувати на такі групи: 1) вирішення питання про застосування 
заходів кримінально-процесуального примусу; 2) розгляд скарг на дії (бездіяльність) 
і рішення слідчого та прокурора; 3) вирішення питання про можливість проведення 
слідчих дій, які обмежують конституційні права і свободи людини. Усі ці повно-
важення реалізуються слідчим суддею, зазвичай, у змагальному процесі, у якому 
також досліджуються докази, подані сторонами як обґрунтування своїх клопотань чи 
скарг. 

Отже, запровадження інституту слідчого судді сприяє поширенню змагальності 
на досудовому провадженні, спеціалізації та диференціації кримінального судочин-
ства, розвантаженню судів загальної юрисдикції та підвищенню ефективності 
судового захисту конституційних прав і свобод людини. 

На стадії судового розгляду функцією суду є здійснення правосуддя шляхом 
розгляду і вирішення кримінальної справи по суті.  

Правосуддя у кримінальному процесі можна визначити як виняткову діяльність 
судової влади, спрямовану на розгляд і вирішення справ про кримінальні право-
порушення, що реалізуються у суворо визначеній процесуальній формі, з дотриман-
ням принципу змагальності та інших принципів (засад) кримінального провадження, 
визначених у законі, що дає змогу виконувати завдання суду і кримінального 
судочинства в цілому (ст. 2 КПК України ) [2]. 
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Ця функція включає в себе й інші види діяльності (підфункції), зокрема: 
правозабезпечувальна підфункція. Вона притаманна всій судовій діяльності, прояв-
ляється і реалізується у всіх видах судочинства та на всіх стадіях кримінального 
провадження (на досудовому розслідуванні – слідчим суддею), і проявляється у 
забезпеченні судом змагальності та рівноправності сторін. Вона одночасно є і 
необхідною умовою та однією із гарантій належного, законного і справедливого 
вирішення як окремих питань, так і справи в цілому. Ця діяльність (підфункція) 
неоднорідна і охоплює такі елементи: інформування про юридично значущі факти; 
роз’яснення правових питань; створення умов для рівноправності сторін та надан-
ня можливості їм діяти; сприяння активності сторін; керівництво процесуальною 
діяльністю сторін та контроль за нею; діяльність, спрямовану на з’ясування всіх 
обставин кримінального провадження, в тому числі і за власною ініціативою; 
вирішення правових питань. Розглянемо їх детальніше. 

Інформування про юридично значущі факти включає в себе: повідомлення про 
призначення судового засідання та судовий розгляд; повідомлення про дату і місце 
судового засідання; про рух справи (відкладення судового розгляду, його зупи-
нення і відновлення); оголошення судом перерви і часу продовження та закінчення 
судового засідання і його окремих частин; повідомлення про прийняті судові 
рішення; повідомлення про подані іншими учасниками судового розгляду клопо-
тання, заяви, скарги. 

Під роз’ясненням правових питань розуміють такий перелік дій: роз’яснення 
сторонам їх прав, обов’язків та про відповідальність за їх невиконання, про 
загальні правила і порядок судового розгляду (регламент судового засідання), про 
порядок і строки здійснення окремих слідчих та інших процесуальних дій, в тому 
числі і про результати розгляду заявлених ними клопотань, про значення і 
юридичні наслідки тих чи інших процесуально-слідчих дій, які здійснюються 
судом в ході судового розгляду, а також про порядок і строки оскарження судових 
рішень. 

Під створенням умов для рівноправності сторін доцільно розуміти такі дії 
суду, які спрямовані на забезпечення сторонам рівних можливостей в обстоюванні 
своїх законних інтересів, реалізацію ними у повному обсязі процесуальних прав і 
усунення із судового процесу будь-яких несприятливих для змагання сторін 
факторів (об’єктивних чи суб’єктивних) та їх подолання. До таких факторів 
зачислюють: нездатність будь-якої із сторін самостійно (наприклад, у зв’язку з 
неповноліттям, хворобою, наявністю фізичних чи психічних вад), повноцінно та 
ефективно (неготовність до судового засідання внаслідок недостатнього ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження, несвоєчасне повідомлення про 
судове засідання) брати участь у судовому розгляді; протиправний вплив однієї 
сторони на іншу сторону, яка бере участь у кримінальному провадженні; створення 
нею чи третіми сторонами перешкод для здійснення протилежною стороною 
процесуальних прав; порушення порядку судового засідання; порушення однією зі 
сторін порядку і правил подання та дослідження доказів. 

Необхідною умовою досягнення реальної рівноправності сторін в криміналь-
ному провадженні є також справедливе та неупереджене ставлення суду до кож-
ного суб’єкта кримінального судочинства. «Неупередженість означає, що суд при 
розгляді матеріалів конкретного кримінального провадження має бути суб’єктивно 
вільним від особистих переконань стосовно учасників кримінального проваджен-
ня, в його діях повинні бути виключені будь-які необґрунтовані сумніви у цьому 
плані, тобто він повинен бути об’єктивно неупередженим» [10, с. 14]. 
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Під наданням сторонам можливості діяти доцільно розуміти надання їм 
можливості реалізовувати свої права та обов’язки і тим самим змагатися між 
собою. Це має особливо важливе значення, оскільки розглядає справу суд, і 
сторони не мають права вчиняти процесуальні дії в судовому засіданні без його 
відома та дозволу. Цей елемент забезпечувальної діяльності суду охоплює такі дії, 
як: повідомлення сторін про можливість заявляти відводи та подавати клопотання; 
ставити запитання до сторін про наявність у них відводів та клопотань; пропозиція 
іншим учасникам судового розгляду висловити свою думку з приводу заявлених 
відводів і клопотань та інших питань, які розглядаються судом; ознайомлення із 
заявленими відводами, клопотаннями та запереченнями на них; прийняття 
письмових заяв; надання сторонам можливості представити зібрані ними докази, 
активно і безпосередньо брати участь у дослідженні доказів і подавати заяви з 
приводу досліджених доказів; з’ясування, чи бажають сторони доповнити судовий 
розгляд і чим саме, а у разі заявлення такого роду клопотань розглянути їх; надання 
можливості взяти участь у судових дебатах, а підсудному, крім того, надати і останнє 
слово; надання зацікавленим особам копії запису судового засідання, зробленого за 
допомогою технічного запису; прийняття від осіб, які беруть участь у справі 
апеляцій на винесене по справі судове рішення; недопустимість необґрунтованого 
обмеження сторін у здійсненні їх суб’єктивних прав зі сторони суду. 

Сприяння активності сторін ніяк не означає підміну сторони судом, не 
допускає змішування їх кримінально-процесуальних функцій, компенсацію актив-
ною діяльністю суду пасивність та бездіяльність окремих суб’єктів, а передбачає 
надання судом необхідної допомоги у використанні процесуальних засобів 
доказування і обстоювання своєї позиції перед судом тими учасниками судового 
розгляду, які з огляду на різні причин не можуть повною мірою реалізувати свій 
змагальний потенціал. 

Сприяння суду, головно, стосується процесу доказування і полягає у здійс-
ненні за клопотанням сторони власних повноважень, спрямованих на збирання 
нових доказів (виклик свідків, призначення експертизи), а також тих, які сприяють 
їх представленню та дослідженню в судовому засіданні (приведення свідків, які 
ухиляються від явки до суду, оголошення документів, які надійшли до суду). У 
цьому зв’язку В. П. Смірнов обґрунтовано вказує на наявність в суду обов’язку 
«допомагати сторонам залучати для дослідження в судовому засіданні ті докази, на 
які вони посилаються», оскільки в них немає можливості представити суду їх 
самостійно [12, с. 65] 

Сприяння суду виявляється і в такій формі, як вимога призначити на прохання 
підозрюваного, обвинуваченого захисника з числа професійних адвокатів і здійс-
нення оплати за діяльність такого захисника за рахунок держави.  

Через дію принципів змагальності і диспозитивності правосуддя здійснення 
судом сприяння в активному використанні сторонами наданих законом засобів є 
допустимим лише за ініціативою сторін та за умови, що таке сприяння не створить 
протиправні переваги однієї сторони над іншою. 

Керівництво процесуальною діяльністю сторін та контроль над нею зумовлене 
загальнокерівною, організаційною роллю суду у кримінальному процесі. Суд як орган, 
який здійснює правосуддя відповідає за режим законності під час розгляду справи і, 
організовуючи судовий процес, зобов’язаний забезпечити в окремих судових 
процедурах і в судовому процесі загалом дотримання принципів кримінального судо-
чинства та інших вимог кримінально-процесуального закону, а це означає і 
відповідність до цих вимог процесуальної поведінки інших учасників процесу. 
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Важливо зазначити, що суд не зобов’язаний задовольняти кожне клопотання, 
заявлене сторонами обвинувачення чи захисту, а повинен перевірити їх обґрун-
тованість та законність, і керуючись цими критеріями, приймати процесуальне 
рішення. Таке становище суду, на думку Е. А. Карякіна, «демонструє його керівну 
роль в судовому засіданні» [7, с. 101]. 

Змагання сторін у кримінальному провадженні нерідко здійснюється на тлі 
вкрай загострених, конфліктних ситуацій, що супроводжуються нескінченною 
кількістю взаємних претензій, обвинувачень, які ризикують вийти за межі допусти-
мої поведінки. В схожих ситуаціях протистояння сторін втрачає конструктивну 
основу і не тільки не сприяє досягненню мети кримінального судочинства, але й 
може завдати шкоди інтересам правосуддя і призвести до порушення прав людини. 
Саме тому воно і поставлене під контроль суду. 

Здійснюючи керівництво всім ходом судового засідання та окремими проце-
суальними діями, суд забезпечує дотримання послідовності та порядку вчинення 
процесуальних дій, здійснення учасниками кримінального провадження їхніх 
процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на 
забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження, усуваючи з 
судового розгляду все, що не має значення для кримінального провадження. 

Вирішення правових питань є логічним продовженням керівної діяльності 
суду. Будь-які спірні питання, що виникають між сторонами в процесі змагання, 
своєчасно вирішуються судом, який встановлює межі, підводить підсумок у спорі 
сторін, певною мірою своїм рішенням примирює сторін та дає змогу їм перейти до 
висвітлення та обговорення наступного питання, яке виникає в ході розгляду 
справи. 

Перші чотири елементи структури судової діяльності в організації змагання та 
в забезпеченні рівноправності сторін створюють конкретні умови для ефективної 
участі сторін у судовому розгляді справи. Наступні три відображають ступінь 
(характер і межі) участі суду в процесі змагання сторін, з’ясуванні всіх обставин 
кримінального провадження, у вирішенні правових питань. 

Так кримінально-процесуальна діяльність сучасного українського суду багато-
функціональна і має декілька самостійних напрямів, зумовлених його призначенням. 
Можна виокремити такі кримінально-процесуальні функції, властиві судові як 
суб’єкту кримінально-процесуальної діяльності: розгляд і вирішення кримінальної 
справи по суті, правоохоронна, правовідновлювальна, правозабезпечувальна і 
превентивна. 

Коло судових повноважень, встановлених кримінально-процесуальним законом, 
є детерміноване цілями і завданнями, які ставляться перед судом, і є достатньо 
широким і різноманітним для ефективного здійснення правосуддя та виконання 
покладених на нього процесуальних функцій. На сучасному етапі характер, обсяг і 
межі реалізації повноважень суду в кримінальному процесі зумовлені змагальною 
формою кримінального процесу та зміною кримінально-процесуальної політики 
держави у бік гуманізації кримінального судочинства та забезпечення високого 
ступеня захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина від неправо-
мірних посягань. З огляду на це суттєво посилилася правозабезпечувальна роль суду 
в кримінальному процесі, у рамках якої важливе значення надається діяльності суду 
по забезпеченні змагальності та рівноправності сторін. 

У сучасному кримінальному процесі України важливе та самостійне значення 
набула судова діяльність, яка здійснюється окремим суб’єктом судової влади – 
слідчим суддею. Кримінально-процесуальна функція, яку він виконує, полягає у 
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забезпеченні законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і 
свобод людини на досудовому провадженні у відповідному кримінальному 
провадженні.  

Судовий контроль на сьогодні є високоефективним засобом забезпечення прав 
і свобод людини і громадянина в українській державі, необхідною складовою його 
загальної правоохоронної системи, і однією з головних умов побудови грома-
дянського суспільства. Внаслідок реалізації судово-контрольних повноважень 
суттєво зросла правозахисна (превентивна) роль суду в кримінальному судочинстві. 
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ФУНКЦИИ СУДА В СОВРЕМЕННОМ  
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ 

М. Шевчук 

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

В статье исследуются функции суда в современном уголовном процессе. Проанали-
зированы нормы действующего Уголовного процессуального кодекса Украины (2012 г.), 
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регулирующие уголовно-процессуальную деятельность суда в современном уголовном 
процессе. Также исследованы уголовно-процессуальные функции суда на досудебных и 
судебной стадиях производства и определены пределы активности суда на стадии 
судебного разбирательства и разрешения уголовного дела.  

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовно-процессуальные функции, уголовно-
процессуальная деятельность суда, пределы активности суда в исследовании дока-
зательств.  

FUNCTIONS OF COURT IN CURRENT  
CRIMINAL PROCEEDINGS OF UKRAINE 

M. Shevchuk 

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

In the article court functions in the current criminal proceedings are researched. 
Provisions of the new Criminal Procedural Code of Ukraine that regulate criminal-procedural 
operation of the court in the current criminal proceedings are analyzed; on this basis, criminal 
procedural functions of the court, depending on the stage of the criminal proceedings, are 
defined and worded.  

Key words: criminal proceedings, criminal procedural functions, criminal procedural 
operation of court, scopes of court activity in the adversarial criminal proceedings. 
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