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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
УДК 340.134 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРАВИЛА 
ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ 

В. Косович 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Стаття присвячена дослідженню техніко-технологічних правил застосування оціночних 
понять. Ці правила покликані забезпечити ефективність застосування юридичних норм із 
формально невизначеними поняттями. Вони пов’язані, як із загальними вимогами до 
правозастосування, так і зі стадіями правозастосовної діяльності та індивідуально-право-
вими актами. Визначено перелік вимог до актів застосування права, що мають безпосе-
редньо прикладний характер: у описовій частині рішень, які ґрунтуються на оціночних нормах, 
мають бути окреслені фактичні обставини справи, що охоплені та регулюються оціночним 
поняттям; у мотивувальній частині – має міститися додаткове пояснення (аргументація) 
певної юридичної оцінки, яку дано на основі і в межах визначених оціночним поняттям, 
тобто обґрунтування відповідності соціальної значимості кваліфікованого діяння соціальній 
значимості визначеній оціночним поняттям; текст правозастосовного акта не повинен 
містити формально невизначених понять. 

Запропоновано перелік таких правил у форматі, що відповідає конструкції нормативно-
правового припису. Констатовано, що успішна реалізація цих правил реальна сьогодні 
лише за умови їх нормативного закріплення.  

Ключові слова: оціночні поняття, правозастосовна техніка, правила застосування 
оціночних понять, стадії правозастосування, індивідуально-правові акти. 

Оціночне поняття – правове явище, яке тривалий час викликає чималий 
інтерес серед науковців та практиків. Сьогодні немає єдиної думки стосовно 
необхiдностi й доцiльностi використання оціночних понять у законодавстві. 
Зокрема, одні автори вважають, що наявність оціночних норм (норм, які містять 
оцiночнi поняття) призводить до невизначеності й протиріч під час їх застосу-
вання, до надмірного правозастосовного угляду, а тому чим менше таких норм, тим 
краще для практики правового регулювання. Інші ж учені обстоюють думку про те, 
що використання оціночних норм у правовому регулюванні неминуче. Деякі фахів-
ці декларують намір уникнути випадків використання оціночних понять під час 
створення проектів законодавчих актів, вважаючи відсутність останніх за досягнення 
правотворчої техніки, проте у створених законопроектах цілком позбутися таких 
понять їм так і не вдається. Аналіз правозастосовних помилок ілюструє, що 
найбільша кількість помилкових правозастосовних рішень трапляється під час 
використання саме юридичних норм з оціночними поняттями. Така ситуація 
спонукає до пошуку основних правил застосування юридичних норм із оціночними 
поняттями та окреслення моделі нормативного закріплення цих правил, що надає 
запропонованому дослідженню особливої актуальності. 

Проблематику оціночних понять всебічно досліджували вітчизняні та зарубіжні 
вчені, представники теорії права та галузевих правових наук, зокрема М. І. Бару, 
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Т. В. Кашаніна, А. С. Піголкін, П. М. Рабінович, І. А. Тітко, С. Д. Шапченко та багато 
інших. Попри це, вважаємо за доцільне узагальнити існуючі напрацювання стосов-
но використання оціночних понять у призмі правозастосовної технології та техніки 
і розробити відповідні рекомендації. 

Задля реалізації окресленого завдання розглянемо правила застосування 
оціночних юридичних норм та специфічні вимоги до правозастосовних актів, 
прийнятих на основі цих норм, і відповідно спроектуємо правові норми, покликані 
закріпити технологічно-технічний інструментарій застосування формально 
невизначених понять. 

Для проведення дослідження визначимо окремі методологічні аспекти. Найперше 
приєднаємося до позиції, що з-поміж низки однорідних словосполучень, які 
використовують паралельно зі словосполученням «оціночне поняття» («оціночна 
категорія», «оціночний термін», «оціночна категорія»), найдоцільнішим є викорис-
тання терміна «оціночне поняття» [16, с. 81]. На основі раніше проведених досліджень 
уважаємо, що оціночне поняття – це виражена у юридичній нормі абстрактна 
характеристика соціальної (особистої, групової та ін.) значимості реальних або 
потенційних фактів, що має бути неодмінно конкретизована під час його застосування 
чи реалізації, завдяки чому забезпечено юридичне реагування держави на всі 
індивідуалізовані факти, яким притаманна зафіксована у юридичній нормі 
значимість. Далі, на нашу думку, правозастосовну діяльність у призмі характеристик 
юридичної техніки доцільно розглядати як процес правозастосування (із властивими 
йому вимогами, правилами та стадіями) та форму матеріалізації його результатів – 
індивідуально правові акти, створювані з використанням комплексу засобів 
юридичної техніки. 

Використання оціночних понять у нормативно-правових актах є властивістю 
не лише вітчизняного законодавства1. В. М. Стратонов вказує, що оціночні поняття 
притаманні кримінальному процесу (й відповідно джерелам права, що визначають 
засади кримінального судочинства) таких держав як Франція, Німеччина, Італія, 
Австрія, Іспанія, Англія, США, Канада [14, с. 135]. Майже усі дослідники 
оціночних понять констатують, що їх уведення у тексти законодавчих актів є 
об’єктивно неминучим. 

Певна ж проблематика зі застосуванням оціночних понять на практиці й відпо-
відно позиції деяких науковців про недоцільність їх використання у нормативно-
правових актах зумовлені специфічними ознаками цих формально невизначених 
понять. До них відносять такі: фіксують лише найзагальніші ознаки явищ, відобра-
жених у них [2, с. 6]; законодавець не конкретизує і не роз’яснює їх у правовій 
нормі; конкретизуються у процесі правозастосування в кожному конкретному 
випадку; створюють можливість індивідуального підходу до кожного суспільного 
відношення; дають змогу правозастосувальним органам «самостійно» оцінювати 
факти в межах, передбачених оціночною нормою, тобто створюють широкі можли-
вості для власного розгляду суб’єкта під час реалізації та застосування їх на 
практиці; викликають необхідність їхнього усвідомлення і конкретизації суб’єктами 
правовідносин, що розширює можливості правозастосовувачів аж до суб’єктивізму 
включно; зміст оціночних понять та їхній обсяг можуть змінюватись у часі й 
залежати від контексту норми, а також особливостей конкретного випадку [13, с. 69]; 
зміст оціночних понять має відкриту незамкнуту структуру, до нього завжди може 
бути додана нова істотна ознака. 

––––––––– 
1 Для прикладу у Цивільно-процесуальному кодексі України міститься понад 180 оціночних понять, 

за допомогою яких сформовано 320 статей [15, с. 294]. 
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Підвищена «гнучкість» оціночних понять порівняно з формально визначеними 
поняттями ставить конкретні вимоги перед нормо проектантами – використовувати 
оціночні поняття лише за наявності певних передумов та з дотриманям певних 
правил. Це, вочевидь, є однією із причин оцінювання якості нормативно-правових 
актів і крізь призму належності введення у їх текст оціночних понять. Наприклад, 
серед недоліків Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. 
[7] № 4651-VI називають використання у ст. 2 оціночного поняття «швидке розслі-
дування і судовий розгляд» [8, с. 14]. 

Наявність оціночних понять дуже часто слугує причиною правозастосовних 
помилок. Запорукою їх недопущення має слугувати чітка формалізація технологічних 
правил та технічних засобів застосування цих понять. Розглянемо їх насамперед у 
призмі класичних вимог до правозастосування. 

Сьогодні аксіоматичності набула система загальних вимог до правозастосування. 
До них найчастіше відносять такі, як законність, доцільність, обґрунтованість, 
справедливість. Вони стосуються як правозастосовного процесу, так і правозасто-
совних актів. Щодо застосування юридичних норм із оціночними поняттями такі 
вимоги мають свої особливості. 

Серед низки складових законності у світлі властивостей оціночних понять 
набуває специфіки така, як вибір належної правової норми, тобто норми, що 
регулює фактичні відносини конкретної справи. Здатність оціночної правової 
норми регулювати (охоплювати) відносини, що мають дещо різні форми прояву та 
різну соціальну значимість, вимагає від суб’єкта застосування права обрання 
норми, адекватної регульованій правовій ситуації. Зокрема, ст. 41 Конституції 
України [4] (та відповідні норми чинного законодавства України), яка встановлює, 
що «як виняток з мотивів суспільної необхідності може бути застосоване приму-
сове відчуження об’єктів приватної власності» може бути застосована, наприклад, 
у випадку вилучення земельних ділянок, що перебувають у приватній власності 
для будівництва стадіону чи автомагістралі. 

Невід’ємною складовою законності є верховенство права, невіддільне від 
принципу пріоритетності природних прав людини. Саме наявність оціночних 
понять у правовій нормі забезпечує можливість індивідуального підходу й 
найбільш об’єктивне та справедливе вирішення справи в інтересах особи, водночас 
створює і загрозу суб’єктивізму та порушення прав суб’єктів правових відносин. 
Це ставить до правозастосовувача жорсткі вимоги щодо забезпечення прав 
людини та необхідність мотивації рішень про їх обмеження. Суд, 
постановляючи відповідно до пункту «г» ст. 143 Земельного кодексу України [1] 
рішення про примусове припинення права власності на землю у разі примусового 
відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, зобов’язаний 
враховувати інтереси власника (беручи до уваги, наприклад, різницю між ринко-
вою та інвентаризаційною вартістю ділянки). У цьому випадку судове рішення 
повинно ґрунтуватися на правових актах, що вказують на суспільну необхідність 
вилучення земельної ділянки, та на фактах (документах), які підтверджують 
повноцінну компенсацію втрат землевласника. Зазначений приклад також вказує 
на те, що застосування оціночної правової норми не може ґрунтуватися лише на 
оцінюванні правозастосовувачем фактичних обставин справи крізь призму 
нормативно-правових приписів, а також повинно відбуватися за умови 
наявності достатньої інформації про соціально-значимі чинники, визначені 
оціночним поняттям. 

Доповнює вимогу законності до правозастосовної діяльності та правозастосов-
них рішень вимога обґрунтованості. Т. В. Кашаніна вважає вимогу обґрунтованості 
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фактологічною [3, с. 412], тобто правозастосовувач обґрунтовує своє рішення 
насамперед на доказах, які він безпосередньо дослідив. Ілюстрацією цього є ст. 370 
Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої 
«обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об’єктивно з’ясованих 
обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та 
оцінені судом…». Кваліфікуючи дії особи за ст. 193 Кримінального кодексу 
України [6] і притягуючи її до кримінальної відповідальності за привласнення 
знайденого чужого майна, що має особливу історичну цінність, суд у процесі 
судового розгляду «перевіряє» та встановлює факти, які підтверджують особливу 
соціальну значимість речі. Отож, існує правило – наявна інформація про соціальну 
значимість речей, дій, подій тощо, охоплених оціночними поняттями, 
повинна бути додатково (ще раз) досліджена і підтверджена безпосередньо 
правозастосовувачем. 

Чи не найбільші гарантії належного забезпечення інтересів суб’єктів права у 
правовідносинах, пов’язаних зі застосуванням нормативно-правових приписів, 
створює така вимога до правозастосування, як доцільність. Сама вимога є 
формально невизначеною і найповніше матеріалізується у правовому регулюванні 
саме у випадку використання оціночних понять. Доцільність як компонент 
правозастосування визначив ще П. О. Недбайло: «Доцільністю у застосуванні 
правових норм є така їх реалізація, за якої не просто досягається мета закону, що 
полягає у певних матеріальних або соціально-культурних результатах, але 
найбільш повно досягається ця мета у конкретних, історично визначених умовах 
місця та часу» [9, с. 199]. Прикладом практичної реалізації вимоги доцільності 
може бути застосування ч. 11 ст. 232 Кримінального процесуального кодексу 
України, відповідно до якої слідчий, прокурор з метою забезпечення оперативності 
кримінального провадження має право провести у режимі відео- або телефонної 
конференції опитування особи, яка через перебування у віддаленому від місця 
проведення досудового розслідування місці, хворобу, зайнятість або з інших 
причин не може без зайвих труднощів вчасно прибути до слідчого, прокурора. 
Низка виділених оціночних та напівоціночних понять дають право слідчому та 
прокурору обирати безпосередню чи дистанційну (із використанням технічних 
засобів) форму опитування осіб під час кримінального провадження. З метою 
запобігання суб’єктивізму правозастосовувачів у таких випадках необхідно дотри-
муватися такого правила: позитивна соціальна значимість визначених юридичною 
нормою правових дій повинна перевищувати негативні наслідки утримання від 
них або здійснення їх у іншій формі. 

До вимог правильного застосування юридичних норм П. М. Рабінович відніс і 
вимогу справедливості [12, с. 173]. Справедливість сама по-суті є оціночним 
поняття. Реалізація цього принципу стосовно оціночного поняття ставить підви-
щені вимоги до правозастосовувача, які залежатимуть і від оціночного поняття, і 
від виду правовідносин, і від самого суб’єкта правозастосування та інших 
чинників. У разі винесення вироку справедливість забезпечується як шляхом відпо-
відності між суспільно-небезпечним діянням та покаранням за нього, рівності всіх 
перед законом, врахування особи винного та потерпілого, так і досягненням повної 
відповідності між соціальною значимістю злочинного діяння та соціальною 
значимістю таких діянь, окресленою оціночним поняттям. Наприклад, ст. 264 
КК України встановлює відповідальність за недбале зберігання вогнепальної зброї 
або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі 
наслідки. Виникає питання: чи можна вважати тяжкими наслідками руйнування 
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житла громадян, нанесення їм фізичної та моральної шкоди? Вочевидь необхідно 
керуватися задумом законодавця щодо змістовного наповнення оціночного поняття 
«тяжкі наслідки» та суспільно-небезпечних явищ, які він може охоплювати.  

Поряд із охарактеризованими вимогами законодавець безпосередньо до окремих 
індивідуально-правових атів ставить вимогу вмотивованості. Вмотивованим, 
відповідно до ст. 370 Кримінального процесуального кодексу України, рішення, у 
якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення. Вмотивова-
ність у випадку застосування оціночних правових норм спонукає правозастосовувача 
не тільки вказувати на ознаку діяння, яка стала основою для прийняття 
рішення, а і на підстави визнання наявності у діянні певної соціально значимої 
ознаки. Так, суд, виносячи вирок про притягнення особи до кримінальної 
відповідальності за ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев у лісах, що 
заподіяло істотну шкоду, вказує не тільки кількість та вартість дерев, а і те чому 
така кількість є істотною (із врахуванням, окрім матеріальних і екологічних, 
морально-етичних та інших чинників).  

Вказані вище правила застосування оціночних понять у контексті загальних 
вимог до правозастосовної діяльності доповнено певними особливостями 
використання формально невизначених понять на основних стадіях застосування 
юридичних норм. Професор П. М. Рабінович виділяє п’ять стадій застосування 
юридичних норм [12, с. 173–178]. Проілюструємо їх на прикладі застосування 
норм кримінального закону. У ч. 2 ст. 307 чинного КК України передбачено 
відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, якщо предметом цих дій 
були наркотичні речовини у великих розмірах. Проаналізуємо основні стадії 
оцінювання під час застосування цього припису: 

– у разі виявлення правоохоронними органами фактів проведення протиправних 
дій з наркотичними речовинами (виготовлення, придбання, збут тощо) виникає 
правозастосувальне оцінювання. Такі факти піддають всебічному пізнанню, зокре-
ма встановлюють особу, котра вчинила такі дії, зміст самих дій, наркотичні засоби, 
які є їхнім предметом; встановлюють суспільну небезпечність і протиправність 
досліджуваних фактів; 

– визначивши, що вчинені з наркотичними засобами (тобто речовинами, ріди-
нами, спроможними викликати наркотичне сп’яніння) [5] дії є протиправними, 
правозастосовуючі суб’єкти вибирають правову норму, зокрема ст. 307 чинного КК 
України; 

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

– встановлення фактів, що можуть бути доказами у справі (наприклад, наркотичні 
засоби як речові докази, покази свідків, обвинуваченого, висновки експертизи про 
якість наркотичних речовин), із виявленням юридичної значимості досліджуваних 
обставин (наприклад, обставин, що визначають розмір предмета злочину: вага, вид, 
стан наркотичних речовин); 

– соціально-правову значимість дослідженого діяння, зокрема обставини 
справи, що його утворюють, зіставляють із закріпленими у ч. 2 ст. 307 чинного КК 
України ознаками злочину, зокрема з такою ознакою, як «великі розміри» нарко-
тичних речовин. У цьому випадку суб’єкт оцінювання вирішує, чи відповідає 
негативна суспільна значимість розмірів наркотичних речовин, виявлених у справі, 
соціальній значимості, закріпленій законодавцем в оціночному понятті «великі 
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розміри» (конкретизує поняття «великі розміри»). Примітка до статті передбачає, 
що великий розмір наркотичних засобів визначають спеціально уповноважені 
органи виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. 

Отож, під час застосування оціночних норм зростає роль оціночного моменту 
на стадії юридичної кваліфікації досліджуваних діянь. Така роль полягає у 
зіставленні законодавчого оцінювання фактів певного виду зі значимістю 
фактів, встановлених у справі (як, власне, і в процесі застосування формально 
визначених норм). Таку значимість визначають через визнання, за розсудом 
правозастосовувача, ознак конкретного факту такими, що відповідають або 
не відповідають соціальній значимості, передбаченій оціночною нормою.  

Особливого значення під час застосування оціночних понять, як ілюструє 
аналіз стадій правозастосування, набуває їхня конкретизація. Через конкретизацію 
оціночні норми набувають формально визначених ознак.  

Для правозастосовної конкретизації права характерно те, що: 
– по-перше, відбувається вона у зв’язку зі застосуванням права та в процесі 

правозастосовної діяльності (виняток становить конкретизація, яку подають 
Верховний Суд України та вищі спеціалізовані суди України в узагальненнях та 
роз’ясненнях) і виражається, як правило, в актах правозастосування; 

– по-друге, в процесі конкретизації загальні положення норм права перетво-
рюються в детальніші (інколи навіть конкретизовані), підготовані для застосування 
їх при вирішенні конкретних кримінальних справ; 

– по-третє, правозастосовна конкретизація може відбуватися, як у формі 
абстрактних, так і у формі конкретних суджень. 

Щоб застосувати оціночні поняття, спочатку треба визначити їх достатні й 
необхідні ознаки, що відбувається шляхом конкретизації, зокрема двома способами: 

– шляхом вказівки на конкретні факти об’єктивної дійсності, які ними 
охоплюються. Переважна більшість оціночних понять конкретизується подібним 
способом. Наприклад, поняття «інше грубе порушення правил експлуатації транс-
порту, що убезпечують дорожній рух» (ст. 287 КК України) може охоплювати такі дії, 
як грубе порушення режиму роботи водіїв; відсутність контролю за технічним станом 
транспортних засобів; або невиконання інших вимог, що пред’являються відповідними 
нормативними актами до осіб, відповідальних за технічний стан чи експлуатацію 
транспортних засобів (постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 
24 грудня 1982 р. «Про практику застосування судами України законодавства у 
справах про транспортні злочини») [11, с. 239]; 

– конкретизація оціночних понять може відбуватися за допомогою загальних 
суджень, які їх деталізують. Такий спосіб конкретизації застосував Пленум Верховного 
Суду України у постанові № 3 від 27 лютого 1999 р. «Про судову практику в 
справах про злочини, пов’язані з наркотичними засобами, психотропними речови-
нами та прекурсорами», зазначивши, що «під іншими місцями масового перебуван-
ня громадян треба розуміти вокзали, пристані, пляжі, парки, дитячі майданчики, 
під’їзди будинків, підземні переходи, вулиці, площі тощо» [11, с. 281]. 

Результатом зазначених дій є створення більш конкретизованого правила 
поведінки загального характеру. І вже це правило зазнає ситуативної, пов’язаної із 
певними правовідносинами конкретизації, виступаючи основою для встановлення 
індивідуальних правил поведінки. Отож, у разі застосування оціночних норм 
висновок про соціальну значимість окремих, реальних фактів суспільного 
життя можна зробити тільки з урахуванням конкретної ситуації на основі 
пізнаного в процесі правозастосування змісту оціночного поняття. 
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Як відомо, юридична техніка необхідна і для створення безпосередньо право-
застосовних актів. Це перш за все система структурних та мовних правил. Загалом 
структура індивідуально-правового акта охоплює чотири основні частини: вступну, 
описову, мотивувальну, резолютивну. Аналізуючи структуру актів застосування 
права, можна побачити, що для них незалежно від того чи вони прийняті на основі 
формально визначених чи формально невизначених юридичних норм, властиві 
спільні зовнішні параметри, вони відповідають єдиній системі вимог щодо оформ-
лення (наприклад, судове рішення). Відмінність незначна і полягає у тому, що: 

– в описовій частині рішень, які ґрунтується на оціночних нормах, мають 
обов’язково бути окреслені фактичні обставини справи, які охоплені та регулюються 
оціночним поняттям; 

– у мотивувальній частині рішень, які ґрунтуються на оціночних нормах, 
повинно міститися додаткове пояснення (аргументація) певної юридичної 
оцінки, що дано на основі і в межах визначених оціночним поняттям, тобто 
обґрунтування відповідності соціальної значимості кваліфіковуваного діяння 
соціальній значимості визначеній оціночним поняттям. 

Особливість правозастосовної мови у тому, що правозастосовний акт, 
виданий унаслідок застосування правових норм з оціночними поняттями, не 
повинен містити формально невизначених понять. Інакше це може призвести 
до надмірного судового угляду.  

Застосування оціночних правових норм завершується формуванням право-
застосовних оцінок, закріплених в індивідуально-правових актах. Такі оцінки 
можуть бути правильними або помилковими. Виділяють, наприклад, чотири групи 
помилок у процесі застосування оціночних кримінальних норм: 

– помилки, пов’язані з неправильною кваліфікацією злочинів, тобто неправильне 
застосування оціночних ознак статей КК;  

– помилки, пов’язані з індивідуалізацією покарань;  
– помилки, пов’язані з неправильною інтерпретацією оціночних понять;  
– інші одиничні випадки різних помилок [10, с. 73]. 
Для зменшення кількості помилок або запобігання їм необхідно створити 

низку гарантій для належного правозастосовного оцінювання. Проблема гарантій 
правильності застосування норм права широко відображена в загальнотеоретичній 
і галузевій юридичній науці [9, с. 73]. Такі гарантії іноді поділяють на нормативні й 
організаційні. До нормативних відносять: упорядкованість термінології, встановлення 
переліків і ознак фактів, конкретизацію юридичних норм тощо; до організаційних – 
тлумачення у постановах Вищих судів, коментування спеціалістами тексту закону, 
який містить оціночні поняття, роз’яснення термінів правозастосовними органами 
тощо [2, с. 10; 17, с. 89]. Наведені гарантії доцільно доповнити наведеними у 
нашому дослідженні правилами застосування оціночних понять. З метою надання 
цим правилам певної юридичної «значимості», на нашу думку, їх перелік має бути 
внесений до проекту Закону України «Про нормативно-правові акти».  

Підсумовуючи наведене, доцільно констатувати, що задля забезпечення ефек-
тивного застосування юридичних норм з оціночними поняттями треба дотриму-
ватися низки правил правозастосовної техніки, виділених у нашому дослідженні. 
Успішна реалізація цих правил реальна сьогодні лише за умови їх нормативного 
закріплення.  
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This article is devoted to the investigation of technically-technological rules of 
estimative concepts application. These rules are designed to ensure the efficiency of the 
legal norms enforcement with formally not defined concepts. The following is included into 
these rules: the legality of the estimative concepts application is ensured through the choice 
of appropriate legal standard, the standard that controls the actual relationship of the 
particular case; in order to ensure the rule of law, the entities of legal rules applying with 
estimative concepts are obliged to explain the decision directed on human rights limits; the 
evaluation of law-enforcer based cases of work must be implemented in case of the 
availability of sufficient information on the socially-significant factors presence, identified as 
evaluation concepts; information about the social significance of things, actions, events, 
etc., covered with evaluative concepts, should further be (re) examined and confirmed 
directly by law-enforcer; positive social significance of defined by legal rules of enforcer 
legal action should exceed the negative consequences of refraining from them or implement 
them in other form; justice of law enforcement should be ensured by achieving a full 
compliance between the social significance estimative acting and social importance of the 
act, outlined by evaluation concept; for motivation of law-enforcement decisions application 
subject should not only point on sign of the acting, which became the basis for the decision 
acceptance, but also as to the reason of recognition of presence in action of certain socially 
important feature; legal qualification of investigated actions should be based on a 
comparison of the legal assessment of the facts of a certain kind of the facts significance, 
established in the case (this significance is determined by the recognition, at the enforcer’s 
discretion, features of specific fact of such that suit or do not suit to the social value 
provided by estimative norm); while application of evaluation standards summary about the 
social importance of special, real facts of social life can only be given from a particular 
situation based on the known during the process of law-enforcement of evaluative concepts 
content; in narrative part of solution, that is based on an estimated norm, there should 
always be outlined factual circumstances, which are covered and regulated by evaluation 
concept; in the reasoning – there should be contained an additional explanation (reasoning) 
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of the certain legal assessment, that is given on the basis of and within the specified 
evaluative concept terms, on other words justification of the correspondence of social 
importance of qualified acting of social significance defined by evaluative concept; law-
enforcement act given out by applying the law norms with evaluative concepts, should not 
contain formally not defined concepts. 

It is stated that the successful implementation of these rules is real now only in case of 
their regulatory consolidation. 

Keywords: evaluative concepts, law-enforcement technic, rules of evaluative concepts 
application, law-enforcement stages, individually-legal acts. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
І. Бойко  
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Обґрунтовано необхідність встановлення часу заснування української держави, 
проведено історико-правовий аналіз становлення та розвитку ранніх державних утворень 
на території України, а також найважливіші передумови утворення ранньої української 
княжої держави – України-Русі.  

Зазначено, що княжа держава Україна-Русь як велика могутня рання українська 
держава XI–XII століть посідає важливе місце у багатовіковій історії національного держа-
вотворення. Для неї характерний високий рівень організованості органів управління, 
війська, високо розвинутого права. Посідаючи особливе геополітичне місце, Україна-Русь 
успішно контактувала з Візантією, хозарами та іншими народами і державами. Специфіч-
ними рисами держави були висока правова культура, писане право, демократичність сус-
пільних відносин, терпимість до іновірців і достатньо висока, як на той час, толерантність у 
взаєминах із сусідніми народами. 

Значну увагу зосереджено на обґрунтуванні часу заснування Української держави, яка 
веде свій офіційний відлік з 838 року – однієї з перших письмових згадок у історичних джерелах. 
Особливу увагу приділено характеристиці періодів українських державотворчих процесів. 

Ключові слова: Руська земля, Київська Русь, Бертинські аннали, держава, Україна. 

У сучасному українському суспільстві спостерігається підвищений інтерес до 
історії національної державності, що значною мірою пояснюється складною 
політичною ситуацією в Україні. В умовах інформаційної війни, коли противники 
України цілеспрямовано спотворюють історичні факти, тиражують через ЗМІ 
псевдоюридичні «аргументи» на користь відторгнення від України її окремих 
регіонів. Зокрема, представники так званого «руского міра» культивують міф про 
Київську Русь, мовляв її населяла єдина давньоруська народність, яка згодом 
розпалася на росіян, українців і білорусів. Що Русь – це «колиска трьох братніх 
народів» і росіяни мають право на її спадщину. І цей факт не може ігнорувати 
українська історико-правова наука, українська історіографія, зокрема історики, 
правники, політологи та ін., які повинні розвінчувати ці та інші міфи російської 
пропаганди. Адже ці інформаційно-психологічні впливи ворожих сил завдають 
сьогодні не менше шкоди інтересам України, ніж військова агресія. Важливим 
завданням українських істориків, правників є аргументовано показати, насамперед 
перед європейською спільнотою, що Україна має власну багатовікову історію 
державотворення, сформовані національні традиції державотворення. Крім цього, 
сучасні інтеграційні процеси України вимагають з’ясувати й узаконити час 
заснування Української держави.  
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Як відомо, сьогодні у світі налічується понад 250 держав, із яких 193 входять 
до складу ООН, а 206 є членами ЮНЕСКО. Переважна більшість цих держав є 
незалежними і мають власну назву та встановлену й затверджену дату першої 
письмової згадки чи дату створення своєї державності. До історичного рейтингу 
держав ЮНЕСКО включило тільки ті держави, форми організації яких відповідали 
основним ознакам сучасної держави, а це наявність: власної території, суверенітету, 
державних символів та мови. Відповідні місця в історичному державотворчому рей-
тингу посіли тільки ті держави, які були присутні на сучасній карті світу і мали 
затверджену дату початку своєї державності. України у цьому рейтинг-листі, 
оприлюдненому ЮНЕСКО у 2006 році, не було. 

В українській історичній та історико-правовій науках велися і ведуться наукові 
дискусії щодо коректності встановлення дати першої письмової згадки чи дати 
початку історії держави, зважаючи на те, що у кожного народу є своя самобутня 
державницька історія. Узагальнюючи результати наукових досліджень вважаємо, 
що на сьогодні є достатньо підстав, щоб запропонувати наукову концепцію про час 
заснування Української держави. Необхідно пам’ятати, що одним із важливих 
атрибутів сучасної держави є її офіційна назва і час заснування. Без власної назви 
не існувало і не існує сьогодні жодної самостійної держави як такої [11, c. 6–7]. 
Встановлення часу заснування Української держави є також важливим атрибутом її 
суверенності, який повинен бути закріплений на конституційному або законодав-
чому рівні. Основним призначенням цього атрибуту є міжнародно-правова та 
суспільно-політична ідентифікація держави. Він буде містити інформацію про час 
заснування держави, її національну належність, найважливіші її суспільно-
політичні події на шляху боротьби за свою державну незалежність та буде визна-
ним власним народом як творцем держави та світовим товариством. З’ясування 
історичних витоків Української держави є нагальною природною державотворчою 
потребою, адже модель держави є цілісною тоді, коли, крім дерева, відображено і її 
коріння. У сучасних умовах України з метою подальшої консолідації українського 
суспільства, настав слушний момент, на державному рівні узаконити цілісну 
історичну модель становлення і розвитку Української держави, яка формувалася на 
засадах: еволюційності та тяглості державотворчого процесу. 

Українська державність пройшла значний шлях історичного розвитку. Про це 
ще у 1903 році на високому науковому рівні як для того часу аргументовано писав 
видатний український історик світової слави М. Грушевський у своїй ґрунтовній 
науковій праці «Звичайна схема руської історії і справа раціонального укладу 
історії східного слов’янства» [4, с. 75–82], яка, як і інша українська патріотична 
література, у часи Російської імперії та СРСР була суворо заборонена. 

Упродовж тисячоліть наш народ формувався на території сучасної України. 
Ґрунтовний аналіз історичного розвитку державотворчих процесів на українських 
землях протягом І–ІХ століть н. е., а також беручи до уваги загальновизнані 
історичні традиції, усталені критерії, об’єктивні наукові підходи щодо визнання 
зародження держави, дає підстави вважати, що першою слов’янською державою на 
території України була держава антів, яка утворилася у ІV столітті у межиріччі 
Дністра і Дніпра. Назва держави походить від назви народу (анти). Візантійські 
хроністи Прокопій Кесарійський і Менандр та готський Йордан характеризували 
Антську державу як міцне політичне об’єднання з демократичним ладом. Її ще 
називали «Антським царством» (Regnum Antorum) або «Антською землею». На 
чолі держави стояли вожді, яких готи і греки називали рексами (царями). До 
нашого часу дійшли імена деяких із них: Бож, Ардагаст та ін. Згадані також 
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представники антської знаті — Ідарій, Келагаст, Мезамир. При антських царях 
діяла рада, яка називалася коментом. Це був дорадчий орган, що певною мірою 
впливав на прийняття правителями політичних рішень. Виявом демократії в 
Антській державі були всенародні збори – народне віче. На них обговорювали 
важливі питання суспільного життя. Зазначимо, що у творах візантійських авторів 
наголошено «народоправний» характер суспільного ладу антів і склавінів, які, за 
твердженням Прокопія Кесарійського, «здавна живуть у народоправстві, і тому 
щастя і нещастя в житті у них вважається справою спільною» [12, c. 51]. 
Стародавні слов’яни у середині I тис. н. е. тільки почали переходити до державної 
організації, тому влада царя у них була обмежена старими, звичаєвими настано-
вами общинного ладу. Велику роль виконували народні збори, які здебільшого 
вирішували найважливіші справи. Судова влада в антській державі будувалася на 
засадах дотримання законів і звичаїв, заповіданих предками. Загальних судів тут 
спочатку не було. Первинною ланкою виступали самі антські громадяни, які були 
суддями у справах, що стосувалися їх родових інтересів. Згодом з’явилися 
громадські (сільські) суди. У кожному роду судову функцію виконував родовий 
старійшина, а племені – племінний вождь. Найвищою судовою інстанцією був цар. 
Візантійські джерела містять свідчення про існування в Антській державі певних 
загальнообов’язкових правил поведінки й актів під назвою «закон». Відомі, 
зокрема, «Закон про народоправство», «Закон про громадянство», «Закон антів про 
Хільбудія», право гостинності тощо. Водночас існував і «язичницький закон», що 
випливав з вірувань антів. Він відображався у звичаях і традиціях, які анти «самі 
собі встановили і судили по розуму» [12, c. 52]. Під ударами аварів держава антів у 
602 році припинила своє існування. Анти, на думку М. Грушевського (вихідці з 
трипільських племен), були предками українців. 

Наступні державотворчі процеси на українських землях у історичних джерелах 
(літописах, хроніках та ін.) пов’язані зі заснуванням у Середньовічному Подніпров’ї 
союзу слов’янського племені полян. Навколо Києва поступово формувалися, 
зміцнювалися і ставали більшими та міцнішими міжплемінні слов’янські об’єднан-
ня за керівництва місцевої князівської династії від Кия до Аскольда і Діра. 
Консолідація слов’янських племен на межі VIII–ІХ століть навколо Києва спричи-
нила утворення великої ранньої української княжої держави – України-Руси, ядром, 
центром якої були нинішні українські землі [5, c. 176–186]. З утворенням Київської 
Русі державність на території України відновилася. 

Київська княжа держава – Україна-Русь утворилася у процесі політичної 
консолідації східнослов’янських племен в умовах постійної загрози з боку сусідніх 
кочових племен (угорців, хозарів, чорних клобуків та ін.). Основними 
передумовами її створення були: 1) інтенсивний економічний розвиток (зростання 
продуктивності праці завдяки сприятливим кліматичним умовам, багатим 
природним ресурсам та удосконаленню знарядь праці), піднесення міст-центрів 
ремесла й торгівлі, розвиток торговельного шляху «з варяг у греки» (шлях уздовж 
Дніпра зі Скандинавії до Візантії); 2) зростання майнової та соціальної нерівності; 
3) заміна родової громади сусідською, яка об’єднувала невеликі сім’ї; 4) виокрем-
лення панівної верхівки (воєвод племен, старшини, у залежність до котрих 
потрапляла більшість селян та міщан); 5) остаточне формування у другій половині 
VІІІ століття союзів племен, які почали переростати в племінні князівства; 
6) необхідність захищати свої землі від нападів варягів, хозарів та інших 
войовничих кочових племен [9, c. 89–90]. У «Повісті минулих літ», зазначено: 
сучасники називали свою державу «Руською землею» або «Руссю», а з ХІІ століття – 



І. Бойко 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 

 

16 

«Україною», «Вкраїною». На думку українських істориків (М. Грушевський, 
І. Крип’якевич, О. Щодра, Л. Войтович та ін.), до кінця ХІІ століття під «Руською 
землею», «Руссю» розуміли лише територію Середнього Подніпров’я, визначену 
містами Київ, Чернігів, Переяслав (землі полян, деревлян, сіверян). Тільки до цих 
земель і міст вживали термін «Русь». Ні Новгородська земля, ні Суздальська (як і 
решта приєднаних до Києва земель) у розумінні сучасників Руссю не були. Це 
переконливо засвідчують повідомлення літописів. Перший Новгородський літопис 
часто повідомляє про поїздки новгородців «у Русь» (тобто в Київ, Чернігів або 
Переяслав). Так само «в Русь» їздили зі Суздальської землі. Назву «Київська Русь», 
загальновживану в історичній та історико-правовій літературі, ввели науковці-
історики. У період існування Київської Русі слово «український» уперше 
простежується у ХІ столітті, а назва «Україна» вперше згадується в Київському 
літописі 1187 року стосовно Переяславської землі. Ця територія була основою 
Київської держави – Руської землі у ІХ–ХІІ століттях [12, c. 54–56]. 

Формування державної території Київської Русі завершилося наприкінці Х – 
на початку ХІ століть. У середині ХІ століття територія Київської держави була 
найбільшою на території тогочасної Східної Європи – її периметр сягав 7 тис. км. 
Русь простягалася від басейну Вісли – на заході до Ками і Печори – на сході, від 
Чорного моря – на півдні до Білого моря і Льодовитого океану – на півночі. 
Кордони Руської держави не були постійними, – вони змінювалися упродовж 
усього періоду її існування. Особливо це стосується її південно-східних рубежів, 
які межували зі степом: саме вони зазнавали найбільших змін [13, c. 126]. 

На думку М. Грушевського, «рання» Русь була створена праукраїнцями. 
Поступово вони в результати внутрішніх закономірностей соціально-економічного 
та політичного розвитку підійшли до етапу формування найпростіших державних 
утворень, таких як Антська держава. Згодом ця держава трансформувалася в 
княжіння окремих племен, зокрема полян, сіверян, деревлян, дулібів та ін., з яких 
найбільш організованим і розвиненим було плем’я полян, навколо Києва, який був 
розташований на перехресті торговельно-економічних, політичних і культурних 
зв’язків. Усе це призвело до утворення Києво-Полянської держави під назвою Русь 
[5, с. 176–192]. Цілком погоджуємося з науковою концепцією М. Грушевського, 
що Київська Русь була створена давніми українцями, автохтонами, які з давніх 
часів проживали на цій території. Ця схема обґрунтовувала самобутність, 
окремішність і безперервність історичного буття українського народу. 

Княжа держава Україна-Русь як велика могутня рання українська держава XI–
XII століть посідає важливе місце у багатовіковій історії національного державо-
творення. Для неї характерний високий рівень організованості органів управління, 
війська, високо розвинутого права. Посідаючи особливе геополітичне місце, 
Україна-Русь успішно контактувала з Візантією, хозарами та іншими народами і 
державами. Специфічними рисами держави були висока правова культура, писане 
право, демократичність суспільних відносин, терпимість до іновірців і достатньо 
висока, як на той час, толерантність у взаєминах із сусідніми народами. 

Київська Русь вже станом на 838 рік була відома на міжнародній арені. Ця дата 
стала вінцем у тривалій історії пошуку часу започаткування ранньої української 
державності. Роси, русини, українці – це історичні етноніми одного народу, мовою 
якого є українська, яка відома ще з VІІ століття.  

Спираючись на Бертинські аннали (пам’ятка середньовіччя, написана у 
Франкській імперії у 830–882 роках), які склав (в тій частині, де йдеться про Русь) 
Пруденцій Труаський, двірський капелан Людовика I (814–840 роки) за часів 



І. Бойко 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 17 

правління західнофранкського короля Карла Лисого (840–877 роки) вважаємо, що 
датою першої письмової згадки ранньої Української держави є 838 рік. В анналах 
повідомлялося, що посольство русів від імені Руської держави 838 року уклало 
вигідну торговельну угоду з Візантійською імперією, однією з авторитетних 
держав тогочасного міжнародного життя. У Бертинських анналах, які містять 
найдавнішу західноєвропейську згадку про Русь, зафіксовано також, що у 839 році 
до імператора Людовика I (814–840 роки) прибуло посольство візантійського 
імператора Теофіла (829–842 роки), який «прислав також… деяких людей, які 
стверджували, що вони і народ їх, називаються Рос (Rhos); їх король (лат. rex) має 
титул хакана (лат. chacanus), і направив до нього (Теофіла), як вони стверджували, 
заради дружби…» [1]. За свідченням «Баварського географа» руси були незалеж-
ним народом на землях між хозарами і уграми. Тобто, на той час вони не були 
підданими Хозарії і не сплачували данину каганату. Додатковим аргументом на 
користь цієї наукової концепції є – 840, 852, 860 та інші роки, у яких Руська 
держава виступала як самостійний суб’єкт тогочасних міждержавних і міжна-
родних відносин. У «Повісті минулих літ» – першому літописному зведенні княжої 
України-Руси, укладеному в Києві у XI – на початку XII століть. Нестор під 852 роком 
зафіксував повідомлення: «В літо 6360 (852), індикта 15, коли почав царювати 
Михайло, почала прозиватися Руська земля». Тут же зафіксовано, що при цьому 
князеві «приходила Русь на Царгород, про що пишеться в грецькому літописанні; 
так от від цієї дати почнемо і відлік зробимо…» [10].  

Науковими аргументами про те, що 838 рік є першою письмовою згадкою і 
одночасно її можна вважати офіційною датою заснування київської держави 
України-Руси, власне, Української держави є:  

1) київська княжа держава Україна-Русь мала свою територію, яку складали 
теперішні українських землі, назву якої зафіксовано у Літописі, міждержавних 
угодах – «наша земля почала іменуватися Руською». Визнання території і назви 
країни можна трактувати як початок політичної ідентифікації й, відповідно, однією 
з важливих ознак існування держави. Становлення держави пройшло тривалий 
шлях своєї еволюції. Її основними етапами стало означення спочатку держави 
(державного утворення) іменем пануючого племені, потім використання для 
означення назви держави слів «земля», «влада» і т. д., а в нові часи – з викорис-
танням слова «nation» (народ); 

2) київська княжа держава Україна-Русь мала розвинуту систему органів 
державної влади. За формою державного правління вона вважалася ранньосеред-
ньовічною монархією. Очолював державу Великий князь. Йому належала верховна 
законодавча влада. Великий князь зосереджував і виконавчу владу, будучи главою 
адміністрації, він виконував також функції воєначальника й особисто водив рать у 
бій. Мали князі й судову владу. Діяльність князя скеровувала рада бояр. Правлячий 
князь у разі необхідності скликав народні збори населення – віча, які були 
важливим органом влади та інститутом українського звичаєвого права і були 
відомі вже в добу племінного ладу. У Літописі також зафіксовано, що у ІХ столітті 
Русь, осередком якого була Київщина, здійснила великий військовий похід на 
Візантію, яка протягом майже тисячоліття була найсильнішою державою в світі. Її 
політичного впливу зазнали всі країни і народи Європи та багато країн на 
Близькому і Середньому Сході. Цей вплив ґрунтувався не тільки на військовій силі 
Візантійської імперії, але і на умілій й гнучкій зовнішній політиці, яка для 
досягнення політичної мети користувалася засобами економічного, ідеологічного 
(церковного) і культурного тиску. Формування першого державного об’єднання на 
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землях східних слов’ян – Київського князівства за часів Аскольда ознаменувало 
вихід Русі на міжнародну арену. Як відомо, 18 червня 860 року руський флот на 
чолі з Аскольдом вдерся до бухти Золотий Ріг і обложив Константинополь. 
Імператору Михаїлові III довелося сплатити контрибуцію й надати привілеї 
руським купцям на землях Візантії. Створення Київської держави й утвердження 
князя Олега в Києві ознаменувало створення сильної країни, на яку Візантії 
довелося зважати ще тривалий час. Щоб здійснити військовий похід проти Візантії, 
Київська держава повинна була досягнути значного рівня розвитку, особливо 
державної організації, військової могутності та мати відповідне міжнародне 
визнання. Як свідчать візантійські джерела, у той час відбулося перше, так зване 
Фотієве, хрещення Русі. А для такого хрещення необхідне було функціонування 
сильної державної влади; 

3) у київській княжій державі Україні-Русі сформувалося право як важливий 
регулятор суспільних відносин, найважливішими джерелами права якого були 
спочатку звичаєве право, князівські статути й уроки, а згодом Руська Правда та ін.; 

4) у «Повісті минулих літ» зазначено, що саме з 852 року започатковується 
власна хронологія й по роках письмово фіксувалися найважливіші державні події у 
Київській Русі. Тобто уже тоді при князівському дворі існувала державна канцелярія. 
Це дає право стверджувати про те, що становлення і розвиток ранньої української 
(тоді – руської) державності було результатом внутрішнього закономірного 
соціально-економічного і політичного розвитку слов’янських племен на території 
сучасної України, а не принесено зі зовні. У «Повісті минулих літ» переважно 
іменувалися нинішні українські землі, передусім Київ, Чернігів і Переяслав. Отже, 
проаналізовані історичні джерела дають нам підстави вважати, що станом на 838 рік 
вже повноцінно існувала високо розвинута, як для того часу, рання українська 
держава – Україна-Русь. 838 рік можна вважати початком історичного відліку 
Української державності. З-понад 1180-літтньою історією Українська держава 
входить до найстаріших держав Європи. 

Отже, Українська держава бере свій початок з княжої держави України-Руси, 
яка справила значний вплив на політичне життя як країн Західної Європи, так і 
сусідніх азіатських країн, а також держав, що мали велике значення в системі 
торгівлі між Європою та Азією [3, c. 3]. Згодом втіленням державницької ідеї 
українського народу стала не менш могутня Галицько-Волинська держава. 
Створення Галицько-Волинської держави – важливий етап в історії української 
державності. Ця держава досягла значного політичного розвитку і за рівнем 
економіки та культури увійшла до числа найпередовіших країн тогочасної Європи 
[7, c. 273]. Наступним етапом відродження української державності стала уславле-
на Запорізька Січ, політичний лад якої охарактеризовано як православна респуб-
ліка з демократичними рисами [6, c. 670]. У середині ХVІІ століття внаслідок 
національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького Україна знову 
виборола незалежність і вибудувала найдемократичнішу на той час державу, 
створила першу в світі демократичну конституцію, уклала політичні, воєнні угоди 
з державами [8, c. 342]. У 1917–1921 роках в умовах краху Російської й Австро-
Угорської монархій та революційних подій український народ знову став на шлях 
свого державного відродження. Українська національна революція 1917–1921 років 
мала епохальне історичне значення. Після тривалого історичного періоду русифі-
кації, національного та соціального поневолення на початку XX століття український 
народ відновив свою незалежну державу. У той час Україна пережила різні форми 
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національної державності: Українську Народну Республіку за Центральної Ради, 
Українську Державу – Гетьманат П. Скоропадського, Українську Народну Респуб-
ліку за Директорії, і Західноукраїнську Народну Республіку, але державну неза-
лежність втримати не змогла. В багатовіковій історії державотворення українського 
народу події, пов’язані із його визвольною боротьбою початку ХХ століття, мають 
важливе історичне значення. Тому не випадково Президент України П. Порошенко 
своїм Указом №  17/2016 від 22 січня 2016 року постановив проголосити 2017 рік 
Роком Української революції 1917–1921 років, а вшанування подій та видатних 
учасників цієї революції визначити «одним із пріоритетів діяльності органів 
державної влади на 2017–2021 роки» [2, c. 20–21].  

24 серпня 1991 року Україна проголосила відродження своєї державної неза-
лежності. Проголошення Україною свого державного суверенітету було лише першим, 
хоч і дуже важливим кроком на шляху до створення міцної, демократичної, правової 
держави. Розбудова цієї держави – непростий, тривалий, проблематичний процес, у 
якому Україна має великий державотворчий досвід історичного розвитку. 

Отже, Українській державі не 26 років і вона не нова, і не молода держава. 
Незалежна Україна це лише новітній етап у безперервному розвитку української 
державності. Сучасна європейська держава Україна є єдиною спадкоємницею Київської 
княжої держави України-Руси уже упродовж понад 1180 років.  
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The article substantiates the necessity of establishing the time of the establishment of the 
Ukrainian state, the historical and legal analysis of the formation and development of early 
state formations in the territory of Ukraine, as well as the most important preconditions for the 
formation of the early Ukrainian princely state – Ukraine-Rus. 

It is noted that the princely state of Ukraine-Rus as a mighty early Ukrainian state of the 
XI–XII centuries. occupies an important place in the centuries-old history of national state-
building. For her characterized by a high level of organization of government, troops, highly 
developed law. Posing a special geopolitical place, Ukraine-Rus successfully contacted 
Byzantium, Khazars and other peoples and states. Specific features of the state were high 
legal culture, written right, democratic social relations, tolerance to the faithful and high enough 
tolerance in relations with neighboring nations at that time. 
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Much attention is paid to the scientific evidence that 838 is the first written mention and at 
the same time it can be considered the official date of the founding of the Kiev state of 
Ukraine-Rus, in fact, the Ukrainian state is: the princely state of Ukraine Ukraine-Rus had its 
own territory, which was the present Ukrainian lands and the name of what is mentioned in the 
Chronicle, interstate agreements – «our land began to be called Ruska». Recognition of the 
territory and the name of the country can be interpreted as the beginning of political 
identification and, accordingly, one of the important signs of the existence of the state. The 
formation of the state has gone a long way to its evolution. Its main stages were the 
identification of the first state (state education) in the name of the ruling tribe, then use to use 
the word «nation" (people) to indicate the name of the state, the words «earth», «power», etc., 
and in new times – the word «nation»; Kyiv princely state Ukraine-Rus had a developed 
system of state authorities. Creation of Kievan Rus marked the creation of a strong country, 
which had to be considered Byzantium for a long time. In order to carry out a military 
campaign against Byzantium, the Kievan state had to achieve a significant level of 
development, especially of a state organization, military power and to have an appropriate 
international recognition. According to Byzantine sources, at that time, the first, so-called 
Photia, the baptism of Rus was held. And for such baptism a functioning state power was 
required; in the Kyiv princely state of Ukraine-Russia the right was formed as an important 
regulator of social relations, the most important sources of which were: first customary law, 
princely statutes and lessons, and subsequently Ruska Pravda and others; in the «Tale of the 
Past Years» it is noted that it was with the year 852 that his own chronology was begun and 
written records of major state events in Kyivan Rus were recorded in years. Thus, the 
analyzed historical sources give us reason to believe that, as of 838, there was already a 
highly developed, as for that time, the early Ukrainian state – Ukraine-Rus. 838 can be 
considered the beginning of the historical reference period of Ukrainian statehood. With over 
1180 years of history, the Ukrainian state is one of the oldest countries in Europe. 

Keywords: Russian land, Kievan Rus, Bertinsky Annals, state, Ukraine. 
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ЛАТЕРАНСЬКІ УГОДИ ЯК ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ 
ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ МІСТА-ДЕРЖАВИ ВАТИКАН 

Б. Гутів 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна, 
e-mail: bokus2012@gmail.com 

Досліджено процес становлення міста-держави Ватикан унаслідок підписання 
Латеранських угод, які були укладені 11 лютого 1929 року між Святим Престолом (в особі 
кардинала П’єтро Гаспаррі, державного секретаря) та Королівством Італія (в особі 
прем’єр-міністра Беніто Муссоліні).  

Розглянуто так зване «Римське питання» – про статус Ватикану після розпаду 
Папської держави у 1870 році та історично-політичні передумови укладення Латеранських 
угод, що нарешті розв’язали його.  

Висвітлено особливості укладення, структуру (договір, фінансова конвенція і конкордат) 
та основний зміст Латеранських угод. Охарактеризовано політичний договір як одну із 
трьох частин Латеранських угод, яка юридично закріпила державний статус Ватикану. 
Фактично, за Латеранськими угодами, папа Римський визнав Рим як осідок італійського 
уряду, натомість італійський уряд гарантував політичний і територіальний суверенітет 
Ватикану, а Святому Престолу – виняткову і необмежену владу та юрисдикцію над Ватика-
ном. Фінансова конвенція вирішувала питання компенсації Святому Престолу втрат у 
зв’язку з ліквідацією Папської області. Конкордат регулював відносини між Римо-католиць-
кою церквою та Італійською державою.  

Ключові слова: Латеранські угоди, політичний договір, «Римське питання», місто-
держава Ватикан, Святий Престол. 

Виникненню сучасного міста-держави Ватикан передувала Папська держава, 
яка постала внаслідок об’єднання папських володінь в Італії в єдину область (тому 
у більшості джерел паралельно вживаються назви – Папська область чи Папська 
держава) під владою папи Римського як світського правителя. Притому перші 
землеволодіння папи почали набувати і розширювати ще за кілька століть до 
утворення власної держави, а саме зародження інституту папства бере свій 
початок, згідно із католицькою богословською доктриною, від апостола Петра – 
засновника першої християнської общини в Римі вже після розп’яття Христа. У 
Середньовіччі це була могутня держава, що займала значну частину Апеннінського 
півострова, і проіснувала до 1870 року, коли було утворено сучасну державу Італія. 
Держава Ватикан, яка відновлена в нинішніх розмірах як самостійне місто-
держава, виникла внаслідок підписання 11 лютого 1929 року Латеранських угод 
між прем’єр-міністром Беніто Муссоліні та папою Римським Пієм ХІ.  

Наслідком підписання Латеранських угод стало правове врегулювання взаємних 
претензій між Італією та Святим Престолом, вирішення «Римського питання» про 
статус Ватикану після розпаду Папської держави, що існувало з 1870 року (тобто – 
після збройного захоплення території Папської держави військами короля 
Сардинського Віктора Емануїла Савойського у 1870 році та проголошення 
Королівства Італія 1871 року), визначення прав і привілеїв Католицької церкви, її 
становища в Італійському королівстві. 
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Після окупації Риму внаслідок італійського руху за незалежність, що в історії 
отримав назву – Рісорджименто, 20 вересня 1870 року було вирішено розпустити 
Папську державу і створити Італійську національну державу. Управління Церкви 
орієнтовано було з цієї дати лише на Ватикан, де де-факто суверенітет належав 
Папі. Пропоновані італійським королем Вітторіо Емануеле II обмеження 
суверенітету папа Пій IX відхилив у травні 1871 року. З суто правового погляду 
Папа, і з ним вся Римська курія, за допомогою якої він управляв Церквою, були до 
укладення Латеранських договорів звичайними громадянами Італії, мали платити 
податки і в разі виникнення суперечки відповідати в італійському суді. Статус 
папського нунція за кордоном був невизначеним. Окрім того, питання, чи може 
Ватикан укладати договори (конкордати) з іншими країнами, було нез’ясоване. Ці 
умови були для Папи як глави мільйонів католиків неприйнятними. Так зване 
«Римське питання» упродовж майже шести десятиліть залишалося невирішеним. 
Його розв’язання відбулося тільки, як це не парадоксально, під час фашистського 
режиму в Італійській державі. Муссоліні був зацікавлений у примиренні з Католицькою 
церквою, щоб надати фашизму легітимності та новим державним і громадським 
формам. Переговори між Святим Престолом та Королівством Італія тривали три 
роки, упродовж яких відбулося 110 засідань. З боку папи Пія XI переговори з 
прем’єр-міністром Італії Беніто Муссоліні вів державний секретар (статс-секретар) 
кардинал П’єтро Гаспаррі. Особливо важливу роль у вирішенні «Римського питання» 
відіграв Франческо Пачеллі, радник П. Гаспаррі, брат майбутнього Папи Пія XII 
[3, с. 234, 238]. У процесі таких тривалих переговорів було напрацьовано загалом 
близько 20 варіантів тексту домовленостей між Святим Престолом та Італією, з 
метою визначення найточніших меж Папської території та суверенітету Папської 
держави, і врешті було розроблено остаточну форму договору [1].  

Структуру та суть Латеранських домовленостей проаналізовано у працях 
радянських дослідників: М. О. Ковальського «Католицизм і дипломатія» (1969) [5] 
та М. М. Шейнмана «Ватикан між двома світовими війнами» (1948) [14]. Цікавою, 
вважаємо, також розвідку Є. А. Коровіна «Католицизм як фактор сучасної світової 
політики», видану в 1931 році [6]. 

Більшість сучасних українських досліджень присвячені питанням міжнародної 
правосуб’єктності Ватикану, отриманої на підставі Латеранських угод 1929 року, 
наприклад, праці М. І. Отроша [10], Т. Л. Сироїд [11], О. І. Льон [7] тощо. Вивченням 
змісту і значення Латеранських угод та виявленням історично-політичних передумов 
їх укладення займалися, зокрема, такі вітчизняні науковці, як В. Мельник [9], 
С. Марітчак [8], О. С. Бись [1]. Попри те, Латеранські угоди 1929 року все ще 
потребують комплексного дослідження особливостей їхнього укладення, аналізу 
їхньої сутності та встановлення їхнього історично-політичного значення і їх 
всебічного правового оцінювання.  

Метою цього дослідження є з’ясування впливу Латеранських угод на припи-
нення конфлікту між Папою Римським й Італійською державою, розкриття їхнього 
значення у наданні папській території визначеного державного статусу, що дало 
змогу Ватиканові активно вийти на площину міждержавної політики, а також 
аналіз політичних особливостей та юридичного оформлення заснування міста-держави 
Ватикан. Для досягнення цієї мети треба вирішити такі завдання: розглянути 
історично-політичні передумови укладення Латеранських угод, висвітлити особли-
вості укладення, структуру та основний зміст Латеранських угод, охарактеризувати 
політичний договір як одну із трьох частин Латеранських угод, яка юридично 
закріпила державний статус Ватикану. 



Б. Гутів 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 

 

24 

Період між 1860–1929 роками в історії Ватикану називається «Римським 
питанням». Чезаре Рафаелле запропонував ввести в обіг термін «Римський процес». 
Розпочався «Римський процес» 27 березня 1861 року – після проголошення Риму 
столицею об’єднаного Королівства Італія. Після цього символічного акту (пере-
несення столиці Італії з Турина до Рима) Святий Престол упродовж 58 років 
відмовлявся визнати Королівство Італію [9]. 

У 1871 році італійський уряд ухвалив «Закон про гарантії». Італійська держава 
гарантувала, що «особа верховного первосвященика священна і недоторкана». 
Папа одержував право утримувати війська для охорони своєї власності. Італійський 
уряд зобов’язався виплачувати Папі щорічно 3 225 тис. лір як постійний і 
невідчужуваний прибуток. Папа продовжував користуватися своїми палацами. Ці 
палаци, у тім числі Латеранський і Ватиканський, визнавали «невідчужуваною 
власністю» і не обкладали податками. Представники іноземних урядів при 
Папському престолі користувалися прерогативами і недоторканістю відповідно до 
міжнародних прав. Єпископи не повинні були складати присягу королю [8, с. 173]. 

Однак Папа відхилив «Закон про гарантії». Відтак, настав кінець світській 
владі Папи, який на знак протесту проти ліквідації Папської держави проголосив 
себе «в’язнем», заявивши, що Папа не залишить стін Ватикану, доки не будуть 
відновлені його «сплюндровані права». Він відмовився мати справи з італійським 
урядом, наклав на короля Віктора Емануїла IІ і всіх причетних до цього «злочину» 
відлучення та заборонив католикам брати участь у політичному житті. 

Як Пій IX, так і наступні папи при нагоді демонстративно заявляли протест 
проти «пограбування» Папського престолу – позбавлення Папи світської влади. У 
зв’язку з ліквідацією Папської держави виникло так зване «Римське питання» – 
боротьба Папського престолу за відновлення світської влади Папи і за повернення 
йому міста Рим [13, с. 168–169]. Прибічники папства в Австрії, Франції та інших 
країнах хоча й висловлювали Пію IX співчуття з приводу позбавлення його 
світської влади, але не думали серйозно виступати проти Італії, щоб силою зброї 
відновити Папську державу, а охоче використали «Римське питання» у власних 
політичних цілях. 

Після 1870 року і до 1929 року кожний новообраний Папа заявляв, що він не 
відмовляється від «володінь св. Петра». Папство продовжувало вважати, що 
юридично Церковна держава існує, хоча вона й тимчасово обмежена територією 
Ватикану, себе ж Папи продовжували розглядати як суверенних правителів. 

У 1926 році почалися секретні переговори між Ватиканом, представленим 
радником держсекретаря Франческо Пачеллі, та урядом Італії в особі його глави 
Беніто Муссоліні про ліквідацію «Римського питання». Вони завершилися 11 лютого 
1929 року підписанням Латеранських домовленостей, ратифікація цього договору 
відбулася 7 червня 1929 року. 

Метою Латеранських угод було встановлення дружніх відносин між 
Ватиканом та Італією, забезпечення Папі абсолютної незалежності та остаточне і 
безповоротне вирішення «Римського питання» [8, с. 174].  

Як охарактеризував Латеранські угоди Г. Хоружий: «Отже, Святий Престол 
спільно з Італією даним Договором заснував Державу Місто Ватикан, над якою 
Святий Престол має виняткову юрисдикцію; при цьому йому в ній належить 
виключний суверенітет. У свою чергу, згадана Держава також користується визна-
ним міжнародним суверенітетом, невіддільним, однак, від суверенітету Святого 
Престолу, і виступає інструментом незалежності та суверенітету Папи Римського» 
[12, с. 169]. 
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Зокрема С. Дьяченко зазначає, що Латеранський договір юридично підтвердив 
суверенітет Святого Престолу на міжнародній арені, оформив виникнення нової 
територіальної одиниці – Ватикану, визнавши щодо нього право територіальної 
власності та суверенну владу і юрисдикцію Святого Престолу [4, c. 13]. Притому 
він уважає, що цей договір не мав змістоутворюючого сенсу, оскільки міжнародну 
правосуб’єктність Ватикану ніхто не піддавав сумніву і в часи невирішеності 
«Римського питання». В. Мельник також підтримує позицію С. Дьяченка щодо 
визнання Латеранських угод цілою системою норм міжнародного права. Попри те, 
що окремі юристи-міжнародники намагаються обґрунтувати Латеранські угоди як 
окремий конкордат, текст цього договору має всі ознаки та сутність саме 
міждержавної угоди [9]. С. Дьяченко наголосив: «Навіть якби Договір не 
створював незалежної території Ватикану, він не втратив би якості міжнародного, 
оскільки передбачав такий обсяг і характер прерогатив Святого престолу, котрий 
відповідає поняттю міжнародної правосуб’єктності» [4, c. 13–14]. 

У преaмбулі Латерaнського договору міжнародно-прaвовий статус держaви 
«Місто Ватикан» визначений так: «для забезпечення aбсолютної і явної незалеж-
ності Святому Престолу, що гарантує неоспорюваний суверенітет на міжнародній 
aрені, виявилася необхідність створeння «держави» Вaтикан, признaючи стосовно 
Святого Престолу його повну власність, виняткову й абсолютну владу і суверенну 
юрисдикцію. У відповідь на визнання Італією його суверенітету Ватикан заявляє, 
що не бажає і не буде брати участь у «світському суперництві між іншими 
держaвами... за винятком випадку, коли сторони звернуться зі спільним закликом 
до миротворчої місії Святого Престолу». Відповідно до цих документів Ватикан 
має певні суверенні права: свою територію, законодавство, громадянство. 

Латеранські домовленості складаються з трьох частин – політичного договору, 
фінансової конвенції та конкордату.  

Політичний договір визнає за Ватиканом суверенітет у міжнародних справах, а 
за Святим Престолом – виняткову і необмежену владу та юрисдикцію над 
Ватиканом. Окрім того, договір визнає католицтво «єдиною державною релігією» 
Італії (ст. 1). Фінансова конвенція вирішує питання компенсації Святому Престолу 
втрат у зв’язку з ліквідацією Папської області. А саме: передбачає виплату Італією 
Святому Престолу 750 млн лір у 5 % цінних паперах (ст. 1); натомість Святий 
Престол відмовляється від фінансових претензій до Італії, що з’явилися внаслідок 
утворення Італійської держави (ст. 2). Конкордат регулює відносини між Римо-
католицькою церквою та Італійською державою (освячення шлюбів, викладання в 
школах католицизму, невтручання церкви в політичні та інші справи Італії). Він 
визначає права і привілеї Католицької церкви в Італії, держава оголошує 
неробочими днями 10 церковних свят, а також неділі (ст. 11); єпископи зобов’язуються 
присягати на вірність королю Італії як главі держави (ст. 20).  

Зупинимося детальніше на характеристиці саме політичного договору. Як 
випливає з політичного договору, головною метою створеної держави є забезпечення 
незалежності Папи в здійсненні «його вселенської місії».  

У статті 1 Латеранської угоди зазначалося, що католицизм є «єдиною державною 
релігією» Королівства Італії. Імплементація італійським парламентом цієї норми 
Латеранської угоди є особливо показовою в галузі конституційного права Італії. 
Вперше на державному рівні католицизм було задекларовано як італійську 
державну релігію. Святий Престол отримував усю повноту «суверенної» влади у 
сфері контролю над структурою та ієрархією державної релігії Італії. 

Стаття 2 Латеранської угоди офіційно визнавала світський суверенітет Папи 
Римського в особі трьох складових: самого Папи Римського, Римської курії як 
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адміністративної влади та Святого Престолу як релігійного суверену. Стаття 2 
містила в собі фундаментальну основу для подальшого визнання Ватикану 
юристами-міжнародниками атиповим суб’єктом міжнародного права. А саме: 
відбулося розмежування Ватикану як зосередження «світського суверенітету» та 
Святого Престолу як «вселенського центру релігійного суверенітету». Тобто, якщо 
до Латеранської угоди, Святий Престол на міжнародно-правовому рівні визнавався 
як суверен Римо-католицької церкви, що фактично слугувалo підтвердженням 
міжнародної правосуб’єктності самої Церкви як ієрархічної структурованої 
організації, то після Латеранської угоди Папа Римський перетворювався у голову 
триєдиної системи влади: релігійної, світської та зовнішньополітичної.  

У статті 3 закріплено статус суверенної території за Ватиканським пагорбом, 
який після 1860 року став центром релігійної влади Римо-католицької церкви. 
Латеранська угода перетворила його в «Місто Ватикан». Це новостворене «місто» 
оголошувалося суверенною територією під політичним та юридичним контролем 
Святого Престолу. Отже, Ватикан перетворювався в окрему державу, що мала дві 
іпостасі – релігійну (уособлена в системі його влади) та світську (уособлена в його 
«громадянах»). Владу над обома іпостасями влади отримував Святий Престол. 
Кордони Ватикану затверджувались окремим планом, що додавався до Латеранської 
угоди [9]. 

По завершенні Другої світової війни італійський уряд підтвердив усі зобов’язання, 
взяті на себе щодо Ватикану фашистською Італією. Латеранський договір було 
офіційно підтверджено в ст. 7 Італійської конституції від 22 грудня 1947 року. 
Ватикан, ґрунтуючись на Латеранському договорі, набув низки прав і прийняв на 
себе певні міжнародні обов’язки, які у своїй сукупності становлять його 
міжнародну правосуб’єктність. Ватикан володіє суверенітетом у сфері здійснення 
всієї повноти влади (у тім числі навіть має власну армію) на своїй території над її 
населенням, частина якого є Ватиканське громадянство (дослідженню особливос-
тей якого буде присвячено нашу наступну статтю). Має встановлені дипломатичні 
відносини з іншими суб’єктами міжнародного права, а також є членом міжнарод-
них організацій. Має державні символи − герб, прапор, гімн.  

Політично та територіально Ватикан переживав як часи піднесення, так і часи 
занепаду. Початком сучасної історії міста-держави Ватикан є підписання Латеранських 
домовленостей 11 лютого 1929 року. Притому Святий Престол як суб’єкт 
міжнародного права є носієм духовного та світського суверенітетів і відповідно до 
Латеранських угод 1929 року одночасно є верховним органом усієї Католицької 
Церкви та сувереном держави-міста Ватикан. 

Відтак, Латеранськими угодами 1929 року було офіційно закріплено дві 
іпостасі міжнародної правосуб’єктності центру Римо-католицької церкви – релігійний 
(Святий Престол) і світський (місто Ватикан). Тому дипломатичне визнання 
Святого Престолу будь-якою країною світу вважається автоматичним визнанням 
суверенітету міста-держави Ватикан. 
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The article examines the process of the formation of the Vatican City-State as a result of 
the signing of the Lateran Agreements, signed on February 11, 1929 between the Holy See 
(represented by Cardinal Pietro Gasparry, Secretary of State) and the Kingdom of Italy 
(represented by Prime Minister Benito Mussolini. 

The author is considering the so-called «Roman question» – about the status of the 
Vatican after the dissolution of the Pontifical State in 1870, and the historical and political 
preconditions for the conclusion of the Lateran agreements, which finally resolved it. 

The author describes the peculiarities of the conclusion, structure (treaty, financial 
convention and concordat) and the main content of the Lateran agreements. The political 
treaty was characterized as one of the three parts of the Lateran agreements, which legally 
consolidated the state status of the Vatican. In fact, under the Lateran agreements, the Pope 
acknowledged Rome as the residence of the Italian government. Instead, the Italian 
government guaranteed secular sovereignty of the Holy See, including international affairs 
(Article 2); provided for the formal recognition of the Vatican status as a sovereign territory, 
governed by the Holy See, formally calling the Vatican — the City of Vatican City (Citta del 
Vaticano), whose boundaries are determined by the plan annexed to the treaty (Article 3). A 
number of articles regulated administrative issues, provisions on special citizenship for the 
subjects of the Holy See, about the diplomatic corps of the Holy See, etc. Besides that the 
treaty recognize Catholicism as «the only state religion» in Italy (Article 1). 

The Financial Convention resolved the issue of compensation to the Holy See for the loss 
of the Holy See in connection with the liquidation of the Papal region. Namely it provided for 
the payment by Italy to the Holy See 750 millions of lir as 5-% securities (Article 1); instead, 
the Holy See abandoned the financial claims to Italy that arose as a result of the formation of 
an Italian state (Article 2) (this meant the armed capture of the territory of the Pontifical State 
by the troops of the King of Sardinian, Victor Emmanuel Savoy in 1870, and the proclamation 
of the Kingdom of Italy in 1871). 

Concordat regulated the relationship between the Roman Catholic Church and the Italian 
state. In particular it defined the rights and privileges of the Catholic Church in Italy, the state 
announced 10 holy holidays as well as Sundays on non-working days (Article 11); bishops are 
obliged to swear allegiance to the King of Italy as the head of state (Article 20). Other articles 
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envisaged the wide involvement of the clergy in the Italian education system, recognize the 
organization «Catholic Action», etc. 

Consequently, the signing of the Lateran agreements put an end to the conflict between 
the Pope and the Italian state and provided the papal territory with a definite state status. This 
allowed the Vatican to actively move to the interstate policy. 

Keywords: Lateran agreements, political treaty,«the Roman question», the Vatican city-
state, the Holy See. 
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Статтю присвячено вивченню історичного досвіду організації і діяльності крайових 
судів у Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 років), а також характе-
ристиці їхньої структури та компетенції. Зазначено, що унаслідок реформування австрійського 
судочинства у середині ХІХ століття було створено триступеневу судову систему, де 
судами першої інстанції були крайові суди (виступали як суди першої інстанції в окремих 
цивільних і складних кримінальних справах). У Галичині, як складовій Австрійської імперії, 
крайові суди розпочали свою діяльність 1855 року. Статус крайових отримали три суди: у 
Львові, Кракові і Чернівцях, тоді як решта називалися окружними (спершу теж крайовими) і 
їхня кількість у різний час коливалася від 9-ти до 15-ти. Після реорганізації судової системи 
у 1867 році крайові та окружні суди виступали апеляційною інстанцією для повітових судів. 
Крайові суди очолювали президенти і структурно поділялися на цивільний та кримінальний 
відділи (сенати). Крім того, у їх складі функціонували крайова табуля, судова канцелярія, 
відділ цивільно-судових депозитів, в’язниці, відділ у торговельних справах. 

Ключові слова: Галичина, реформи, крайовий суд, окружний суд, судовий округ. 

У сучасних умовах особливе значення має успішне здійснення в державі 
судової реформи, яка є однією із найбільш соціально актуальних і значущих в 
Україні. Реформування судової системи ґрунтується на принципах верховенства 
права і закону, законності та соціальної справедливості. Метою цього реформування є 
оптимізація судової влади в Україні, приведення її у відповідність до міжнародних 
стандартів. Судова система має бути простою, чіткою і прозорою, менш затратною 
для громадян, зрозумілою для широкого загалу; систему судочинства необхідно 
розчистити від зайвих судових структур і нагромадження квазісудових органів; 
доцільно оптимізувати структуру судової системи на засадах однакового застосу-
вання закону; не можна миритися з масовим ухваленням різними судами суперечливих 
рішень з одного й того самого питання; держава також має подбати і про запро-
вадження досить поширених у європейських державах таких недержавних інституцій, 
як мирові суди, третейські суди, медіатори тощо, які допомагають вирішити спори, 
не доводячи їх до судового розгляду [1, с. 10–11] тощо. 

Як відомо, успіх будь-якої реформи, зокрема і судової, залежить від її 
наукового обґрунтування. Серед ідеологічного наповнення, зокрема судової реформи, 
важливе місце відведено вивченню, узагальненню та використанню історико-
правового досвіду формування й функціонування судів і судочинства на українських 
землях. У цьому аспекті цінний досвід надає, зокрема, дослідження організації, 
структури та компетенції крайових судів у Галичині у складі Австрії та Австро-
Угорщини (1855–1918 років). Доцільним буде врахування такого досвіду у сферах 
структури і компетенції судових органів сучасної України, окремих аспектів їх 
кадрової політики та фінансового забезпечення. Це матиме значний позитивний 
вплив на демократичний та правовий розвиток сучасної Української держави, 
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сприятиме покращенню діяльності її судових органів та ефективному виконанню 
ними своїх функцій. З огляду на це, питання аналізу історичного досвіду органі-
зації і діяльності та компетенції крайових судів у Галичині у складі Австрії та 
Австро-Угорщини (1855–1918 роки), набувають особливої актуальності. 

Метою статті є історико-правовий аналіз організації, структури та компетенції 
крайових судів у Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 роки). 

В історико-правовій літературі деякі питання організації, структури та 
компетенції крайових судів у Галичини в складі Австрії та Австро-Угорщини 
фрагментарно висвітлювали зарубіжні вчені, зокрема, А. Амшль, Ю. Ґлязер, А. Ґує-
Глунек, Г. Келлер, В. Лібшер, А. Льофлер, Ф. Пешорн, Е. Суесс, Е. Ульманн та 
деякі інші. Окремі аспекти утворення крайових судів Галичини в складі Австрії та 
Австро-Угорщині і визначення їхньої підсудності проаналізовано у працях 
українських науковців І. Бойка, В. Гончаренка, О. Кондратюка, В. Кульчицького, 
І. Настасяк, М. Никифорака, В. Нора, П. Стебельського, Б. Тищика, П. Едера та ін. 
Однак питання ширшої організації, структури та компетенції крайових судів у 
Галичині, їхньої діяльності та кадрова політика продовжують залишатися недостатньо 
вивченими. Джерельною основою пропонованої статті стали шематизми Королівства 
Галичини і Володомирії, які містять інформацію про організацію, структуру та 
компетенцію крайових судів досліджуваного періоду. Певну цінність для нас мають 
опрацьовані окремі матеріали Центрального державного історичного архіву України у 
Львові, зокрема переписка між судами різних інстанцій та листування з 
австрійським Міністерством юстиції.  

У середині XIX століття в Австрійській імперії відбулися зміни у системі 
державних органів, які були зумовлені потребами інтенсивного розвитку еконо-
мічних відносин і Революцією 1848–1849 років. Ці зміни, насамперед, стосувалися 
судоустрою та судочинства. Формування нового порядку судочинства в Австрії 
пов’язане зі змінами, зумовленими революційними подіями «весни народів» 1848–
1849 років. 14 червня 1849 року був опублікований імператорський патент про 
засади судочинства, а в австрійській конституції того ж року проголошено 
однакову підсудність для всіх громадян імперії (§ 105) [10, арк. 7 зв]. Ці перетворення 
безпосередньо зачепили й судоустрій у Галичині, яка під назвою Королівства 
Галичини і Володимирії входила до складу монархії Габсбургів з часу першого 
поділу Речі Посполитої.  

Скасування старої домініальної системи судів та відмова від станового підходу 
у розгляді тієї чи іншої справи спонукали до створення нової системи судів із 
визначенням їхньої підсудності. Виданий у грудні 1851 року імператорський 
патент (так званий «грудневий патент») впроваджував триступеневу організацію 
судівництва [3, с. 9]. У першій інстанції, як у цивільних, так і в кримінальних 
справах, судочинство мали представляти одноособові повітові та колегіальні 
крайові й окружні суди; в другій інстанції – колегіальні Вищі крайові суди; в третій 
інстанції – Найвищий трибунал у Відні. Попри задекларований у австрійській 
конституції 1849 року принцип розмежування виконавчої та судової влади, функції 
повітових судів покладалися на повітові адміністрації [12, с. 246–247].  

Правовим підґрунтям функціонування австрійської судової системи із 
середини ХІХ століття стали імператорські патенти від 1 вересня 1852 року та 
22 травня 1853 року, а також розпорядження Міністерства юстиції й Міністерства 
внутрішніх справ від 16 січня 1853 року, 24 квітня 1854 року та 9 червня 1855 року, 
що передбачали реорганізацію судової системи імперії. Заходи щодо реформування 
судочинства не завжди були послідовними, адже, наприклад, реорганізація 
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судового устрою 1852 року спрямовувалася на часткову відмову від ліберальних 
принципів і повернення до старої системи судоустрою [5, с. 346]. Варто відзначити, що 
практичне формування нової системи судів розпочалося у 1855 році, проте минув 
не один рік, щоб сформувати ефективну судову систему [17, с. 177]. На нашу 
думку, австрійський досвід переконує у тому, що будь-яка судова реформа вимагає 
не тільки ґрунтовного підходу, але й чимало часу на її підготовку і здійснення. 

Отже, згідно з новим австрійським судовим устроєм, суди поділялися на вищі 
крайові суди, крайові, окружні (виступали як суди першої інстанції в окремих 
цивільних і складних кримінальних справах) та повітові. Відразу зауважимо, що до 
1853 року термін «крайові» вживався і щодо «окружних» судів Австрійської 
імперії, проте їхня підсудність у цивільних справах залишалася такою ж, як і 
раніше, зміни стосувалися лише кримінального судочинства. Відносно повітових 
судів, які запрацювали після перетворення Австрії на Австро-Угорську дуалістичну 
монархію, окружні суди виступали судами другої інстанції, а крайовий суд 
водночас був другою інстанцією для окружних і третьою (останньою) для 
повітових судів у цивільних справах [5, с. 346–347]. У Галичині функціонувало два 
Вищі крайові суди – у Львові (Східна Галичина) та Кракові (Західна Галичина). 
Власне, від місця розташування Вищих крайових судів і формувалися два судові 
округи у Галичині: львівський та краківський [14, с. 98].  

Крайові суди (Landesgericht) у Галичині запрацювали з 29 вересня 1855 року У 
шематизмах того часу зустрічаємо інформацію, що для Східної Галичини (тут 
переважало українське населення), спершу запланували створити два такі суди, а 
саме: у Львові та Станіславові (нині Івано-Франківськ). Юрисдикція Крайового 
суду у Львові поширювалася на львівський, перемишльський, самбірський, золо-
чівський, бережанський та жовківський судові округи, а Крайового суду у 
Станіславові – на станіславівський, стрийський, коломийський, тернопільський та 
чортківський округи [13, с. 208–220]. Однак уже в 1856 році у Східній Галичині й 
Буковині функціонували шість крайових або окружних судів. Суди у Львові (тут і далі 
зазначено першого президента. – І. К.; Іґнаш Клеєборн фон Гіртлер) та Чернівцях 
називалися власне Крайовими – Landesgerichts, натомість суди у Перемишлі (Авґустін 
Смутний), Самборі (Авґуст Сігел), Станіславові (Франц Марек), Тернополі (Антон 
П’ятковський) та Золочеві (Фрідріх Едлер фон Корбер) називалися окружними – 
Kreisgericht (польською мовою – Sąd obwodowy) [14, с. 100–106].  

У юрисдикції поширення Вищого крайового суду у Кракові діяли крайові суди 
у Кракові, Тарнові, Новому Сончі, Жешуві, а пізніше створені додаткові суди в 
Ясло, Вадовіцах (1882 року), Яворині (1894 року) та Закличині (1901 року) 
[12, с. 248]. Юрисдикція Крайового суду у Кракові поширювалася на місто Краків, 
краківський й вадовицький округи; окружного суду у Новому Санчі – на 
сандецький та яслицький округи; окружного суду у Жешуві – на жешувський 
округ; окружного суду у Тарнові – на тарновський і бохенський округи (у 
1860 році останній долучено до краківського округу) [12, с. 247].  

Проте детальніше зупинимося на територіальній юрисдикції крайових 
(окружних) судів, підпорядкованих Вищому крайовому суду у Львові. Отже, 
центральне місце у цій системі належало [Цісарсько-Королівському] Крайовому 
суду у Львові (Landesgericht in Lemberg; Sąd krajowy we Lwowie), який виступав 
судом першої інстанції для міста Львова з передмістями і для колишніх 
львівського й жовківського округів [15, с. 127]. На кінець ХІХ століття його 
юрисдикція поширювалася на 550 населених пунктів (у 1875 році – на 538), 
загальною площею 125,41 квадратних миль і 606 856 мешканців (у 1875 році – 
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507 142) [21, с. 71]. Починаючи з 1867 року йому підзвітними виступали 14, а зі 
середини 1870-х років – 15 повітових судів, а саме у Белзі, Бібрці, Цішанові, 
Городку Яґайлонському, Янові, Куликові, Любачеві, Великих Мостах, Немирові, 
Раві Руській, Сокалі, Щирці, Угневі, Винниках, Жовкві [23, с. 83]. Перелічені 
повітові суди виникали у різний час, або ж підпадали під реорганізацію, як 
наприклад, у 1890-х роках повітовий суд у Винниках [9, арк. 1–2]. 

У середині 1870-х років цивільний відділ Крайового суду у Львові містився на 
вул. Театральній, 13 (до того, з часу заснування на вул. Дикастеріальній, 33, сьогодні 
вул. Шевська), тоді як кримінальний відділ в адміністративному будинку на 
вул. Галицькій, 730 ¼. У 1891–1895 роках у Львові на вулиці Стефана Баторія, 1–3 
(сьогодні вул. Князя Романа) за проектом Францишка Сковрона на місці костелу 
Св. Леонарда та монастиря кармелітів взутих було споруджено нове приміщення для 
Крайового суду. Над головним входом до будівлі встановлено алегоричну скульп-
турну групу «Правосуддя», авторства Леонарда Марконі. З огляду на функціональне 
застосування приміщення – розміщення у сусідніх будівлях не лише суду, але й 
прокуратури, місцеві мешканці називали її «Палацом справедливості» [4, с. 170]. 

У 1855 році на підставі імператорського патенту від 24 квітня 1854 року 
створено Крайовий суд у Чернівцях (Landesgericht in Czernowitz), що об’єднав 
колишні кримінальний, міський, дворянський, а також Сучавський окружний 
(дистриктний) суд. З 29 вересня 1855 року, суд виносив вироки у цивільних спра-
вах, а з 27 березня 1856 року й у кримінальних. Окрім того, цей суд уповноважувався 
розглядати гірничі і торговельні справи, був відповідальним за ведення публічних 
книг – «цісарсько-королівська буковинська служба крайової табули і поземельних 
книг» [2, с. 145]. Крайовий суд у Чернівцях підпорядковувався безпосередньо 
Вищому крайовому суду у Львові. Його округ діяльності охоплював 2 міста, 
10 містечок (Бояни, Кіцмань, Путила, Садаґора, Серет, Становче, Сторожинець, 
Вашківці, Вижниця, Заставна), 199 сіл (на початку ХХ століття– 197), або загалом 
85 квадратних миль і 374 349 мешканців за переписом 1880 року [21, с. 80]. 

Юрисдикція окружного суду у Перемишлі поширювалася на два судові округи – 
перемишльський (390 населених пунктів) і сяноцький (618 населених пунктів) із 
сумарним населенням 640 949 мешканців (станом на 1877 рік). Підзвітними перед 
окружним судом у Перемишлі після 1867 року були 22 повітові суди, зокрема у 
Баліґруді, Бірчі, Бжошові, Буковську, Добромилі, Дубецьку, Дуклі, Ярославі, Яво-
рові, Краковці, Кросно, Ліско, Лутовіську, Мостиськах, Нижанковичах, Радимно, 
Риманові, Ся ноку, Судовій Вишні, Сеняві, Устриках Дольних, Зміґроді [18, с. 71].  

Окружний суд у Станіславові охоплював колишній станіславівський судовий 
округ – 280 населених пунктів з населенням 345 373 осіб. Згідно з розпорядженням 
Міністерства юстиції від 4 липня 1856 року на цей суд покладалася правочинність 
розглядати гірничі справи станіславівського, чортківського, тернопільського, 
золочівського і бережанського округів. До сфери відповідальності окружного суду 
у Станіславові належало 9 повітових судів, а саме: у Богородчанах, Бучачі, Галичі, 
Надвірній, Делятині, Монастирську, Солотвино, Тлумачі, Тисмениці [18, с. 85]. 
Водночас дещо меншим був округ відповідальності окружного суду в Коломиї – 
220 населених пунктів. Коломийському окружному суду підпорядковувалися 1 міський і 
8 повітових судів у Гвіздці, Городенці, Косові, Кутах, Обертині, Печеніжині, 
Снятині і Заболотові [18, с. 88]. 

Дещо більшим був окружний суд у Самборі, що охоплював самбірський (874 
населені пункти, але 344 гміни) і стрийський судові округи (363 населені пункти) із 
населенням 604 584 жителі. В окрузі відповідальності Самбірського окружного 



І. Ковальчук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 

 

34 

суду діяв один міський і 19 повітових судів, зокрема у Болехові, Борині, Долині, 
Дрогобичі, Калуші, Комарно, Ланці, Меденичах, Миколаєві, Підбужжю, Рожнятові, 
Рудках, Сколе, Старій Солі, Старому Місті, Турці, Войнилові і Журавно [18, с. 79]. 

Компетенція окружного суду у Тернополі поширювалася на тернопільський і 
чортківський судові округи – усього 265 населених пунктів у першому і 267 у 
другому. Цьому окружному судові підпорядковувалися 1 міський суд і 16 повітових 
судів, зокрема у Борщові, Будзанові, Чорткові, Грималові, Гусятині, Язлівці, 
Копичинцях, Мельниці, Микулинцях, Новому Селі, Скалаті, Теребовлі, Устечку, 
Вишнівчику, Заліщиках, Збаражі [18, с. 90]. І, нарешті, окружний суд у Золочеві 
охоплював золочівський і бережанський судові округи, що загалом становило 
724 населені пункти із 592 235 мешканцями. У його підзвітності перебували один 
міський та 17 повітових судів: у Бібрці, Бродах, Береженах, Бурштині, Буську, 
Ходорові, Глинянах, Кам’янці Струмиловій, Козьовій, Лопатині, Олеську, Підгайцях, 
Перемишлянах, Радехові, Рогатині, Залісцях і Зборові [18, с. 96].  

Як ми уже вище зазначали, з огляду на нестачу фінансів та відхід від принципу 
розподілу влади на виконавчу і судові, роль судів нижчої інстанції аж до 1867 року 
виконували місцеві органи влади. І лише після остаточного відокремлення 
судівництва від адміністрації, розбудовано мережу повітових судів. Станом на 
1868 рік у Східній Галичині функціонувало 105, а на Буковині – 14 повітових суди 
(у 1910 році 107 і 17 відповідно). З того часу юрисдикція крайових й окружних 
судів поширювалася на повітові суди. Їх у віданні того чи іншого крайового 
(окружного) суду могла бути різна кількість. Наприклад, правочинність Крайового 
суду у Кракові поширювалася на 25 повітових судів [12, с. 248].  

У 1882–1883 роках фіксуємо намагання відкоригувати судовий устрій, передусім 
у напрямку зменшення завантаженості на суддів [6, арк. 1–1зв.]. Відтак фіксуємо 
випадки перетворення повітових судів на окружні: 1 жовтня 1884 року – окружним 
став колишній повітовий суд у Бережанах, 1 вересня 1885 року – у Сучаві, 1 вересня 
1887 року – у Сяноку [24, с. 80]. Доречно відзначити, що процедура перетворення 
повітового суду на окружний не відбувалася швидко. Наприклад, створення 
окружного суду у Вадовіцах на території юрисдикції Вищого крайового суду у Кракові 
затягнулося ледь не на чотири роки (1879–1882 рр.) [16, с. 27].  

Із впровадженням нового цивільного процесу в Австро-Угорщині відбулася 
реорганізація судівництва в Королівстві Галичини з Великим князівством Краківсь-
ким і на Буковині (на основі Закону від 27 листопада 1896 року) [7, арк. 1–2]. Станом 
на 1899 рік до юрисдикції Вищого крайового суду у Львові належали такі суди 
першої інстанції: Крайовий суд у Львові для львівського і жовківського округів, 
окружні суди у Перемишлі (для перемишльського округу), Станіславові (для 
станіславівського округу), Коломиї (для коломийського округу), у Самборі (для 
самбірського округу), Тернополі (для тернопільського і чортківського округів), 
Золочеві (для золочівського округу), Бережанах (для бережанського округу), Сяноку 
(для сяноцького округу), Стрию (для стрийського округу); Крайовий суд у Чернівцях 
та окружний суд у Сучаві [20, с. 49–50]. 

Юрисдикція крайових судів поширювалася на цивільні та кримінальні справи, 
на які не розповсюджувалася компетенція інших судів. Карні відділи розглядали 
справи про порушення державних законів, грабежі, підпали, образи гідності 
монарха тощо. Кримінальні справи розглядали за участі присяжних радних, котрі 
виносили вердикт, а суддя визначав міру покарання. У кримінальних та політичних 
справах, коли звинуваченому загрожувало ув’язнення терміном на п’ять років і 
більше, з 1869 року вирок виносили суди присяжних у кількості дванадцяти осіб. 
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Цивільні відділи розглядали справи про подружні, боргові, спадкові справи. 
Водночас, крайові суди санкціонували відкриття нових повітових судів й 
адвокатських контор [8, арк. 11–12]. Гірничі справи у львівському судовому окрузі 
розглядав окружний суд у Самборі, повноваження якого поширювалася на судові 
округи Перемишля, Станіславова, Стрия, Коломиї, Тернополя, Золочева, Бережан, 
Сянока, Львова і власне Самбора; гірничі справи на Буковині перебували у віданні 
Крайового суду у Чернівцях [22, с. 82]. 

Крайові суди діяли як колегіальні судові органи. До колегії входили президент 
суду (голова) і президенти (керівники) сенатів [3, с. 9–10]. Особовий склад 
колегіальних судів – крайових й окружних, та кваліфікаційні вимоги до їхніх 
працівників початково визначали міністерські рескрипти від 10 вересня і 18 жовтня 
1853 року. Однак в умовах реформування австрійського судівництва, відбулися 
певні зміни, систематизовані розпорядженнями Міністерства юстиції спершу від 
22 травня 1873 року, а згодом від 5 травня 1897 року (кількість працівників 
канцелярії була врегульована окремо лише 1910 року) [24, с. 91].  

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

Аналіз джерельних матеріалів дає підстави вважати, що структура крайових 
(окружних) судів була подібною, а кількісний склад (чисельність штату) залежала 
від розмірів округу й кількості населення у ньому. Крайові (окружні) були 
колегіальними: у цивільних справах складалися із трьох, а в кримінальних – із 
чотирьох суддів. Зокрема, структура Крайового суду у Львові наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ століть виглядала так: Крайовий цивільний суд, Крайовий кримінальний 
суд, три внутрішні повітові суди (S. І, S. ІІ, S. ІІІ), промисловий суд. У віданні 
крайових судів також перебувала табуля (записи до ґрунтових книг), судова 
канцелярія для ведення діловодства, відділ цивільно-судових депозитів, персо-
нальний штат в’язниць, експерти з оцінки майна, землеміри, відділ (сенат) у 
торгових справах [6, с. 7–9]. 

Станом на 1887 рік Крайовий суд у Львові складався з: президента, віце-
президента, 28-ми суддів-радників, 2-х секретарів, 21 ад’юнкта; директора і 
заступника директора крайової табулі, начальника міської табулі, 18-ти табулярних 
ад’юнктів; директора та 5-ти ад’юнктів допоміжного відділу (уряду), 29-ти 
канцеляристів; 9-ти судових лікарів, 2-х душпастирів; керівника в’язницями, 24-х 
тюремних наглядачів, 31 возного і 7-х їхніх помічників, виконавця покарань [19, 
с. 53]. Для порівняння, Крайовий суд у Чернівцях складався з: президента, радника 
Вищого крайового суду, 8-ми суддів-радників крайового суду, 3-х секретарів, 8-ми 
ад’юнктів, 1 ад’юнкта extra statum (позаштатного) до закладення ґрунтових книг, 
25-х аускультантів; директора та 2-х ад’юнктів канцелярії, начальника і 2-х 
ад’юнктів крайової табулі, секретаря, що вносив записи до ґрунтових книг, 8-ми 
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канцеляристів; 1 старшого та 12-х звичайних тюремних наглядачів, 8-ми возних і 
2-х їхніх помічників [19, с. 91]. 

Після врегулювання у 1910 році питання, пов’язаного з діяльністю і кваліфіка-
ційними вимогами до працівників судової канцелярії і допоміжного персоналу, у 
штаті Крайового суду Львова значилися: 1 директор, 3 старші начальники, 
2 виконавчі урядники, 3 асистенти, 36 старших офіціалів ІХ рангу, 23 урядники Х і 
ХІ рангу, 10 судових підурядників, 37 возних, 6 старших тюремних наглядів, 
23 тюремні наглядачі. У відділі цивільно-судових депозитів працювали: 1 начальник, 
1 контролер, 1 касир, 2 офіціали, 3 асистенти, 2 практиканти, 2 возні [24, с. 95]. 
При суді фіксуємо також лікарів (окремо психіатрів), хіміків, душпастирів, перекла-
дачів (значаться перекладачі з таких мов, як іврит, угорська, російська, французька, 
італійська, англійська, чеська, хорватська, сербська, румунська) [24, с. 98]. 

До Крайового суду у Чернівцях, станом на 1910 рік входили: президент, віце-
президент, 7 суддів-радників Вищого крайового суду, 29 суддів-радників крайового 
суду, 14 повітових суддів, тюремний управитель, контролер в’язниць, директор 
канцелярії VIII рангу, старший начальник канцелярії ІХ рангу, виконавчий урядник 
Х рангу, 2 асистенти канцелярії ХІ рангу, 7 осіб, котрі вели ґрунтові книги, 
3 старших офіціали, 32 урядники канцелярії, 5 судових підурядників, 14 возних, 
4 старших тюремних наглядачі, 18 тюремних наглядачів [24, с. 109]. 

Структура окружних судів була менш розбудованою. Наприклад, до складу 
Золочівського окружного суду, станом на 1877 рік, входили: президент, 10 суддів, 
секретар, 9 ад’юнктів, начальник допоміжної служби, 2 ад’юнкти канцелярії, 
9 канцеляристів, 8 возних (судових слуг) і 3 їхніх помічників, 1 старший і 12 зви-
чайних тюремних наглядачів [18, с. 79]. Якщо порівняти зі ситуацією у 1868 році, 
то побачимо кількісне зростання персонального штату окружного суду у Золочеві: 
на дві суддівські посади і на два ад’юнкти [11, с. 219]. Подібну тенденцію 
спостерігаємо і при аналізі структури інших окружних судів Галичини.  

Отже, у межах реформ у сфері судочинства в монархії Габсбургів з 1855 року 
у Галичині, як суди першої інстанції, почали функціонувати крайові та окружні 
суди. Статус крайових отримали три суди: у Львові, Кракові і Чернівцях, тоді як 
решта називалися окружними (спершу теж крайовими) і їхня кількість у різний час 
коливалася від 9-ти до 15-ти. Після реорганізації судової системи 1867 року 
крайові та окружні суди виступали апеляційною інстанцією для повітових судів. 
Крайові суди очолювали президенти і структурно поділялися на цивільний та 
кримінальний відділи (сенати). Крім того, у їхньому складі функціонували крайова 
табуля, судова канцелярія, відділ цивільно-судових депозитів, в’язниці, відділ у 
торговельних справах. 
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The article is devoted to the study of the historical experience of the organization and 
operation of regional courts in Halychyna in the composition of Austria and Austria-Hungary 
(1855–1918), as well as the characteristics of their structure and competence. It is noted that 
as a result of the reform of Austrian justice in the middle of the nineteenth century, a tripartite 
court system was created, where the courts of first instance were regional courts (acting as 
courts of first instance in separate civil and complex criminal cases). In Halychyna, as part of 
the Austrian Empire, the regional courts began their activities in 1855. The status of the 
regional districts was given by three courts: in Lviv, Krakow and Chernivtsi, while the rest were 
called district (initially also regional), and their number varied at different times from the 9- you 
are up to 15 

It was shown that the regional courts as courts of first instance had the right to consider: 
1) civil cases - marital disputes, guardianship cases, cases of recognition of the deceased, 
repayment and destruction of debt documents, the establishment of rights, adoption and 
inheritance by will. Trade and bill disputes, as well as mining industry cases when there were 
no special merchant mountain courts, were considered in special senates; 2) criminal cases. 
They were considered with the participation of jurors, who issued a verdict of guilty, and the 
judge determined the extent of punishment. The jury trial was subject, in particular, to cases of 
violations of governmental orders concerning the freedom of the press (for the violation of 
these orders were tried as criminal offenses). In the appeal, the district courts decided all civil 
and criminal cases, which were considered in county and collegiate district courts. 

It is specified that in 1853 all regional courts, except Lviv and Krakow, became known as 
district courts, although their competence in civil matters remained the same as before, 
changes were made only in criminal proceedings, and at the beginning of 1852 they were 
called with the abolition of the jury. It was a period of open reaction after the defeat of the 
Revolution of 1848. Judges began to make not only a decision on the form of punishment, but 
a verdict of guilty. Cases on the most important revolutionary performances were subject to 
the jurisdiction of the regional court only, which mainly differed from the district courts. In 1873, 
the jury trial in the criminal proceedings was partially restored. 

After the reorganization of the Austrian judicial system in 1867, the district and district 
courts acted as an appellate court for county courts. The local courts headed the presidents 
and were structurally divided into civilian and criminal divisions (senates). In addition, they 
comprised a regional tabulature, a court chancellery, a division of civil-court deposits, a prison, 
a department in commercial affairs. 

Keywords: Halychyna, reforms, district court, district court, judicial district. 
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1804 РОКУ У ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 
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Подано порівняльно-історичне дослідження процесу кодифікації цивільного законодавства 
у XVIII–ХІХ століттях як загальноєвропейського історико-правового явища. Проаналізовано 
причини, які зумовили потребу кодифікації цивільного законодавства у Європейських 
державах, охарактеризовано початок кодифікаційного процесу та згадано перші кодифіка-
ції – Саксонське та Швабське Зерцала, збірники законів в Іспанії, збірки указів у Португалії, 
російське Соборне уложення 1649 року та ін. 

Досліджено основні причини та умови розроблення та прийняття Цивільного кодексу 
Франції 1804 року та його вплив на правове регулювання цивільних правовідносин у низці 
країн Європи. 

Зроблено висновок щодо потреби подальшого дослідження проблеми рецепції цього 
кодексу у Південній та Північній Америці, у державах Африки, а також процесів оновлення 
цивільного законодавства Швейцарії, Бельгії, Нідерландів, Італії та пов’язаного із ними 
історико-правового досвіду. 

Ключові слова: Цивільний кодекс Франції 1804 року, цивільні правовідносини, Нідерланди, 
Бельгія. 

Ідея кодифікації цивільного права виникла задовго до розроблення, прийняття 
і набрання чинності цивільними кодексами у різних державах Європи. Одним із 
перших кодифікованих документів, який мав визначний вплив на розвиток 
європейського цивільного права був збірник римського імператора Юстиніана, 
який у Середньовіччі отримав назву «Звід цивільного права» (лат. Corpus juris 
civilis). Римське приватне право стало основою для багатьох пізніших кодифікацій, 
а його правові інститути були узяті за зразок під час розробки європейського 
цивільного права. Наприкінці XVIII – початку ХІХ століть виникла потреба 
суттєвого оновлення та модернізації цивільного законодавства у багатьох країнах 
Європи. У цьому загальноєвропейському процесі оновлення та кодифікації цивільного 
права важливу роль відіграв Цивільний кодекс Франції 1804 року, норми якого 
відображено у законодавстві багатьох європейських держав. 

Метою цієї статті є порівняльно-історичне дослідження процесу кодифікації 
цивільного законодавства у XVIII–ХІХ століттях як загальноєвропейського істо-
рико-правового явища, а також з’ясування ролі та значення Цивільного кодексу 
Франції 1804 року у цьому процесі. 

Окреслену проблему частково розглянуто у працях таких українських та 
зарубіжних дослідників, як Марина Арзаканян, Євгеній Васильев, Анджей Дзядзьо 
(Andrzej Dziadzio), Володимир Захватаєв, Катажина Суйка-Зелінська (Katarzyna Sójka-
Zielińska), Сергій Кодан, Ернест Лупан (Ernest Lupan), Даріуш Макілла (Dariusz 
Makiłła), Леон Жуліо де Ла Морандьєр (Leon Julliot de la Morandiere), Александр 
Ревякин, Борис Тищик, Євген та Олена Харитонови, Сергій Февралёв та ін. 

Римське право безперечно мало суттєвий вплив на цивільне законодавство 
середньовічних європейських держав, однак воно діяло в сукупності із місцевим 
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феодальним та звичаєвим правом і часто внаслідок їхнього впливу суттєво змінюва-
лося. Як слушно зазначають Євген та Олена Харитонови, у «варварсько-римському» 
праві була втрачена колишня стрункість римських побудов щодо зобов’язань, 
системи контрактів тощо. Збереглися лише загальні уявлення про сутність та зміст 
договорів, умови їхнього укладення та виконання, але усі вони були перемішані між 
собою, а також з іншими способами придбання речей. Фактично у галузі правового 
регулювання придбання та відчуження речей [12, c. 272], зрештою як і в інших 
сферах цивільного права у добу Раннього Середньовіччя, панував безлад. 

Як наслідок, серед європейських правознавців та державців виникало 
усвідомлення потреби систематизації та кодифікації цивільного права. Перші 
збірки законів важко назвати кодексами, адже вони, по суті, були об’єднанням 
існуючих правових звичаїв та норм. Автори цих збірників, зазвичай, не робили 
спроб заповнити прогалини у правовому регулюванні цивільних відносин, 
вдосконалити існуючі норми чи створити нові. Серед такого типу збірників варто 
згадати, зокрема, Саксонське та Швабське Зерцала (Miroir de Saxe, Miroir de 
Sonabe), численні збірники законів в Іспанії, у тому числі збірник затверджений 
королем Філіпом ІІ 1307 року (Nuera Recopicion), збірки указів у Португалії 
(Альфосинські укази 1463 року, Манелінські укази 1314 року, Філіппінські укази 
1603 року), російське Соборне уложення 1649 року, кодекс виданий у 1683 році 
Кристіаном V у Данії, шведські закони 1734 року та ін. 

Лише у XVIII столітті в багатьох державах Європи розпочалася справжня 
робота з кодифікації цивільного законодавства. У Королівстві Сардинії (Італія) 
було прийнято цивільний кодекс 1723 року, у Швеції 1736 року (Sverige rikes lag). 
У Баварії (Німеччина) 1756 року прийнято цивільний кодекс під назвою «Кодекс 
Максиміліана» (Codex Maximilianeus Bavaricus), який містив здебільшого норми 
римського права. Кодифікаційні процеси відбувалися також й у Прусії (Німеччина), де 
кодекс під назвою «Загальні закони земель» (Allgemeines Landrecht für die 
Preuβischen Staaten) почали розробляти за Фредеріка Великого 1749 року. Однак 
процес кодифікації завершився лише у 1794 році за правління Фредеріка-Гійома ІІ. 
У цей же період австрійська імператриця Марія-Терезія розпочала оновлення 
австрійського цивільного законодавства (Codex Theresianus 1766 року), однак 
процес оновлення австрійського законодавства завершився лише 1810 року [21]. 

Як бачимо, кодифікація законодавства у різному обсязі та з різними результатами 
відбувалася у багатьох європейських країнах, тож можемо з упевненістю стверджу-
вати, що кодифікація цивільного права у Франції (у результаті якої видано 
Цивільний кодекс 1804 року) була частиною загальноєвропейського процесу 
оновлення та кодифікації права. 

За правління династії Бурбонів у Франції діяла широка мережа неуніфікованих 
джерел права різного рівня та юридичної сили, сповнених численними суперечностями 
одне з одним. Загальнодержавне законодавство в умовах абсолютизму було виражене 
в королівських ордонансах. У Північній Франції основним регулятором правовідносин 
були кутюми (збірники правових звичаїв), а в Південній Франції – римське право. 
Канонічне право визначало норми сімейних правовідносин [9, c. 137]. Отже, потреба 
систематизації та оновлення цивільного законодавства була надзвичайного гострою. 

Особливо це стало помітно після французької революції XVIII століття, оскільки в 
постреволюційних умовах згадані раніше джерела права були частково скасовані, а 
також були прийняті нові цивільно-правові закони, які регулювали майнові та 
особисті немайнові правовідносини і часто суперечили один одному, адже 
прийняті поспіхом законодавчі тексти мали значні недоліки юридичної техніки та 
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мовної стилістики, а їхні норми містили колізії [1, c. 53]. Проте розрізненість 
політичних груп не давала можливості дійти спільної думки щодо того, якою 
повинна бути кодифікація французького права, тому систематизація могла відбу-
тися лише в умовах сильної влади глави держави.  

9 листопада 1799 року владу в державі захопив Наполеон Бонапарт, який 
несподівано прибув у Париж посеред військової операції в Єгипті та набув статусу 
першого консула. 18 травня 1804 року йому було надано титул імператора [13, c. 168]. 
Саме за його правління нарешті відбулася систематизація й оновлення французь-
кого права та у 1804 році прийнято новий цивільний кодекс, який (неодноразово 
змінений і доповнений) діє у Франції й досі [6, c. 23]. 

Цивільний кодекс Франції 1804 року складався із вступу, трьох книг і 2 281 
статті. Книги кодексу упорядковували за предметним критерієм, унаслідок чого 
отримали такі назви: «Про осіб», «Про майно і різні види власності», «Про способи 
набуття власності». Така структура відповідала системі римського приватного 
права: особи, речі, зобов’язання, спадкування [8, c. 392]. З огляду на це, структуру 
Цивільного кодексу Франції 1804 року можна вважати класичним прикладом 
інституційної системи побудови кодексу. 

Вступивши в дію, кодекс замінив більше 14 000 законодавчих актів, прийнятих у 
попередні роки урядом Франції, які замінили свого часу численні середньовічні 
цивільно-правові інститути. Прийшовши на зміну попередньому законодавству, 
кодекс перейняв більшу частину з його основних положень, що стосувалися розірван-
ня шлюбу, батьківських прав, власності, привілеїв та іпотеки. Кодекс став нормативно-
правовою основою для встановлення свободи та рівності між усіма громадянами. Про 
це, зокрема, свідчить ст. 8 кодексу, яка надала рівну можливість користуватися 
цивільними правами кожному французу, незалежно від його суспільного статусу, раси, 
віросповідання і т. п. [10, c. 22]. За правовою природою цей кодекс, як слушно 
зазначив Анджей Дзядзьо [15, c. 98], був результатом «синтезу» французького 
звичаєвого та римського приватного права. Його норми та положення знайшли відо-
браження у кодифікованому цивільному законодавстві багатьох держав. Подекуди 
вони діють та врегульовують цивільні правовідносини й досі. 

Безпосередньо ввели у дію Кодекс або взяли його майже повністю у якості 
зразка Бельгія, Люксембург, Монако, Румунія, Неаполітанське королівство та деякі 
інші держави. При цьому у Бельгії, Люксембурзі та тих італійських державах, які 
тоді входили до складу Франції, Кодекс був безпосередньо введений у дію 
1804 року [12, c. 396–397]. За його зразком були також розроблені кодекси 
кантонів Заходу і Півдня Швейцарії [11, c. 7–16].  

Зокрема, у Бельгії та Нідерландах процес кодифікації цивільного права розпочався 
майже водночас, оскільки обидві країни мають спільне історичне минуле. Тривалий 
період територія сучасної Бельгії (під назвою Південні Нідерланди, а з 1713 року – 
Австрійські Нідерланди) та Нідерландів перебувала у складі Австрійської імперії. 
Однак 1795 року Бельгія за рішенням французького термідоріанського конвенту була 
приєднана до Франції. Відповідно після набрання чинності Цивільним кодексом 
Франції у 1804 році його дія була поширена і на цивільні правовідносини у Бельгії 
[5, c. 176] – на його основі видано Цивільний кодекс Бельгії від 21 березня 1804 року, 
який 13 вересня того ж року набрав чинності [14]. У Нідерландах цей кодекс почали 
застосовувати 1810 року [5, c. 176]. 

Після поразки Наполеона Бонапарта та його зречення від престолу у березні 
1814 року [9, c. 70] за рішенням Віденського конгресу територія Бельгії була 
приєднана до Нідерландів. Цивільний кодекс Франції зберіг свою чинність, однак 
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одразу ж розпочалася робота над оновленням цивільного законодавства у 1929 році 
був завершений проект нового Цивільного кодексу Нідерландів [5, c. 176], однак після 
від’єднання Бельгії у 1830 році процес зміни цивільного законодавства призупинився. 

Бельгійські законодавці вирішили залишити чинним Цивільний кодекс Бельгії 
1804 року, який, незважаючи на численні зміни, досі діє у Бельгії [14]. 

Новий цивільний кодекс Нідерландів набрав чинності лише 1838 року. Його 
було розроблено на основі Цивільного кодексу Франції 1804 року, при цьому 
значна частина статей була скопійована дослівно. Отже, норми французького цивіль-
ного права продовжували опосередковано діяти й у нідерландському праві, однак з 
часом стала очевидною потреба повної переробки цивільного кодексу, оскільки він не 
відповідав розвитку та змінам, що відбулись у приватній сфері правовідносин [2, c. 88]. 

Як наслідок, у Нідерландах знову розпочалася робота над кодифікацією цивільно-
го права та розробленням нового цивільного кодексу. Ця складна робота з кодифікації 
та впровадження нового цивільного законодавства охопила кілька десятиріч. У 
1970 році завершена робота над 1-ю книгою про фізичних осіб та сімейне право, у 
1976 році – була завершена 2-га книга про юридичних осіб, у 1991 році – книга 8-ма 
(транспортне право), у 1992 році – книги 3, 5, 6 і 7 (майнові відносини, речове право, 
загальні положення про зобов’язання, окремі види договорів), а також книги 4 
«Спадкове право» та 9 «Інтелектуальна власність» [2, c. 89]. Цей кодекс значно 
відійшов від принципів колишнього французького законодавства та містив чимало 
новацій розроблених нідерландськими юристами. Зокрема, у кодексі закріплено 
значну кількість правових норм, які надають можливість суду самостійно вирішувати 
спір на підставі загальних норм (принципів права, наприклад, принципу добросовіс-
ності). Отже, складається враження про його тяжіння до англо-американської моделі 
врегулювання цивільних правовідносин [2, c. 90–91]. Зрештою, цей кодекс може бути 
предметом окремого наукового дослідження. 

Цивільний кодекс Франції 1804 року суттєво вплинув також і на польське 
цивільне право. Як відомо у 1795 році відбувся третій поділ Речі Посполитої між 
Росією, Австрією та Пруссією. Австрія здобула так звану Малу Польщу аж до ріки 
Західний Буг, Пруссія зайняла Варшаву з Мазовією і Литву до ріки Німан, Росія ж 
отримала решту Литви й територію на схід від лінії Ковно–Берестя–Володимир–
Берестечко–Сатанів–Хотин [3, c. 239]. Після російсько-пруссько-французької війни 
1806–1807 років з наступним підписанням між Росією та Францією Тільзитського 
мирного договору 7 липня 1807 року на тих польських етнічних землях, які після 
поділів Речі Посполитої перебували у складі Пруссії утворено Варшавське 
Герцогство [19, c. 15–18]. У його Конституції від 22 липня 1807 року на території 
князівства було обумовлено використання французького цивільного законодавства 
[16]. 10 жовтня 1810 року герцог Фрідріх Август видав указ, яким передбачив, що 
кодекс набирає чинності 1 травня 1808 року [7, c. 4–5]  

Зі вступом російської армії у 1814 році до Варшави розпочалося, de facto, утворен-
ня Королівства Польського, хоча впродовж цього року ще існувало таке державне 
утворення, як Варшавське Герцогство, для управління яким російський імператор 
Олександр І призначив генерал-губернатора та Верховну раду князівства [17, c. 11–17]. 

Проте вже 3 травня 1815 року, згідно з умовами трактату «Про затвердження 
добробуту поляків», укладеного між Росією, Австрією та Пруссією, Королівство 
Польське увійшло до складу Російської імперії [4]. Польська дослідниця Катажина 
Суйка-Зелінська, досліджуючи вплив французького права на правові відносини у 
Польщі, зазначила, що Конституція Королівства Польського 1815 року зберігала 
колишній правовий стан на польських землях. Зокрема, у сфері цивільного права 
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залишався чинним Цивільний кодекс Франції 1804 року [20, c. 209–210]. Водночас 
щораз гостріше поставала потреба змінити найпроблемніші норми кодексу, які не 
сприймалися польським суспільством – норми сімейного (оскільки не сприймався 
світський характер шлюбу) та іпотечного права [15, c. 229]. 

13 жовтня 1820 року, за вказівкою російського імператора Олександра І, була 
скликана комісія з представників Сенату, Палати Послів та Ради Стану, яка 
отримала завдання поступового розробити ґрунтовні зміни до Цивільного кодексу 
Франції 1804 року. Під час цього процесу було використано, зокрема, норми 
прусського цивільного права та Австрійського цивільного кодексу 1811 року. 
Проект першої книги цього кодексу підготували у 1825 році й Сейм ухвалив його 
як Цивільний кодекс Королівства Польського [18, c. 356–357, 622]. З прийняттям 
цього кодексу розпочався новий етап у процесі кодифікації польського права, 
однак положення французького цивільного кодексу не були остаточно скасовані й 
забуті, а знайшли відображення й у пізніших польських законодавчих актах, 
зокрема у Зобов’язальному кодексі Другої Речі Посполитої (1918–1939 років) та 
цивільному законодавстві сучасної Польщі. 

Процес кодифікації цивільного права, який відбувався у Європі в XVIII – 
початку ХІХ століть охопив зрештою не лише європейські держави, а фактично 
започаткував кодифікаційні процеси у цілому світі. Цивільний кодекс Франції 
1804 року відіграв надзвичайно важливу роль у цьому процесі, оскільки для 
багатьох держав Європи та світу він став зразком, еталоном правового регулюван-
ня цивільних відносин. Узявши його за основу, вони отримали змогу модернізував-
ти своє цивільне законодавство, зробити його кращим і ефективнішим. Ті держави, 
де французький цивільний кодекс певними своїми положеннями суперечив цивіль-
но-правовій традиції, прийняли на його основі власні цивільні кодекси, викорис-
тавши своє цивільне законодавство, правові звичаї, правові інститути, норми інших 
держав, або ж розробивши і впровадивши власні інноваційні правові проекти. 

Це дослідження розкриває світовий масштаб рецепції Цивільного кодексу 
Франції 1804 року та вказує на подальші напрями наукового пошуку. Зокрема, на 
наш погляд, недостатньо дослідженою є проблема рецепції цього кодексу у 
Південній та Північній Америці, у державах Африки, адже десятиріччя рецепція 
французького цивільного кодексу охопила більшість латиноамериканських країн: 
Гондурас, Коста-Рику, Гватемалу, Нікарагуа, Панаму (у згаданих країнах його 
впроваджено майже без змін), Чилі, Колумбію, Сальвадор, Еквадор, Уругвай (ці 
країни під значним його впливом розробили власні цивільні кодекси). Цивільні 
кодекси Єгипту та Ірану складені на підставі матеріалів мусульманського права, 
але з використанням багатьох специфічних рішень, характерних для французького 
цивільного кодексу [12, c. 396–398]. Недостатньо дослідженими в українській 
історико-правовій літературі є процеси оновлення цивільного законодавства 
Швейцарії, Бельгії, Нідерландів, Італії тощо. У цьому контексті важливо з’ясувати, 
які саме норми продовжили своє існування до сьогодні, а які були скасовані й 
чому. Порівняння історико-правового досвіду цих держав та України дасть змогу 
модернізувати українське цивільне право, що є особливо важливим з огляду 
потреби гармонізації українського та європейського цивільного законодавства.  
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Comparative and historical research of the codification process of civil law in 18–19th 
centuries as all European historical-legal phenomenon has been carried out. 

The author has analyzed reasons for codification process of civil law in all European 
countries, characterized the beginning of codification process and mentioned first codifications – 
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Saxon and Swabian Szersala, a collection of laws in Spain, a collection of decrees in Portugal 
(Alphasian decrees 1463, Manelin decrees 1314, Philippine decrees 1603), Russian Cathedral 
Code 1649 etc. However, these codifications only partially included norms of civil law.  

Overview of the work on codification of civil law, which started in 18th century in many 
countries of Europe, has been conducted; the first civil codes – Civil Code of Kingdom of Sardinia 
(Italy) 1723, Sweden 1736, Bavaria (Germany) 1756 and others – have been mentioned.  

Reasons and peculiarities of codification of civil law in France (as a result of which Civil 
Code was issued in 1804) as a part of all-European process of renovation and codification of 
law have been examined. It has been observed that during the reign of Bourbon dynasty in 
France a wide range of non-unified sources of law of different levels and legal force full of 
numerous contradictions was functioning. It has been concluded that there was an urgent 
need of systematization and renovation of French civil law. 

The author has also indicated positive consequences of adopting Civil Code of France. In 
particular, it has been stressed that the Code became a substantive legal framework to 
establish freedom and equality of all citizens. More specifically it was stated in article 8 of the 
Code which provided an equal opportunity to each Frenchman to use civil rights despite his 
social status, race, religion etc. The influence of Civil Code of France 1804 on legal regulation 
of civil matters in a wide range of European countries has been examined. Separate European 
countries – Belgium, Luxemburg, Monaco, Romania, Poland, Neapolitan Kingdom and some 
other countries – that put the Code into action first-hand or took it almost completely as an 
example have been mentioned. The influence of the Code on codification of civil law in 
Belgium, the Netherlands and Poland has been analyzed.  

It has been stressed that the codification process of civil law taking place in Europe in 
18th – beginning 19th penetrated not only European countries but, in fact, it started codification 
processes in the whole world. Reception of French Civil Code embraced most Latin American 
countries. Volume of reception legal provisions of French Civil Code in mentioned countries 
has been clarified. The conclusion concerning needs for further research of reception of this 
Code in South and North America, African states, and updating of civil law of Switzerland, 
Belgium, the Netherlands, Italy and its historical-legal experience, has been made.  

Keywords: Civil Code of France 1804, civil provisions, civil matters, the Netherlands, 
Belgium. 
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Досліджено вироблені у козацькому середовищі XVIII століття – в межах першої 
політичної еміграції та в межах Гетьманщини у складі Російської імперії – погляди й 
політико-правові проекти, спрямовані на організацію державних відносин за поділом 
повноважень та подолання владних суперечностей між провідними суб’єктами політики. 
Обґрунтовано тезу про те, що основним способом вирішення окреслених проблем стала 
орієнтація козацького середовища на конституціоналізм, себто на цілеспрямоване 
вироблення за допомогою суспільно-політичних інституцій таких правових норм, які б 
регулювали відносини між репрезентантами влади і суспільством, між представниками 
різних владних інституцій та рівнів. Наголошено на тому, що вільна від військового та 
адміністративного впливу російської імперської адміністрації мазепинська політична 
еміграція мала змогу запропонувати концептуальні шляхи вирішення питання організації 
державних відносин проектованої козацької держави – Війська Запорозького з опертям на 
конституційну норму. У той час на Лівобережній Україні-Гетьманщині під впливом російсь-
кого чинника проблему поділу влади між провідними її суб’єктами було зведено до 
врегулювання владних суперечностей та боротьби між гетьманами та генеральною стар-
шиною. На підставі аналізу двох взаємовиключних тенденцій розвитку політико-правової 
думки Гетьманщини щодо вирішення зазначеної проблеми доведено, що навіть попри те, 
що така боротьба відбувалася як цивілізованим (вироблення компромісних політичних та 
правових норм, елементів станово-представницької демократії), так і неправовим (доноси, 
змови) шляхами, вона стала складовою установок орієнтацій козацького середовища на 
конституціоналізм. 

Ключові слова: козацтво, Гетьманщина, конституціоналізм, поділ влади. 

Сьогодні вже як аксіома сприймається твердження, що найоптимальнішою 
державною системою сучасності є та, в межах якої соціально-політичний устрій і 
найбільш значущі суспільні відносини будуються відповідно до теоретичної моделі 
конституціоналізму. 

Якщо під конституціоналізмом [8] мати на увазі цілеспрямоване вибудування 
такого суспільно-політичного устрою (термін «конституція» походить від латин-
ського – устрій, лад), за якого суб’єкти політики, особливо провідні, діяли б у 
межах чіткого регламентування своїх повноважень, то, на наш погляд, винесена у 
заголовок проблема, що присвячена питанню поділу влади у козацьку добу 
вітчизняної історії, по-перше, підтверджує думку М. Орзіха про те, що 
конституціоналізм належить до тих явищ, які «виникли значно раніше, ніж 
сформувалися уявлення про них» [7, с. 50], а, по-друге, актуалізує відповідні 
політико-правові проблеми сучасної України. Адже чинником, котрий зближує 
державотворчі процеси козацької доби із сучасністю, є збереження певних рис 
політичної ментальності українського народу. Скажімо, як і в період козаччини, 
так і зараз, Україна зіткнулася принаймні з кількома давніми проблемами: 
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пошуком суспільно-політичної еліти, яка змогла б реалізувати концепцію 
національного державотворення та перерозподілом державної влади з метою 
впровадження нової, більш ефективної її організації. 

Вітчизняну історіографію, присвячену проблемам українського конституціо-
налізму, умовно можна поділити на кілька груп. Переважна більшість – це праці 
теоретиків-конституціоналістів (В. Шаповала, П. Стецюка, С. Шевчука, М. Савчина, 
А. Крусян, М. Орзіха, Ю. Тодики, О. Бориславської та багатьох ін.), якась частина – 
істориків права (чи не найбільш помітні автори – О. Мироненко, В. Єрмолаєв, 
О. Кресін) та «чистих істориків». Серед останніх проблема демократичних традицій 
українського народу – його свободолюбства, потягу до рівності, справедливості, 
виборності владних органів, їх децентралізації й організації державних відносин з 
чітким поділом повноважень, тобто традицій, які лежать в основі сучасного 
розуміння явища конституціоналізму, стала предметом досліджень В. Кононенка, 
С. Полтавця, О. Ситника, В. Смолія, В. Степанкова, О. Струкевича, В. Шевчука, 
Т. Чухліба та ін. Проте, як нам видається, попри велику історіографію, означена у 
заголовку проблема формально та поверхово виглядає більш знайомою, аніж 
глибинно зрозумілою та засвоєною. 

Мета статті – виокремити вироблені у козацькому середовищі XVIII століття 
погляди й політико-правові проекти, спрямовані на організацію державних 
відносин за поділом повноважень та подолання владних суперечностей між 
провідними суб’єктами політики. 

Після придушення імперською Росією чи не першого «Українського здвигу» 
розвиток української політико-правової думки, й зокрема, ідей, що обґрунтовували 
необхідність поділу влади й потреби провідних суб’єктів політики діяти у межах 
чіткого регламентування своїх повноважень (конституціоналізму. – І. Т.) відбу-
вався двома основними шляхами: в межах першої політичної еміграції та в межах 
Гетьманщини у складі Російської імперії. 

Погоджуємося з О. Кресіним, що для дослідження історії держави і права 
України й української політико-правової думки унікальність документів, що їх 
залишили після себе прихильники «справи І. Мазепи» – представники першої 
політичної еміграції початку XVIII століття – зумовлена особливими умовами їх 
створення. За відсутності військового та адміністративного контролю царського 
уряду й, власне, тривалої діяльності еміграції була змога повніше відобразити 
витворені у попередній період ідеї та принципи й сприяти формулюванню нового 
комплексу ідей, що суттєво розвинули здобутки української політико-правової 
думки попереднього періоду [6, с. 6–7]. 

З-поміж політичних та правових актів, їх проектів, трактатів, маніфестів й 
листування, що пов’язуються з діяльністю мазепинців, окреме місце займають 
«Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького…» від 5 квітня 1710 
року, які широко відомі як Конституція Пилипа Орлика чи Бендерська конституція 
[1, с. 25–72]. Це документ, у якому не лише було викладено головні політичні та 
правові ідеї української політичної еміграції [Див. докл.: 9, с. 147–153], але й 
фактично запропоновано закріпити нову форму державного устрою. Запроектована 
на засадах конституціоналізму, Козацька держава передусім сприймалася як 
альтернатива централістській політиці як з боку московського царя Петра І, так і 
збоку козацького гетьмана І. Мазепи [5, с. 31]. І насамперед це засвідчили 
поміщені у документ пропозиції щодо поділу влади, а відтак – шляхів подолання 
владних суперечностей між провідними суб’єктами політики через обмеження 
повноважень окремих із них. 
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Конституційна норма як засіб недопущення свавілля у політичному житті й 
спосіб організації державних відносин за поділом повноважень передовсім 
орієнтувала на обмеження повноважень гетьмана. Обмеження стосувалися владних 
повноважень гетьмана перед генеральними радами, підпорядкування гетьманської 
інституції конституційним нормам у справі здійснення правосуддя й загалом 
забезпечення прав козацької старшини перед найвищим керівником у державі. 

Зорієнтованість гетьманської інституції на конституційну норму у справі 
правосуддя передбачало звуження судових прав гетьмана Генеральним військовим 
судом. Наприклад, при образі гетьмана обвинуваченого мав судити Генеральний 
військовий суд. Якби хтось із «військових урядників» будь-якого рангу вчинив злочин 
«чи то гонор Гетьманський насмілився образити», гетьман у жодному разі не міг їх 
покарати «приватною своєю помстою чи владою», а зобов’язувався передати справу 
на розгляд Генерального суду, який і визначав би факт вини та форму покарання («І 
хоч би яке неприхильне, а проте безстороннє рішення він ухвалив, – такому повинен 
кожен правопорушник підкоритися») (див.: п. 7). Ознакою обмеження влади гетьмана 
генеральними радами, на яких мали бути представлені полковники, старшина, 
сотники, посланці від Війська Запорозького Низового, серед іншого передбачалася 
можливість критики гетьмана за порушення «прав та вольностей» й вимога мати 
старшину «за побратимів, а не за слуг» (див.: п. 6). Серед норм, зорієнтованих на 
забезпечення прав козацької старшини перед гетьманом як найвищим керівником 
держави, були ті, що розрізняли державні й приватні справи гетьмана. Виконання 
державних справ покладалося на генеральну старшину, а не на особистих 
гетьманських слуг (див.: п. 8). Генеральні підскарбії мали обмежити владу гетьмана у 
фінансовій сфері, оскільки вони мали завідувати фінансами Гетьманщини. Особисте 
майно гетьмана мало бути відокремлене від військового-державного; в кожному полку 
мало бути по два підскарбії (див.: п. 9) тощо [1, с. 55–57]. 

Тут доречно наголосити на слушній думці В. Кононенка, який обґрунтовано 
вважає запровадження у Конституцію П. Орлика правових норм саме з метою 
обмеження й поділу влади істотними змінами (курсив наш. – І. Т.), які, власне, й 
надають документу рис Основного закону Нового часу, і свідчать про еволюцію 
козацького конституціоналізму від традиційного до модерного. Зокрема, у 
підтвердження цього автор навів нові (порівняно з попереднім періодом або, за 
автором – модернізаційні. – І. Т.) норми, що містяться у «Пактах та конституціях». 

На думку дослідника, якщо обмеження влади гетьмана генеральними радами 
було традиційним, то регламентація функціонування цієї інституції свідчить вже 
про модернізаційні зміни; якщо положення про турботу гетьмана про добробут 
козацтва і посполитих – традиційне, то деталізація захисту козаків й посполитих 
від полковників, отаманів, сотників й усіх урядників у спробах останніх приму-
шувати до панщини та інших видів робіт свідчить про модернізаційні зміни у сві-
домості творців української конституції раннього Нового часу (див.: п. 10). Подіб-
ний захист новообраним гетьманом представлено також в інших пунктах (див.: 
п. 11, 12, 13) [1, с. 58–60]. І взагалі, для В. Кононенка найхарактернішою рисою 
української конституції, що відповідає «духу» раннього Нового часу, було саме 
обстоювання права еліти перед найвищим представником влади у державі [5, с. 31–32]. 

Зрештою вже загальновідомим є твердження про те, що Бендерська Конституція 
засвідчила чітку тенденцію до перетворення Ради старшини (за термінологією 
Конституції – «Генеральної Ради») на парламентську інституцію, учасниками якої 
були два провідних об’єкти політичного життя Гетьманщини. Тому, з нашого погляду, 
логічним виглядає висновок О. Струкевича про те, що маємо всі підстави розглядати 
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аналізований документ інституційованою ареною політичних змагань, з одного боку, 
гетьмана як уособлення загальносуспільного інтересу, а з іншого – старшин як 
представників інтересів своєї верстви [4, с. 213]. Вважаємо, вже факт наявності у 
документі норм, спрямованих на обмеження владних повноважень першої особи у 
державі, мав стати пересторогою щодо недопущення свавілля у політичному житті 
проектованого «Війська Запорозького» й одним із шляхів подолання суперечностей 
між його провідними владними суб’єктами. 

Цікаво, що у межах Гетьманщини вироблення шляхів подолання владних 
суперечностей між провідними суб’єктами політики також концентрувалося навколо 
владних інститутів – гетьмана і генеральної старшини. Більше того, на рубежі 
XVII–XVIII століть, в умовах зміцнення влади Російської держави над козацькою 
Гетьманщиною, проблема подолання владних суперечностей між гетьманом і 
генеральною старшиною була серед тих, які з погляду майбутнього козацько-
гетьманської державності чи не найперше вимагали відповідного правового 
урегулювання [3]. Відтак тодішня політико-правова думка пропонувала її вирі-
шення у межах двох взаємовиключних тенденцій. З одного боку, обґрунтовувалася 
ідея всілякого обмеження влади гетьмана переважно на користь генеральної 
старшини. А з другого, навпаки – посилення гетьманської влади [9, с. 141–146]. 

Перша тенденція у державно-правовій практиці ще з другої половини 
XVII століття на загал складалася не на користь гетьмана. Як відомо, попри значні 
матеріальні можливості гетьмана, що, здавалося б, мали надати його владі більше 
шансів для вирішення питань на свою користь, насправді не могли забезпечити 
йому зміцнення гетьманських повноважень у нормативних актах – «гетьманських 
статтях» [9, с. 100–105]. Головна причина цього – боротьба старшини за звуження 
гетьманських повноважень й нові особливості розв’язання владних суперечок між 
зазначеними суб’єктами, що пов’язувалися з домінуючою роллю при цьому 
царського уряду. 

Від початку наступного, XVIIІ століття, боротьба старшини за пріоритет своїх 
прав перед гетьманськими масово набувала потворних форм чолобитних та 
доносів. В останніх, зазвичай, насамперед наголошували на зраді звинувачуваного 
царю. Однак серед аргументів на користь своєї позиції автори таких документів, за 
спостереженнями О. Кресіна, часто висловлювали міркування, в яких міститься 
чітко виражений комплекс політичних і правових ідей [6, с. 130]. Наприклад, 
найбільш показовим у цьому плані є матеріали відомого доносу Василя Кочубея та 
Івана Іскри 1708 року, в якому гетьмана Івана Мазепу звинуватили, зокрема, у 
самовільному запровадженні податків, здійсненні зовнішньополітичної діяльності, 
розпорядженні маєтностями, а також у корупції та привласненні державних при-
бутків. При цьому, одним із найвиразніших звинувачень гетьмана у цьому доносі є 
безконтрольне використання ним державного скарбу. Автори виступають за 
відокремлення останнього від приватних коштів гетьмана та введення посади гене-
рального підскарбія (скарбника), відповідального перед старшиною [6, с. 132–133]. 

Подальшого розвитку такі ідеї набувають у літописі Самійла Величка, автор 
якого виступив за обмеження повноважень гетьмана на користь представницького 
органу – козацької ради (генеральної старшини і полковників). Автор найбільш 
поважного з-поміж відомих козацьких літописів наголошував на тому, що 
гетьмани після 1654 року порушили «старожитній гетьманський уклад» та старе 
козацьке право як сукупність звичаєвих норм, що визначали принципи станової 
демократії. Також козацький літописець обґрунтував необхідність відділення 
«військового» (що належить до Війська Запорозького) та гетьманського скарбів, 
скасування непідзвітного контролю гетьмана над першим. Вирішення цього 
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питання він вбачав у запровадженні посади генерального військового підскарбія, 
підзвітного козацькій раді. У Літописі також трапляються засудження корумпо-
ваності гетьманів, наголос на тому, що козацтво обирало гетьманів під певними 
умовами тощо [9, с. 173–175]. Додамо, що свої погляди щодо обмеження гетьманської 
влади на користь козацьких представницьких органів Самійло Величко непрямо 
виразив через долучення до свого Літопису пам’ятки української політичної та 
правової думки – анонімного вірша кінця XVII століття «Ей, Іване, поповичу-
гетьмане». У цьому вірші засуджено протиставлення гетьмана станам, порушення 
станових прав останніх, зокрема на участь в управлінні українською автономією. 
Нарешті варто зазначити, що дослідники помітили значну подібність у політичних 
та правових ідеях Літопису С. Величка з доносом Василя Кочубея та Івана Іскри, і 
припустили зв’язок цих пам’яток [6, с. 133]. 

Що стосується ідеї посилення гетьманської влади, то у середовищі козацької 
старшини вона, з очевидних причин, дістала менше відображення в пам’ятках цієї 
доби. Водночас, звернемо увагу на декілька, з нашого погляду, показових творів. 

З-поміж таких, зокрема, додана до доносу Василя Кочубея «Дума пана гетьмана 
Івана Мазепи» – анонімного твору, в якому автор виявив певний скепсис щодо 
здатності мас до активного політичного життя. Аргумент – різність вроджених 
здібностей. Твір наводить як негативний приклад – політичний розвиток українських 
земель, де неоднаковість зовнішньополітичних орієнтацій та недостатній авторитет 
влади призвели до сумних наслідків – громадянської війни та поділу на кілька 
частин. Відтак автор, керуючись цим, закликає до згуртування українських 
політичних сил та послуху одноосібній владі. 

Ідеї посилення гетьманської влади та набуття нею абсолютних рис у перших 
1700-х роках висловлював Феофан Прокопович, зокрема у драмі «Володимир». А 
подальший їх розвиток привів до формулювання мислителем однієї з найвираз-
ніших апологій абсолютизму – «Правди волі монаршей», трактату, який назавжди 
змінив обличчя Росії, перетворивши її на імперію. Йдеться про обґрунтовану 
Ф. Прокоповичем ідею надцентралізованої державності, на чолі якої стоїть одна 
особа (байдуже хто – цар, імператор чи президент), у якій церква фактично є 
частиною державного апарату. Її основне завдання полягає не стільки у душпас-
тирській місії, скільки в ідеологічній підтримці імперського механізму [2]. 

Тема посилення гетьманської влади – одна з провідних у написаному 
1710 року Літописі Григорія Граб’янки. Автор, представник української політико-
правової думки автономістської течії російської орієнтації [Див. докл.: 10], звісно, 
також засудив будь-які форми прямої демократії у Війську Запорозькому, які, на 
його думку, призводять до анархії та насильства. І загалом досить скептично 
оцінив здатність народних мас приймати будь-які політичні рішення. Він – 
прихильник фактично необмеженої влади гетьмана та перетворення цієї посади на 
спадкову. Що важливо – у політичних реаліях свого часу для Григорія Граб’янки 
головне джерело гетьманської влади – не обрання, а затвердження [9, с. 145–146]. 

З-поміж низки політичних проблем козацької України початку XVIII століття 
чи не найважливіше значення мало вирішення проблеми поділу влади. Висловлені 
представниками української політико-правової думки з козацького середовища 
пропозиції щодо шляхів подолання владних суперечностей між провідними 
суб’єктами політики Війська Запорозького реалізувалися в межах першої 
політичної еміграції та в межах Гетьманщини у складі Російської імперії. Ширші 
можливості мазепинської політичної еміграції, зумовлені, зокрема, відсутністю 
військового та адміністративного контролю з боку царського уряду, дали їй змогу 
запропонувати концептуальні шляхи вирішення питання організації державних 
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відносин з чітким поділом повноважень з опертям на конституційну норму. Відомі 
«Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького…» від 5 квітня 1710 
року. передовсім орієнтували на обмеження повноважень гетьмана, розглядаючи їх як 
засіб недопущення свавілля у політичному житті. Звідси, гетьманська інституція 
підпорядковувалася конституційним нормам у справі здійснення правосуддя, утверд-
жувалася провідна роль права у відкритому політичному змаганні гетьмана та 
старшин, коли представники останньої отримували правовий захист у всіх випадках 
приватної чи публічної критики гетьмана щодо недоліків його політики тощо. 

Натомість у Гетьманщині проблему поділу влади між провідними її суб’єктами 
внаслідок посилення російської імперської політики щодо обмеження української 
автономії було зведено до врегулювання владних суперечностей між гетьманами та 
генеральною старшиною. Головна боротьба навколо цього питання відбувалася у 
контексті обмеження/посилення їх повноважень. Проте вважаємо, що навіть попри 
те, що така боротьба відбувалася як цивілізованим (вироблення компромісних 
політичних та правових норм, елементів станово-представницької демократії), так і 
неправовим (доноси, змови) шляхами, вона стала складовою установок орієнтацій 
козацького середовища на конституціоналізм. Себто на цілеспрямоване вироб-
лення за допомогою суспільно-політичних інституцій таких правових норм, які б 
регулювали відносини між репрезентантами влади і суспільством, між представ-
никами різних владних інституцій та рівнів. 
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The Cossack environment of the XVIII century in the framework of the first political 
emigration and within the framework of the Hetmanate in the Russian Empire, views and 
political and legal projects aimed at the organization of state relations by division of powers 
and overcoming of power contradictions between leading politicians is explored. 
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The thesis is based on the fact that the main way of solving these problems was the 
orientation of the Cossack environment to constitutionalism, that is, the purposeful elaboration 
with the help of socio-political institutions of such legal norms that would regulate the relations 
between the representatives of power and society, between representatives of various 
authorities and levels. 

It is noted that Mazepa’s political emigration, free from the military and administrative 
influence of the Russian imperial administration, was able to propose conceptual ways of 
resolving the issue of organizing state relations of the projected Cossack state of the 
Zaporozhian Army with the support of the constitutional norm. In particular, known «Covenants 
and the Constitution of the rights and freedoms of the Zaporozhian Army...» of April 5, 1710 
primarily focused on limiting the powers of the hetman, considering them as a means of 
preventing tyranny in political life. Thus, the Hetman’s institution was subordinate to the 
constitutional norms in the administration of justice, the leading role of law in the open political 
competition of the Hetman and the elders was asserted, when the latter received legal 
protection in all cases of private or public criticism of the hetman regarding the shortcomings of 
his policy, etc. It is argued that the very fact of the existence in the document of the norms 
aimed at limiting the powers of the first person in the state should be a warning against 
preventing arbitrariness in the political life of the projected «Zaporozhian Army» and one way 
to overcome the contradictions between its leading authorities. 

At that time, on the Left-Bank Ukraine-Hetmanate, under the influence of the Russian 
factor, the problem of separation of powers between the leading its subjects was reduced to 
the settlement of power contradictions and struggle between hetmans and general officers. 
The main struggle around this issue was in the context of limiting/strengthening their powers. 

On the basis of the analysis of two mutually exclusive tendencies in the development of 
the Hetmanate’s political and legal thought regarding the solution of this problem, it is proved 
that even though such a struggle took place as a civilized one (the development of 
compromise political and legal norms, elements of state-representative democracy), and illegal 
(denunciations, conspiracies), it became a component of the orientations of the Cossack 
environment on constitutionalism. 

Keywords: Cossacks, Hetmanate, Constitutionalism, separation of powers. 
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КОНСТИТУЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ –  
ПЕРША ДІЮЧА КОНСТИТУЦІЯ СВІТУ 

(ДО 230-РІЧЧЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ США) 
Б. Тищик 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна, 
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У вересні 2017 року виповнюється 230 років від часу, коли вступила у дію Конституція 
Сполучених Штатів Америки – Основний закон тоді недавно створеної незалежної держави. 

Конституція, яка в історії становлення не тільки американського, а й світового 
конституціоналізму стала його провісником, першою діючою конституцією у світі, невелика 
за обсягом: вона налічує сім статей. В основу побудови федерального державного апарату 
покладено принцип розподілу влади – на законодавчу, виконавчу та судову гілки. Усі три 
гілки влади взаємно себе доповнюють і контролюють, що стало запорукою від можливого 
диктату однієї з них чи встановленню авторитарної, диктаторської влади. 

Важливо і те, що на відміну від Європи, де в той час існували переважно абсолютні чи 
напівабсолютні монархії, у США Конституція увела республіканську форму правління – як 
для федерації, так і для штатів. 

При усій позитивності і демократизмі, Конституція 1787 року не була позбавлена й 
деяких недоліків. Серед таких: мовчазне збереження на території країни рабства; повне 
ігнорування прав тубільного населення – індіанців; у її тексті був повністю відсутній розділ 
про демократичні права та свободи громадян, що невдовзі стало приводом для кількох 
штатів для відмови у ратифікації Конституції; текст Конституції іноді можна тлумачити по-
різному, тобто неоднозначно. 

Однак вказані недоліки не применшують історичної значущості Конституції США. 
Ключові слова: становлення американського конституціоналізму, революція, свобода, 

конституція, Сполучені Штати Америки. 

Ще у давнину територія Америки (Північної і Південної) була заселена 
людьми, які, як уважає більшість дослідників, перейшли туди суходолом з Азії, 
оскільки рівень Берингового моря був значно нижчий, ніж тепер. Сліди їхньої 
цивілізації виявлено в Америці за 12 тисячоліть до н. е.  

Та Америка, що зустріла європейців у ХV столітті, коли туди доплив Х. Колумб, 
виявилася досить густонаселеним континентом. Уважають, що у Західній півкулі 
проживало на той період стільки ж людей, скільки й у Західній Європі – 
близько 40 млн. Це населення Х. Колумб, а за ним й усі європейці назвали 
індіанцями (Х. Колумб був переконаний, що відкрив «Індію», морський шлях до 
якої він, власне, шукав). Індіанські звичаї та культура тієї доби були дуже 
строкатими. Це, безперечно, пов’язано з великою територією та відмінністю природних 
умов. У Центральній Америці існували вже досить високорозвинені цивілізації і 
держави – інків, ацтеків, майя, у той час, як у північноамериканських індіанців 
існував ще родоплемінний устрій, не було писемності, металевих знарядь і зброї.  

Проте Х. Колумб не був, правда, першим європейцем, який доплив до берегів 
Америки. Ще у Х столітті це зробили нормани (вікінги) на чолі з норвежцем 
Еріком Рудобородим. Власне вони заснували тут перше європейське поселення, 
обстежили частину узбережжя нинішньої Канади. Однак норвежці невдовзі 
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повернулися на батьківщину і контакти з американським континентом були 
надовго припинені. 

У 1499–1504 роках Центральну та Південну Америку відвідав італієць Амеріго 
Веспуччі, який склав першу мапу узбережжя й описав ці землі у своїй «Хроніці», 
назвавши їх Новим світом. Згодом європейці назвали нововідкриті землі на його 
честь Америкою [4, с. 128]. Іспанці вже у першій половині ХVІ століття захопили 
всю Центральну Америку, значну частину Південної, висадились у Флориді, 
обстежили південно-західні землі майбутніх Сполучених Штатів аж до річки 
Міссісіпі. Північну частину континенту поступово відкривали і досліджували французи: 
вже у 30-х роках ХVІ століття француз Жак Картьє подорожував територією 
нинішньої Канади. Французи заснували тут перше постійне поселення – Квебек, а 
згодом дійшли до річки Міссісіпі, спустилися нею до гирла у Мексиканській 
затоці, де заснували м. Новий Орлеан. 

Не відставали від цих колонізаторів і англійці. Перша їхня колонія в Америці 
була заснована 1585 року, але вона проіснувала недовго, а постійним стало 
поселення Джеймстаун, засноване 1607 року. Цих поселень-колоній стало вини-
кати щораз більше, вони охоплювали все більші території, спочатку на узбережжі 
Атлантичного океану, а далі углиб континенту. Власниками цих «вільних» земель 
(індіанців до уваги не брали) оголошували себе англійські монархи. Нововідкриті 
землі вони роздавали у власність або в оренду чи продавали своїм родовитим 
прихильникам, торговельним компаніям та ін. 

Так, величезні володіння отримали лорд У. Пен, лорд Дж. Калверт, торго-
вельна компанія Гудзонової затоки тощо [2, с. 8–12]. 

Невдовзі (у другій половині ХVІ–ХVІІ століть) на території Північної Амери-
ки виникло 13 великих англійських колоній. Управління цими колоніями відбува-
лося по-різному: серед них були колонії державні, тобто вони належали безпосередньо 
британській короні (Массачусетс, Джорджія, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Нью-
Джерсі, Вірджинія, Північна і Південна Кароліни), три колонії були приватні 
(Делавер, Меріленд, і Пенсильванія), дві мали право самоврядування (Род-Айленд і 
Коннектикут). Усіма колоніями управляли губернатори, яких призначав або 
затверджував король. Вони своєю чергою призначали усіх місцевих урядовців та 
суддів. В усіх колоніях існували виборні законодавчі збори, які, проте, великої 
вагомості не мали. Будь-яке рішення чи то губернаторів, чи законодавчих зборів 
могла відмінити метрополія (король, парламент чи уряд) [5, с. 14–15]. 

Наявність великого, по суті, невичерпного резерву вільних земель, відносна 
свобода, відсутність кріпосного права, свобода вибору професії, віросповідання 
сприяли зростанню кількості охочих емігрувати з Європи до Америки, особливо з 
Англії, де десятки тисяч звільнених від особистої залежності селян не мали ані 
землі, ані праці. 

Економічний розвиток колоній відбувався дуже нерівномірно. Загалом він 
розпочався зі стадії, якої досягла Європа у XVII столітті, тобто зі стадії раннього 
капіталізму. У кількох північно-східних колоніях досить інтенсивно розвивалася 
промисловість, торгівля, виникали міста, будували дороги, мости, фабрики, розви-
валося суднобудування, у сільському господарстві розвивалося фермерство. Цей 
регіон отримав назву Нова Англія. Центральні колонії переважно виробляли й 
експортували зерно, кукурудзу, борошно, ром і ін. 

Південні колонії – Вірджинія, Меріленд, Північна та Південна Кароліна 
розвивалися по-іншому. Економічний і соціальний устрій цих колоній визначали 
великі землевласники-плантатори, які господарювали, використовуючи у широких 



Б. Тищик 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 

 

58 

масштабах працю негрів-рабів, яких довозили з Африки, торгували ними у колоніях та 
ін. Існувала тут і деяка промисловість, розвивалася торгівля. 

На початку ХVІІІ століття між колоніями встановлено постійний поштовий 
зв’язок, стала розвиватися власна, американська освіта і культура, у 1636 році 
засновано Гарвардський коледж у Кембриджі, потім інші, почали створювати 
публічні бібліотеки, видавати книги, у 1704 році вийшла перша в колоніях газета, 
до 1745 року газет видавали вже 22 [5, с. 11–12]. 

Економіка колоній загалом розвивалася швидко, чому сприяли великий резерв 
вільних земель, багатство природи, корисних копалин, зручні морські гавані, чис-
ленні ріки, інтенсивна імміграція з Європи, а далі – Азії, Африки. Швидко форму-
валася американська буржуазія, різні групи землевласників – великих і дрібних, 
найманих промислових і сільськогосподарських робітників, ремісників і ін. 
Зберігалося й рабство, а рабів, особливо на Півдні, було щораз більше. 

Економічні і політичні інтереси колоній, що стрімко розвивалися, вступали у 
щораз більшу суперечність з політикою метрополії. Англія обклала колонії чис-
ленними податками, поборами і митами, всіляко намагалася обмежити їхнє все 
зростаюче стремління до автономії.  

Коли в Англії вибухнула (у 1688–1689 роках) «Славна революція», повалено 
владу короля Якова ІІ [3, с. 279–280], повстало і населення Нової Англії. Губерна-
торів і найбільш ненависних чиновників було прогнано, відновлено самоврядний 
статус колоній. Великий вплив на населення мали прийняті в Англії «Біль про 
права» (1689 року), «Закон про віротерпимість» (1689 року), а також «Трактат про 
управління» (1690 року) відомого англійського мислителя Дж. Локка, де йшлося 
про те, що система управління створюється не на основі «божественного права», а 
на підставі договору між людьми, а вони від природи наділені невід’ємними 
правами на життя, свободу і власність. Зростання політичної свідомості населення 
сприяло активізації політичної боротьби. Настав період творення нової, 
північноамериканської нації, коли паралельно з таким важливим чинником, як 
створення національного ринку, – формувалися нова ідеологія, культура, мис-
тецтво, наука, традиції. До того ж, на відміну від Європи, де міцні позиції у 
суспільно-політичному житті утримувало духовенство, що підтримувало існуючу 
владу, в Америці існувала повна свобода віросповідань, різні церкви, секти і т. п. 

У XVIII столітті Англія продовжувала свою попередню політику визиску і 
експлуатації колоній. Упродовж лише перших шести десятиліть XVIII століття 
англійський парламент неодноразово ухвалював закони, що всіляко стримували 
розвиток промисловості і торгівлі у колоніях, намагаючись повністю пристосувати 
їх до потреб метрополії. Особливо обурили населення колоній закон про гербовий 
збір (1765 року), закон про заборону вивозу без дозволу Англії хутрових виробів, 
уведення прямого подушного податку на все вільне населення (1864 року), 
квартирний акт (1765 року), згідно з яким у колоніях за рахунок населення і часто в 
його домах належало розміщувати та утримувати англійські гарнізони. 

У середині XVIII століття населення англійських колоній в Америці становило 
1,5 млн осіб. До того ж після англо-французької війни 1756–1763 років Англія 
відібрала у Франції ще й Канаду [6, с. 111–116]. Матеріальний тягар ведення цієї 
війни і післявоєнного облаштування захоплених величезних земель Англія знову ж 
таки поклала на свої американські колонії. 

Отож, у колоніях все вільніше наростало загальне невдоволення політикою 
метрополії, виникали різні революційні товариства, союзи, клуби, серед яких 
наймасовішим були «Сини свободи». Почався бойкот всіляких заходів англійських 
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властей, напади на податківців, митників та суддів. У Бостонському порту 1873 року 
група городян викинула у море вантаж обкладеного високим в’їзним митом чаю, 
що привезла англійська Ост-індська компанія. Влада у відповідь застосовувала 
репресії, а населення колоній почало озброюватися. 

У вересні 1774 року у м. Філадельфії (Пенсильванія) відбувся з’їзд представників 
колоній – так званий перший континентальний Конгрес, який прийняв «Декларацію 
прав» американських колоністів. Видано заклик про бойкот англійських товарів та 
створення мережі місцевих комітетів, які повинні збирати військові припаси та 
почати запис до війська добровольців. 

У квітні 1775 року війна з Англією справді почалася. Головнокомандувачем 
збройних сил колоній призначено Дж. Вашингтона. 

Колонії, одна за одною, стали оголошувати себе суверенними державами – 
штатами, приймати свої декларації незалежності та конституції, формувати свій 
адміністративний апарат та збройні сили – загони добровольців-ополченців. Їх – 
штатів – налічувалося тоді 13. 

Ще коли тривала війна, континентальний Конгрес, який продовжував роботу, 
у липні 1776 року прийняв Декларацію незалежності США, проект якої виробила 
комісія Конгресу, провідну роль у якій відіграв Т. Джефферсон. 

У Декларації незалежності проголошено «невід’ємні природні права людей»: 
право на життя, свободу і прагнення до щастя, а також право на опір насильству та 
створення відповідних щодо своїх стремлінь властей (урядів) і право повалення їх, 
якщо вони не захищають народні інтереси. У Декларації також проголошено про 
утворення нової держави – Сполучених Штатів Америки [7, с. 168–171]. 

Проголошення Декларації незалежності означало остаточне і цілковите розір-
вання стосунків з Англією, але водночас – необхідність незалежного державно-полі-
тичного, економічного й соціального розвитку, самостійного державного будівництва. 
Належало якнайшвидше створити державний апарат, своє законодавство, судову 
систему, регулярні збройні сили, фінансову систему, дипломатичну службу і т. п. 

У листопаді 1777 року після довгих і складних дебатів Конгрес прийняв 
«Статті конфедерації», які дехто з дослідників і політиків вважає першою консти-
туцією США. Вказаний документ закріпив конфедеративну форму державного 
устрою США, оскільки штати не бажали відмовлятися від свого суверенітету. За 
ними закріплено широкі права – хіба що окрім права вести війни без згоди 
Конгресу (з індіанцями – можна) та встановлювати з іншими країнами диплома-
тичні стосунки, укладати союзи. Про це у ст. 2 писалося так: «кожен штат зберігає 
своє верховенство, свою свободу й незалежність, а також всю свою владу, всю 
юрисдикцію і всі права». «Вільні жителі» кожного з цих штатів користувалися 
«всіма привілеями і пільгами вільних громадян у всіх штатах» [7, с. 52]. 

Створювалися спільні державні органи: законодавчим органом став однопа-
латний Конгрес, виконавчим – Комітет штатів. 

Кожен штат посилав у Конгрес своїх представників – делегацію у кількості від 
двох до семи осіб. У Конгресі кожна делегація мала один голос. Делегатам гаран-
тувалася свобода висловлювань, а на час сесій Конгресу, доїзду та від’їзду з сесій 
вони користувалися недоторканністю.  

У Комітет штатів кожен штат посилав по одному делегату. Комітет обирав свого 
голову. Окремої посади президента у «Статтях конфедерації» не передбачено. 

Для прийняття законів, постанов та інших нормативних рішень Конгресом (також 
Комітетом), потрібна була згода щонайменше дев’яти штатів (3/4) [7, с. 58–59]. 

Отже, конфедерація США не була ще єдиною державою, навіть не союзною. 
Це був тимчасовий союз самостійних держав – штатів, які об’єдналися для 
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досягнення певних цілей – ведення спільної війни з Англією, «забезпечення своїх 
вольностей» та взаємної і загальної користі» [7, с. 52–53].  

«Статті конфедерації» не варто вважати конституцією США, а лише різнови-
дом міжнародного договору, оскільки у них не було врегульовано багатьох питань, 
які мають регулювати конституції, Конфедеративне об’єднання штатів значною 
мірою було символічним: центральні державні органи не мали необхідних повно-
важень, ні важелів впливу у галузі фінансової політики, оборони, утримання армії і 
флоту і т. п. Не було утворено центральних адміністративних відомств (крім Комітету 
штатів, Комітету закордонних справ і ще одного-двох) та служб, не було прийнято 
єдиного бюджету, не існувало єдиних грошей, штати випускали власні паперові 
гроші й облігації. Конгрес не мав права накладення податків, отже, не мав власної 
фінансової бази. 

З іншого боку, прийняття «Статей конфедерації» й утворення конфедеративного 
союзу штатів стало значним кроком уперед у становленні американської 
державності. Саме у межах конфедерації були закладені економічні, політичні, 
соціальні, зрештою психологічні засади цієї державності, юридичною основою якої 
стане Конституція 1787 року. 

Між тим війна за незалежність колоній-штатів з Англією тривала. У неї долу-
чилась і Франція, яка надавала США значну воєнну і дипломатичну допомогу. Проте з 
плином часу численні недоліки конфедеративного об’єднання штатів ставали дедалі 
очевиднішими. Недарма Дж. Вашингтон образно назвав «Статті конфедерації» 
піщаною мотузкою, якою пов’язані штати [5, c. 41]. У 1783 році англо-американська 
війна закінчилась: у квітні у Парижі ворожі сторони підписали мирну угоду. Англія 
визнала незалежність, суверенітет і свободу усіх тринадцяти колишніх своїх колоній, а 
тепер держав – штатів (Канада залишалася колонією Англії). Отже, Сполучені Штати 
здобули перемогу, відстояли свою свободу і державність. 

Між тим, потреби економічного розвитку країни – необхідність створення 
єдиної твердої валюти, єдиного бюджету, внутрішнього ринку, розвитку проми-
словості, сільського господарства, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, єдиної 
митної і тарифної політики, потреба створення збройних сил, воєнного флоту, а 
також зовнішні причини – необхідність створення дипломатичної служби, скерування 
і фінансування своїх послів, а також інших дипломатичних, торговельних та 
військових представників у різні країни світу, прийняття дипломатів інших країн, 
укладення з іншими країнами світу різних угод, налагодження відносин – усе це, як 
і низка інших обставин, зумовлювали необхідність створення тіснішого союзу 
штатів, ніж конфедерація. Крім цього, різко відчувалася слабість, іноді безпорадність 
Конгресу і Комітету, які не мали достатніх повноважень, правових можливостей і 
реальних сил для розв’язання багатьох питань. Штати тим користувались, обстою-
ючи власні інтереси. Дев’ять із них, наприклад, сформували свої армії, кілька – 
мали ще й військові флоти. 

Однак і серед населення країни, насамперед промисловців, торговців, ферме-
рів, політичних діячів посилювалися тенденції та переконання про необхідність 
створення тіснішого союзу. Цього вимагало саме життя. 

У 1786 році з приводу територіального конфлікту між кількома штатами, як і 
інших непорозумінь, вирішено навесні 1787 року скликати у м. Філадельфії з’їзд 
представників від усіх штатів, назвавши його Конвентом (згодом частіше стали 
вживати назву «Конгрес»). 

Конвент зібрався у травні 1787 року, приїхало 55 делегатів, серед яких були 
майже усі визначні діячі тогочасних Сполучених Штатів: Б. Франклін, Дж. Медіссон, 
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А. Гамільтон, Дж. Вільсон, Р. Кінг і ін. Головою Конвенту обрано Дж. Вашингтона 
[4, c. 160].  

Конвент був уповноважений доповнити «Статті конфедерації» і вирішити 
низку поточних проблем. Однак, порадившись, делегати не стали цього робити, як 
згадував потім Дж. Медіссон, а «з мужньою вірою у свою країну» розпочали 
розроблення основного закону нової, вищої форми правління – федерації. Вони 
визнали, що головною потребою дня стало створення єдиної союзної держави, у 
якій автономна влада дотепер майже незалежних штатів буде «примирена», 
«узгоджена» з сильною владою центральних властей. Функції цих властей повинні 
бути, порівняно зі «Статтями конфедерації», значно розширені. Делегати загалом 
дійшли згоди, що центральній владі повинно належати право карбувати єдину для 
всіх монету, випускати паперові гроші, регулювати внутрішню та зовнішню 
торгівлю, утримувати збройні сили, оголошувати війну й укладати мир тощо. 

Більшість делегатів, які зібралися на Конвент, були прихильниками теорії Ш. 
Монтеск’є і Дж. Локка про поділ влади і рівновагу її гілок у політиці країни, тобто 
про необхідність існування рівноправних, взаємопов’язаних та взаємоконтрольованих 
законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Зате тривалі дискусії викликали 
такі питання, як структура цих властей, порядок їх формування, проблема 
подальшого ввозу негрів-рабів, система рабоволодіння загалом і ін. 

Урешті, у кінці травня проект Конституції було схвалено й опубліковано. Далі 
його повинні були ратифікувати ¾ штатів (тобто хоч би дев’ять з тринадцяти). Тут 
виникли нові проблеми. 

Ратифікація Конституції проходила складно: з одного боку, штати лякала 
сильна центральна влада, що гнобитиме їх надто великими податками, втягуватиме 
їх у війни, не рахуватиметься з їхньою автономією. Особливо цього побоювалися 
малі штати. З іншого боку, загал населення штатів вимагав від своїх законодавчих 
зборів не ратифікувати Конституцію, оскільки у ній взагалі не було розділу про 
права і свободи громадян.  

Ці перепони вдалося перебороти таким способом: законодавці обіцяли, що 
найближчим часом внесуть відповідні доповнення (поправки) до Конституції. 
Населення і штати повірили. Унаслідок цього п’ять штатів, які спочатку 
відмовлялися ратифікувати Конституцію (з-поміж них Вірджинія, Нью-Йорк, 
Массачусетс і ін.), ратифікували її. Усього за ратифікацію проголосувало 11 штатів, і 
18 вересня 1787 року Конституція набула чинності.  

Конституція США – невелика за обсягом. Вона складається зі вступу, яким 
слугує Декларація незалежності, та семи статей, поділених на розділи [7, с. 60–71]. 
У Конституції зазначено, що Сполучені Штати є вже не конфедеративним союзом 
окремих суверенних держав-штатів, а союзною федеративною державою, з сильни-
ми центральними властями, наділеними достатньо широкими повноваженнями. 

Основу побудови системи центральних органів становить засада розподілу 
влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки. 

Питання законодавчої влади врегульоване у ст. 1, поділеній на десять розділів. 
Органом законодавчої влади є Конгрес, який складається з двох палат – Палати пред-
ставників і Сенату. Палата представників своєю чергою складається з делегатів, що їх 
обирає населення штатів по виборчих округах на два роки. Делегатом може бути осо-
ба, яка досягла 25-річного віку, є впродовж останніх семи років громадянином США і 
на момент виборів – мешканцем штату, де її обирають. Обирали по одному делегату 
від 30 тис. мешканців. Отже, кількість представників від штатів у нижчій палаті (їх 
називали конгресменами) була і є неоднаковою, бо залежить від кількості населення. 
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Палата представників обирала голову-спікера й інших посадових осіб, 
створювала постійні і тимчасові комітети й комісії, лише їй належало право 
починати процедуру імпічменту. 

Сенат Сполучених Штатів складався з делегатів від кожного штату-по двоє, 
незалежно від кількості населення. Сенаторів обирали законодавчі органи штатів 
на шість років. На першому ж засіданні Сенату сенатори (за жеребкуванням) 
поділялися на три групи. Першу їх третину переобирали через два роки, другу – 
через чотири, третю – через шість. У такий спосіб щодва роки повністю переоби-
ралася Палата представників і третина сенаторів. 

Сенатором могла бути особа, котра досягнула 30-річного віку, впродовж останніх 
дев’яти років була громадянином США і на час виборів – мешканцем штату. Головою 
Сенату за посадою був віце-президент країни. Сенатові належало виняткове право 
проводити судочинство у справах імпічменту, порушених нижчою палатою. 

На чергові засідання Конгрес збирався не рідше, ніж раз на рік, його делегати 
отримували за службу винагороду, визначену законом. Недоторканість делегатів 
Конгресу діяла лише під час присутності на сесіях Конгресу та дороги «туди–назад». 
Паралельно на будь-якій іншій державній службі працювати вони не мали права. 

У тій же першій статті визначено порядок прийняття законів та інших рішень 
Конгресу, його компетенцію. Зокрема, до його виняткової компетенції належало 
прийняття, доповнення, відміна законів, запровадження податків, мит, акцизних 
зборів, схвалення бюджету країни, карбування монет, випуск грошей, оголошення 
війни, укладення миру і ін. 

У розділі 10 статті 1 зафіксовані заборонені для штатів дії: міжнародні стосунки, 
ведення війни (окрім військових дій з індіанцями), випуск грошей і ін. [7, с. 65–66]. 

У статі 2 ідеться про виконавчу владу. Вона надана президентові Сполучених 
Штатів. Його обирають двоступеневими виборами на чотири роки і можливості 
його переобрання за кількістю Конституція не обмежила. 

Отож, населення штатів у визначений Конституцією день (перший вівторок 
після першого понеділка листопада, щочотири роки) обирає так званих виборників – 
у кількості, яка дорівнювала кількості обраних штатом в обидві палати Конгресу 
депутатів. Обрані штатами виборники збиралися у столицях своїх штатів і 
голосували за ту чи іншу кандидатуру у президенти. Особа, яка зайняла друге 
місце, ставала автоматично віце-президентом, до компетенції якого належало вико-
нання обов’язків глави держави у разі усунення президента з посади, його смерті, 
хвороби чи відставки. Президентом могла бути особа, яка: 1) була громадянином 
США; 2) досягла 35-річного віку; 3) проживала упродовж останніх 14 років на 
території США. 

У розділі 2 цієї ж статі визначено права й обов’язки президента. Він, отже, був 
главою держави, представляв її у зовнішніх відносинах, був головнокомандувачем 
армії та ВМФ, мав право помилування, призначення послів та інших повноважних 
представників, суддів Верховного суду та вищих урядовців і військових коман-
дирів, мав право за «порадою і згодою Сенату» укладати міжнародні угоди і ін.  

Президент повинен був періодично надавати Конгресові інформацію про стан 
держави (шляхом послань чи іншим). Тобто повноваження його були досить обширні. 

У ст. 3 регламентовано органи судової влади у США. Вона вручена Верхов-
ному судові та нижчим федеральним судам, що «їх час від часу може призначати й 
засновувати Конгрес» [7, с. 68]. Суддів Верховного суду призначають пожиттєво, і 
вони працюють «поки до них немає претензій». Суддів призначає президент, але за 
згодою Сенату. 
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Верховний суд діє, як перша і як друга (апеляційна) інстанції. Як перша 
інстанція він розглядає справи, що стосуються «послів, консулів та інших повно-
важних представників», а також справи, де однією, зі сторін є штат, чи сторонами 
виступають громадяни різних штатів. У всіх інших справах він виступає як апеля-
ційна інстанція. У Конституції зазначено, що «усі справи про злочини, за винятком 
випадків імпічменту», у всіх судах мають розглядати за участю присяжних [7, с. 69]. 

Цікаво, що кількість членів Верховного суду у ст. 3 не встановлена, це мав 
визначити окремий закон про судоустрій. Він справді був виданий у 1789 році, і 
визначив склад ВС – шість осіб. Про інші судові органи у ст. 3 не йдеться. Про це 
вказано у законі про судоустрій. 

У ст. 4 Конституції зазначено, що Сполучені Штати гарантують кожному 
штатові республіканську форму правління й охорону кожного з них від нападу 
ззовні та на прохання влади штатів – від «внутрішніх виявів насильства» [7, с. 70]. 

У ст. 5 зафіксовано можливість і спосіб внесення змін до Конституції: «Коли 
дві третини членів обох палат визнають за необхідне, Конгрес вносить поправки до 
цієї Конституції». Поправки належало вносити також на вимогу законодавчих 
зборів двох третин штатів, для чого скликали спеціальний конвент. В обох випад-
ках прийняті поправки набували законної сили як частина Конституції лише тоді, 
коли вони ще й були ратифіковані законодавчими зборами чи конвентами ¾ штатів. 

У ст. 6 наголошено, що і Конституція, і закони Сполучених Штатів та всі їхні 
угоди «є вищим законом країни», й судді, урядовці кожного штату «зобов’язані їх 
виконувати, хоч би в конституціях чи законах окремих штатів траплялися 
суперечні ухвали». 

Накінець, у ст. 7 зазначено, що для вступу у дію цієї Конституції достатньо її 
ратифікувати конвентами дев’яти штатів, «що стверджують її вказаним чином» [7, c. 71]. 

Конституція Сполучених Штатів, хоч і доволі коротка за змістом, загалом є, 
безумовно, прогресивним документом, яким завершився початковий етап держав-
ного будівництва у країні, що з часу її прийняття стала федерацією. Про це з усією 
очевидністю свідчить той факт, що прийнята 230 років тому, Конституція діє (з 
певними доповненнями) до цього часу. 

Значущість Конституції 1787 року полягає й у тому, що на відміну від Європи, 
де у той час існували переважно абсолютні чи напівабсолютні монархії, у США 
проголошено республіканську форму правління у вигляді президентської респуб-
ліки з класичним поділом на три гілки влади: законодавчу, виконавчу і судову. При 
цьому Конституція передбачала створення такого механізму, у межах якого кожна 
з гілок влади могла нейтралізувати узурпаторські посягання іншої, якщо б такі 
виникали. 

У цьому плані, скажімо, тільки Конгрес міг приймати закони, які у певних 
випадках могли набирати чинності і без підпису президента; міг не виділити 
достатньо коштів на діяльність виконавчого апарату; Сенат міг відхилити будь-яку 
запропоновану президентом кандидатуру на вищі державні посади. Президент не 
мав законодавчої ініціативи, його можна було притягнути у порядку імпічменту до 
відповідальності. 

Президент своєю чергою міг на певний час заблокувати прийняття закону, 
наклавши на нього вето, що було важливим застережним (і як показала подальша 
державна практика – ефективним) засобом впливу на Конгрес. Важливим засобом 
впливу на Конгрес і його політику, у тому числі крім внутрішньої – ще й міжна-
родну, були щорічні президентські послання до Конгресу, у яких містилися часто й 
відповідні законодавчі чи фінансові побажання. 
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Стосовно Верховного суду, то Конституція, зробивши його незалежним у 
своїй діяльності від інших двох гілок влади, створила також передумови для 
надання йому у подальшому права конституційного нагляду над будь-якими 
правовими актами – федеральними чи штатів, у тому числі законами Конгресу і 
актами президента. Правда, судді Верховного суду теж могли бути усунені з 
посади в порядку імпічменту. 

Конституція Сполучених Штатів, при усій її позитивності, не була позбавлена 
і певних недоліків. Це – мовчазне збереження на території країни рабства негрів, 
повне ігнорування прав тубільного населення – індіанців, відсутність у безпо-
середньому тексті Конституції розділу про демократичні права і свободи громадян, 
також певна невизначеність, нечіткість деяких її положень, що згодом дало привід 
до різного їх тлумачення. 

Не дивлячись на це, Конституція Сполучених Штатів Америки, 230-річчя з 
часу прийняття якої у вересні 2017 року відзначив американський народ, є 
видатним державно-правовим актом політичної історії цієї країни. 
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In September 2017, 230 years have passed since the entry into force of the Constitution of the 
United States of America – the Basic Law of the recently created independent state, which liberated 
itself from the colonial dependence on England by armed action. To the adoption of the Constitution 
preceded the adoption by the country's parliament – the Convention of two more constitutional laws – 
the Declaration of Independence (1776) and the Articles of Confederation (1781). 

The USA Constitution 1787 legalized the creation of a single union state – a federation, 
which was created by 13 former British colonies in North America, and since the beginning of 
the war with England (1775) – the states. 

The Constitution, which in the history of becoming not only American, but also world 
constitutionalism, became its forerunner, the first active constitution in the world, is rather 
small in scope: it has seven articles, which, however, are divided into sections. The basis of 
the construction of the federal state apparatus is the principle of the distribution of power – on 
the legislative, executive and judicial branches. Legislative power is conferred on the 
Congress, which consists of two chambers and elected by the citizens; executive power – the 
president, who is also elected by the citizens, but by the two-stage elections procedure; 
judicial – the Supreme Court, which is appointed by the president, but in agreement with the 
upper house of Congress – the Senate. All three branches of power mutually complement and 
control each other, which became a guarantee against possible dictates of one of them or the 
establishment of authoritarian, dictatorial power. 

It is also important that, unlike Europe, where at that time there were mostly absolute or 
semi-absolute monarchies, in the United States the Constitution introduced a republican form 
of government – both for the federation and for the states. 

The Constitution of 1787, with all its positivity and democracy, was not deprived of some 
of the shortcomings mentioned in the article. 

In particular, we mean silent preservation on the territory of the country of slavery, for 
which the delegates of all the southern states stood firmly, and eventually some politicians 
from the central and northern states. Becides that there was a complete disregard for the 
rights of the indigenous population – the Indians, who were not considered to be valuable 
people, but a «wild beasts», which must be destroyed. 

Perhaps the most important disadvantage of the Constitution was that there was a complete 
lack of a section on democratic rights and freedoms of citizens in its text, which soon became the 
pretext for several states to refuse ratification of the Constitution. Congressmans-legislators were 
forced to assure the citizens and the power of these states that in the near future they would 
supplement the text of the Constitution with the relevant section, and this was done. 

One can not but mention that the text of the Constitution can sometimes be interpreted 
differently, that is ambiguous, which in the future really led to misunderstandings between the 
US authorities, authorities and citizens, and so on. 

However, these disadvantages do not reduce the historic significance of the US Constitution. 
Keywords: the formation of American constitutionalism, revolution, freedom, constitution, 

the United States of America. 
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КОРАН – ПЕРШОДЖЕРЕЛО ЗАКОНІВ 
ТА КОНСТИТУЦІЙ ІСЛАМСЬКОГО СВІТУ 

М. Юркевич 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна, 
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Ісламське право є однією з найстаріших і найпоширеніших релігійних та правових сис-
тем у світі, включаючи значну частину світової правової культури. Сьогодні існують процеси 
інтеграції та взаємодії між країнами у світі, тому інтерес до вивчення правових систем інших 
країн не вщухає, а дедалі більше посилюється. Це стосується й ісламського світу. 

У статті детально проаналізовано складності, різноманітності та специфічності цього 
явища – мусульманської правової системи. Інша особливість полягає в тому, що основним 
джерелом ісламського права є Коран – священна книга ісламу та всіх мусульман і 
особливо важливе джерело ісламського права, як цілої мусульманської цивілізації. Його не 
можна вважати кодифікованим нормативним актом. Лише невелика частина Корану 
поширюється на питання правових відносин мусульман та інших віруючих. Більшість 
положень присвячені питанням релігії та ісламської моралі. 

Серед правил, що регулюють відносини людей, Коран містить загальні положення, які 
мають абстрактну форму релігійних і моральних посібників, що забезпечують простір для 
інтерпретації. Невелика кількість специфічних правил поведінки мала місце в основному у 
вирішенні конкретних конфліктів пророком або у відповідях на питання. 

Природно, що створення такої великої цінності, як Коран, збірника висловлювань, про-
повідей, легенд та правових положень, які не були тематично та хронологічно організо-
ваними, було непросто. Не випадково в Корані вказано появу цього великого письмового 
пам’ятника, який неодноразово трактувався як безпрецедентний, чудодійний. 

Ключові слова: Коран, ісламське право, пророк Мухаммед, мусульмани, висловлювання, 
легенди. 

Проповідники всіх релігій стверджують, що тільки книги їхньої віри 
правильні, божественні, богонатхненні. Наука ж підходить до всіх цих книг 
однаково, об’єктивно, без упередженості. Так вона розглядає і Коран – головну 
священну книгу ісламу, одну з найпоширеніших молодих світових релігій. 

Історія, як відомо, підносить людям часом чимало несподіваних уроків. У 
їхньому числі і той, що книга, з початку виникнення якої минуло майже 14 століть, 
і в наші дні в деяких країнах зберігає значення не тільки як історична і релігійна 
пам’ятка, а й як набуток широкого соціального змісту. У країнах, де іслам – 
державна релігія, з положень Корану випливають багато правових норм, законо-
давство (шаріат), на Корані присягають і дають клятви, порушення яких визнається 
найтяжчим гріхом, злочином. Вивчення Корану і його тлумачень (тафсир) є одним 
із профілюючих предметів багатьох навчальних закладів у таких країнах, як 
Пакистан, Іран, Саудівська Аравія та ін. Спочатку пророчі одкровення передавали 
в громаді усно, їх учили напам’ять спеціальні люди (кари), записуючи на різних 
предметах. А після смерті Мухаммеда стали вестися систематичні записи. Цю справу 
доручили Зайд ібн Сабіту, який служив секретарем у Мухаммеда протягом 
останніх п’яти років. Він склав збірник сур, упорядкував тексти, написані на 
пергаменті, кістках, глиняних табличках та ін. Цей збірник відомий під назвою 
Сухуф (листи), але до нас він не дійшов. 



М. Юркевич 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 67 

Канонізація змісту Корану і його остаточна редакція відбулися при халіфі 
Оліфі (644–656). Коран наказує арабам залишити «звичаї батьків» на користь 
правил, встановлених ісламом [4, с. 56]. 

Велика частина положень Корану є казуальною і становить конкретні тлума-
чення, дані пророком у зв’язку з окремими випадками. Але багато настанов мають 
дуже невизначений вигляд і можуть набувати різного сенсу залежно від того, який 
зміст у них вкладено. У подальшій судово-богословській практиці й у правовій 
доктрині, в результаті досить вільного тлумачення, вони одержали своє вираження 
в суперечливих, а нерідко й у взаємовиключних правових розпорядженнях. 

Природно, що створення настільки великого набутку, як Коран, хоч він і 
справляє при найближчому ознайомленні враження збірника висловлювань, 
проповідей, сказань і правових норм, тематично і хронологічно не систематизо-
ваних, було справою непростою, та ще і в народу, що не мав до цього настільки 
великих письмово зафіксованих релігійних чи світських творів. Не випадково в 
самому Корані поява цієї великої писемної пам’ятки не раз витлумачується як 
щось небувале, чудесне. Від імені Аллаха в ньому сказано: «Якби зібралися люди і 
джини, щоб зробити щось подібне до цього Корану, вони б не створили подібного, 
навіть якби одні з них були помічниками іншим» (К., 17:90). Звідси ж випливає, що 
для тих, хто написав цю фразу, казкові демонічні сили – джини, були настільки ж 
реальними, як і люди; їм здавалося навіть, що люди і джини могли спільно 
виконувати одну й ту ж роботу, допомагати одне одному [5, с. 182]. 

Окрім релігійно-філософського, законодавчого та історично-культурного, 
викликає інтерес і літературний аспект вивчення Корану. Це найдавніша пам’ятка 
прози арабською мовою, що художніми засобами відобразила етапи еволюції 
особистості Мухаммеда, його утвердження як віровчителя й людини нової епохи. 
Сприйнятий як слово Аллаха, Коран став джерелом формування єдиної мови 
арабських народів і стимулом її поширення в країнах Азії та Африки. 

Коран виник як усний твір, у такій формі він існував за життя Мухаммеда й 
після його смерті. Усною була вся словесність родового суспільства Аравії, що 
зумовило специфічні риси його культури. У цій культурі магічну роль мали слово, 
звук, а не літера. Системи писемності, характерні в той час для цього регіону 
(арамейська, сирійська, набатейська, сабейсько-хім’яритська і власна, ще досить 
примітивна; арабська писемність), використовували, головно, для торгових і полі-
тичних документів. Упродовж майже чверті століття в пам’яті слухачів Мухаммеда 
карбувалися його пристрасні одкровення. Їх записи були випадковими і навіть 
після смерті пророка ще деякий час – приватною справою. Основну частину тексту 
передавали по пам’яті. 

За деякими підрахунками, близько чверті тексту Корану присвячено опису 
життя і діяльності різних пророків. Майже всі вони біблійні: Ной (Нух), Авраам 
(Ібрагім), Ісаак (Ісхак), Ісмаїл, Іаков (Якуб), Іосиф (Юсуф), Аарон (Гарун), Іов 
(Айюб), Давид (Дауд), Соломон (Сулейман), Ілья (Ільяс), Ісус (Іса; Іса бен-Мар’ян, 
тобто син Марії, однієї з небагатьох жінок, про яку з повагою говориться в Корані), 
Іона (Юнус), Мойсей (Муса), окрім них, у ранзі пророка в Корані чомусь 
опинились і перша людина Адам, і навіть знаменитий Александр Македонський 
(Іскандер). Завершальним у цьому списку стоїть Мухаммед – останній і 
найвеличніший з пророків. Після нього пророків більше не було і не буде аж до 
кінця світу і Страшного суду, до другого пришестя Ісуса. Опис діянь пророків 
майже цілком узятий з Біблії, лише з невеликими змінами. Так, Ісус не вважається 
ні божеством, ні Сином Божим – у цьому значенні іслам значно більше послідовно 
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монотеїстичний, ніж християнство. Однак, незважаючи на це, в текстах Корану 
викладена версія про те, що Аллах вдихнув у черево Марії свій «дух», після чого й 
народився Ісус. Аврааму і його «головному» сину Ісмаїлу (а не Ісааку, хоч він теж 
у пошані) приписано заснування священної Кааби [9, с. 96–97]. 

У теологічно-філософській частині Коран буквально насичений запозиченнями з 
Біблії, що й зрозуміло: не будучи великим оригінальним мислителем, Мухаммед з 
готовністю брав уже відоме йому і з легкістю долучав (від імені Аллаха) майже без 
змін у свої проповіді. Однак ця обставина анітрохи не зашкодила, авторитету 
Корану, а навпаки, частково навіть сприяла йому; багато із завойованих мусульма-
нами християнських народів тим легше приймали іслам, що бачили в цьому 
віровченні знайомі їм ті ж імена, сюжети, заповіді. 

Помітна деяка відмінність в змісті ранніх, мекканських, і більш пізніх, мединських, 
сур Корану. Ця відмінність зводиться до того, що в міру свого розвитку, отримання 
додаткової інформації та успіху, Мухаммед дедалі менше робив акцент на 
туманних роздумах про Страшний суд та інше і чимраз більшу увагу звертав на 
чітке формулювання основних категорій, правил поведінки, на точне оцінювання 
історичних подій, на необхідні приписи й інструкції. 

Історія світу та людства за Кораном. Важливу роль в ісламській культурі 
відіграє космологія Корану. Священна книга мусульман створювалася під значним 
впливом космології Біблії. Остання була відома в Аравії, і Мухаммед знав 
культурне середовище іудаїзму та християнства. Тому не дивно, що Аллах, за 
Кораном, створив небеса й землю за шість днів (57:4), «створив сім небес рядами» 
(67:3; 71:14), «звів небо над нами й прикрасив його, і її нема в ньому щілин» (50:6). 
Із семи небес «найнижче небо» Аллах прикрасив світилами, аби відганяти шайтана. 
Аллах «звів склепіння та співрозмірив його, і затьмарив його ніч, і освітив його 
ранок. А після цього розпростер землю. Вивів з неї воду на пасовиська. І гори – Він 
же утвердив їх на користь вам і вашій худобі» (79:28–33). 

Коран стверджує, що Земля є нерухомою площиною. Один із хадисів IX століття 
доповнює це положення: «Земля тримається на розі бика, а бик на рибі, а риба на 
воді, а вода на повітрі, а повітря на волозі, а на волозі обривається знання знавців». 

У Корані відсутнє уявлення про людину як «вінець творіння», а також про 
поступовість розвитку життя на Землі, її біосфери і тим більше ноосфери – сфери 
людського розуму. 

Відповідно до Корану, створенню Аллахом людини передував акт створення 
ним ангелів і джинів, його небесної крилатої опори. У сурі «Ангели» про це сказано: 
«Хвала Аллаху, творцю небес і землі, що створив ангелів посланцями, котрі воло-
діють крилами подвійними, потрійними і четверними. Він збільшує при творенні, що 
йому завгодно» (К., 35:1); він «створив джинів з чистого вогню» (К., 55:14); «з вогню 
пекучого» (К., 15:27). І все-таки акту створення людини Аллах, судячи з викладеного 
в Корані давньоарабського сказання, додає особливе значення. Навіть після того, як 
він виліпив свого роду манекен людини і зосталося лише його оживити, Аллах 
вирішив обговорити свій учинок з раніше ним створеними багатокрилими помічни-
ками. Деякі з новітніх коментаторів намагалися угледіти в цьому «обговоренні» 
ознаки особливої демократичності Всевишнього [5, с. 71–72]. 

Тим часом, якщо керуватися Кораном, це «обговорення» чи «рада», «бесіда», 
«змагання» з «верховним сонмом» ангелів виглядає дуже деспотично. У всякому разі, 
у цьому «обговоренні» не почувалося якої-небудь терплячості, уваги до скликаного 
ангельського сонму, навіть ознаки толерантності. Творець заздалегідь визначив своє 
рішення і, вислухавши одного-єдиного, хто був проти, відразу суворо покарав його. 
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Жорсткі європоцентристські позиції апологетів християнства середньовічного 
Заходу сприяли створенню негативного образу ісламу взагалі і породили думку 
про те, що Коран є книгою ідей фанатизму та насильства. У полеміці хрис-
тиянських авторів з ісламськими опонентами неможливо було обійтися без знання 
коранічного тексту. Перший переклад Корану латинською мовою був зроблений на 
доручення абата монастиря Клюні Петра Доброчестивого (1092–1165). Другий ранній 
латинський переклад, пов’язаний з іменем Марка Толедського, був виконаний на 
початку XIII століття. Загалом ранні латинські переклади були тлумаченнями 
коранічного тексту, а головне завдання їхніх авторів зводилося до заперечення 
претензій адептів ісламу на володіння даного Богом Письма. 

Якщо середньовічна Європа демонструвала несприйняття ісламу, то в епоху 
Ренесансу підвищується інтерес до арабо-мусульманської культури. З’явилися 
італійські, голландські, німецькі версії латинських перекладів. Новий крок до 
вивчення і перекладу Корану був зроблений у Франції у XVII столітті. У 1647 році 
побачив світ переклад Корана Андре де Ріє (близько 1580–1660), який викликав 
значне зацікавлення та неодноразово передруковували, а також перекладали 
різними європейськими мовами. У другій половині XVII століття Ватикан заборо-
нив видавати і перекладати Коран, але цей наказ не діяв [6, с. 138]. 

Перший науковий переклад священної книги мусульман зробив католицький 
священник Людовік Марачі (кінець XVII століття). У 1716 році за наказом Петра І 
Петро Постников переклав російською мовою французьку версію Корану дю Ріє. У 
1793 році романтичний переклад Корану зробив К. Саварі. У 1787 році за наказом 
Катерини II у Петербурзі було надруковано арабський текст Корану, що отримав 
високу оцінку і надалі багаторазово передруковувався. Наприкінці XVIII століття 
почало зароджуватися наукове сходознавство, в якому Коран розглядали як об’єкт 
наукового дослідження. У західному сходознавстві минулого століття домінував 
погляд на Коран, як на продукт прямих запозичень та наслідувань. Досягненням 
арабістики Франції став переклад Корану французькою мовою А. Б. Казимирським 
(1808–1887). Пріоритети у вивченні коранічного тексту в XIX столітті належали 
німецьким сходознавцям. У 70-х роках XIX століття побачили світ перші російські 
переклади Корану Д. Н. Богуславського (1871) та Г. С. Саблукова (1878). На рубежі 
ХІХ–ХХ століть В. В. Бартольд, А. Є. Шмідт та інші працювали в галузі кораніс-
тики. Новаторський підхід до перекладу Корану пов’язаний з іменем І. Ю. Крач-
ковського, який зробив чорновий переклад у 20-х роках XX століття. 

Кораністика та переклади другої половини XX століття характеризуються 
плюралістичними підходами до вивчення історико-культурного матеріалу. 
Найвідоміший англійський переклад Корану А. Арбері був надрукований у 
1955 році. Нині існують переклали Корану на більшість європейських та азійських 
мов, а також на окремі мови Африки [1, с. 159]. 

Загальна структура та стилістика книги. Коран написаний римованою 
прозою, класичною арабською мовою і поділений на 114 сур – глав, або одкровень 
(араб. сура – шеренга, ряд), які складаються з айатів, тобто віршів (араб. айа – знамен-
ня). Сури діляться на 6 219 віршів (аяти). Більшість цих віршів міфологічні, і лише 
близько 500 віршів містять розпорядження стосовно правил поведінки мусульман. При 
цьому майже 80 з них можна розглядати як власне правові (переважно це правила, що 
стосуються шлюбу і родини), інші стосуються релігійного ритуалу й обов’язків. До 
речі, в інших книгах, у тому числі арабською мовою, для позначення глави або 
частини книги слово «сура», як правило, не використовують. Цим, як і багатьма 
іншими рисами, протягом століть наголошено унікальність Корану та його побудови, 
його неповторність. 
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Між сурами відсутній логічний зв’язок, що пояснено їхніми розташуванням: 
найдовші сури розміщені на початку (окрім «Фатіха», або «Прологу» – молитви, 
що відкриває Коран і має для мусульман значення на зразок християнської 
молитви «Отче наш»), найкоротші – в кінці. Кожна сура зазвичай присвячена 
кільком темам водночас, хоча в межах окремої глави відчувається прагнення 
зберегти єдність теми та сюжету. Уважне зіставлення контекстів кожної сури та 
аналіз близьких за сюжетом контекстів показав, що всередині глав різні сюжети 
насправді взаємопов’язані за допомогою змістових аллюзій, котрі часом дуже 
складні або незрозумілі для сучасної людини. Уважне ставлення мусульман до 
хронологічної послідовності аятів призвело до того, що у більшості випадків в 
сури об’єднані аяти, що були вимовлені в один і той самий період. Винятки окремо 
оговорюють у коранічних коментарях.  

Для Корану характерна особлива своєрідна стилістика. Це проповідь, де сюже-
ти та мотиви перебивають одне одного, змінюються пряма мова та оповідь від 
третьої особи. Ритмованість тексту, римованість більшості айатів створюють складно 
організовану ораторську прозу, схожу на заклинання. Римована проза такого типу 
називається в арабів садж. 

Постійне повторення фраз та часом і сюжетів – принципово важлива риса 
Корану. Він складається з багатьох «паралельних місць», які мають схожість за 
сюжетом і виразами з іншими місцями Корану. Так створюється кілька вимірів 
коранічного тексту. У Корані також багато суперечливих між собою аятів; проте ці 
суперечності часто діалектичні та доповнюють одне одного, описуючи складний 
образ світу та бога. Ті ж із них, що стосуються права та ритуалу, трактують згідно з 
вказівками, які містяться в самому Корані (аят, що був створений пізніше, скасовує 
попередній) [3, с. 218]. 

Залежно від часу та місця їх виголошення сури поділяються на «мекканські» 
(610–622 роки, Мекка, 90 сур) і «мединські» (622–632 роки, Медина, 24 сури). 
Деяку відмінність у стилі та будові глав Корану мекканської та мединської груп 
пояснюють певною еволюцією самого Мухаммеда, його поглядів, знань, переко-
нань та позицій. Мекканський період поділяють на три менші періоди. Найбільш 
ранній із них представлений короткими сурами, особливо схожими на заклинання. 
В них – стисле викладення догматів єдинобожжя, мальовничі картини Судного 
дня, пекельних мук грішників. Мова цих сур лаконічна, фрази короткі, рими різкі. 
У багатьох випадках слова підібрані скоріше за своєю звуковою виразністю, ніж за 
змістом, а іноді явно підказані римою та ритмом. З художньої сторони, ці сури – 
найяскравіші частини Корану. 

У Медині змінюється весь спосіб життя общини мусульман. Змінилися зміст 
та стиль Корану; проповідь стала довшою та монотонною, більше місця в ній зай-
мали правила та закони, сповнені земних побутових деталей. Мединські аяти 
складніші і довші за мекканські. Але і тут є цікаві сказання, які одночасно є при-
вабливими художньо та загостреними ідейно.  

Текст Корану обривчастий та нерідко суперечливий. Мухаммед сам відчував 
цю нелогічність і пояснював протиріччя тим, що Аллах у черговому своєму 
посланні сам змінив свої початкові судження з цього питання, відповідно тепер 
треба керуватися його останнім словом.  

Більша частина Корану – діалогічна полеміка між Богом, противниками ісламу 
й тими, хто вагається. Його зміст становлять проповіді Мухаммеда, уславлення 
Бога, закони, легенди, полеміка з євреями і християнами. У ньому можна виділити 
4 основні пласти: 
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– релігійні погляди на світ, догматичне та культове вчення ісламу; 
– правові та моральні норми, обряди й традиції арабських племен, покладені 

згодом в основу правової та моральної системи ісламу; 
– давньосемітські, давньоарабські, іудейсько-християнські та інші міфи, леген-

ди про пророків та їх діяння; 
– фрагменти фольклору доісламської епохи, відомості історичного, етногра-

фічного, географічного характеру [8, с. 357]. 
Політичні, правові, суспільні, моральні настанови. Коран з’явився в епоху, 

коли правові і моральні норми ще не розрізняли, що помітно з його змісту. Він 
стверджує теократичну форму правління, непокору владі трактує як непокору 
Аллаху. Карні злочини розглядає як діяння, за які неминучі покарання, і як гріх, за 
який людина потрапляє в пекло. Перелюбство, крадіжки, вживання спиртних 
напоїв, відступництво від ісламу, богохульство – злочин проти Аллаха. За 
прелюбодіяння призначалося 100 ударів нагайкою, пізніше – забивання камінням 
до смерті; за крадіжку – відсікання руки; за відступництво від ісламу, богохульство – 
смертна кара. Є в ньому правила успадкування, заповіту, розподілу майна, укла-
дення договорів, організації торгівлі та фінансових відносин; схвалюючи торговий 
прибуток, Коран забороняє лихварський відсоток. Багато в ньому етико-моральних 
настанов: допомагати іншим, бути правдивим; не грішити; пробачати іншим; не 
вбивати людей; не знущатися над іншими, не лаяти їх; не обмовляти людей і не 
порушувати своєї клятви. 

У цивільно-правових та моральних настановах Корану помітне місце 
відведено питанням сім’ї та шлюбу. У ньому наголошено на підлеглому становищі 
жінки, її економічній залежності від чоловіка, якому дозволено мати одночасно до 
чотирьох дружин. За непокірність дружини своєму чоловікові їй загрожує побиття, 
а за невірність та зраду – смерть. Заборонено одружуватися з жінками іншої віри. 
Узаконено затвірництво жінки, вимогу носити паранджу, не показувати своє лице 
та прикраси чоловікам. Це спочатку стосувалося дружин Мухаммеда, а згодом 
стало вимогою для всіх мусульманок. Але Коран заборонив звичай закопувати 
живими новонароджених дівчат, скасував звичай, за яким жінка має після смерті 
чоловіка вийти заміж за його батька чи брата. 

Іслам не спонукає своїх послідовників до активної соціальної перебудови. 
Навпаки, він проповідує смиренність та слухняність. Раби повинні слухатися хазяїв, 
але й хазяї повинні м’яко, по-батьківськи ставитися до рабів. Приватна власність 
священна. Хоча перед Аллахом усі рівні, усі його раби, в реальному житті такої 
рівності немає, і віруючі повинні сумлінно дотримуватися тієї ієрархії соціальної 
структури, яка існує, і не дивитися заздрісними очима на ті блага, якими Аллах 
наділив деяких обраних. 

Як і Біблія, Коран наставляє людину до праці – цим у першу чергу вона 
забезпечить собі царство небесне. Людина повинна бути скромною та терплячою, 
мужньо зносити усі негаразди цього світу та сподіватися на порятунок у загробно-
му житті. Життя земне – це примарна втіха, забава та гра, вона лише оманливе 
користування, тому правильніше вповати на життя небесне [2, с. 48]. 

Основою «морального кодексу» Корану становлять заповіді: «Поважай Аллаха, не 
забувай про день суду, будь богобоязливим. Зломи гординю, будь лагідним, корись 
владі і сильним світу цього, бо вони – від Бога». Згідно з Кораном, за одні, навіть 
найлегші, гріхи Аллах карає суворо, а інші, тяжчі вчинки, прощає. Він мстить синові за 
батька, онукові – за діда. Божественна кара (будь-яка невдача, горе, нещастя) спіткає 
людину несподівано, і ніхто не може знати справжньої причини гніву Аллаха. 
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Етика ісламу згідно з Кораном. Етика ісламу досить елементарна. Вимагається 
бути справедливим, віддячувати за добро добром, за зло злом, бути щедрим, 
допомагати бідним та ін. Нездійсненних моральних вимог в ісламі, на відміну від 
християнства, немає. У сімейній моралі та в поглядах ісламу на статеві відносини 
відобразилися поняття патріархально-родового устрою. Жінка – підневільна істота, яку 
створив Аллах для втіхи чоловіка. Водночас у Корані визнано людські й громадянські 
права жінки: засуджується надмірна жорстокість чоловіка щодо жінки, застерігаються 
майнові права жінки – право на посаг, на спадок. Коран певною мірою полегшив 
становище жінки порівняно з патріархальним звичаєвим правом арабів. 

Характерною особливістю мусульманської релігії є те, що вона енергійно 
втручається в усі аспекти людського життя. І особисте, і сімейне, і суспільне життя 
мусульман, політика, правові відносини, суд, культурний уклад – усе це має цілко-
вито підлягати релігійним законам.  

У попередні епохи в мусульманських країнах спостерігалося повне зрощення 
державної та церковної влади: главу держави (халіфа, падишаха) вважали спад-
коємцем пророка, вище духовенство складало штат його радників, суд перебував 
повністю в руках духовних осіб. 

І кримінальне, і цивільне право ґрунтувалися на релігійному законі – шаріаті. 
Стежили за виконанням норм шаріату і тлумачили їх мусульманські богослови.  

Тому й мусульманське духовенство виконувало й виконує радше світські, ніж 
суто релігійні функції. 

Мулла, що перебуває при мечеті, – це, власне, учитель у церковній школі. 
Кадді – суддя, знавець шаріату. 
Муфтій – вищий духовний чин – головний авторитет у питаннях шаріату. 
Улем – учений богослов, ввикладач вищої релігійної школи; рада улемів подає 

свої висновки з питань релігії та права. На чолі мусульманського духовенства в 
окремих країнах стояв шейх-уль-іслам – визначний богослов, він же радник 
володаря. Роз’яснення, що їх давав шейх- уль- іслам із тих або тих спірних питань 
догматики, політики чи права, вважалися незаперечним законом [7, с. 83–84]. 

Мусульманське право – традиційна система права, яка склалася протягом 
VII–XII століть в Арабському халіфаті та діє у різних варіантах у сучасних країнах 
ісламу. Особливість мусульманського права – тісний зв’язок з релігійною 
догматикою ісламу та його наднаціональний характер. Мусульманське право 
належить ісламу і всюди сповідує тільки іслам. Основою мусульманського права є 
Коран – богодана священна книга мусульман, передана Аллахом через пророка 
Мухаммеда. Коран увібрав у себе і канонізував багато зі звичаїв доісламської 
Аравії, доповнених «одкровеннями» Мухаммеда, взятими з трансформованої 
догматики християнства та іудаїзму. Особливість мусульманського права – єдність 
релігійної догматики ісламу та його, власне, правового складника – фікхому 
(глибоке розуміння, знання). 
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Islamic law is one of the eldest and most common religious and legal systems in the 
world, including considerable part of world-legal culture. So studying the problems of islamic 
law is a very topical issue in the history of state and law of foreign countries requiring 
multilateral approach to its’ study. Today the reare processes of integration and interaction 
between countries in the world, so interest in studying the legal systems of other countries is 
not quenched, but rather increasingly intensified. This fully to the Islamic world. 

The article gives a detailed analysis of complexity, diversity and specificity of this 
phenomenon of the muslim legal system. It is a set off provisions which are sometimes unclear 
and orthodox worldview alien.  

Another feature consists in the fact that the main source of Islamic law is the Qur’an – the 
holy book of Islam and all muslims and especially important source of Islamic law, as the 
whole muslim civilization. It can’t be considered a systematic legal document. Only small part 
of the Qur’an applies the issues of legal relations of muslims and other believers. Most 
provisions are devoted to the issues of religion and Islamic morality .  

Among the rules governing the relationships of people, the Qur’an contains general 
provisions, which have abstracted form of religious and moral guidances that provide space for 
interpretation. A small number of specific rules of behavior occurred mainly in dealing specific 
conflicts by prophet or in response to questions. 

The Qur’an is undoubtedly the first source muslim law. Meanwhite, it is obvious that the 
provisions contained in it, in the legal status clearly insufficient to regulate all relations the 
arise between muslims, separate fundamental institutions of Islam, which are not even 
mention in the Qur’an. Today, only some scientists refer to the primary sources Moreover, this 
appeal is limited by a number of questions, an it is difficult imagine that a new theological legal 
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school can be formed in time. However, based on these sources, as well as on the doctrine, muslim 
lawyers are trying to find the answer for solving current problems. The legal provisions of the Qur’an 
can be found in a number of its stanzas muslims lawyers call them, legal stanzas. 

Naturally that creating such a great value like the Qur’an, collection of statements, 
sermons, legends and legal provisions generally not thematically and chronologically 
organized, was not easy. Not by chance in the Qur’an is the appearance of this great written 
monument, repeatedly interpreted as unprecedented, miraculous.  

It should be noted that the Qur’an is a work that was created spontaneously, without any 
plan. Recordings of sermons, exhortations historical and religious stories and prophecies of 
Muhammad were made by accident and were a personal matter of his listeners. 

Keywords: Qur’an, Islamiclaw, prophet Muhammad, muslims, statements, legends. 
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АКТІВ СПІВПРАЦІ 
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ 

І ГРУПОЮ СВІТОВОГО БАНКУ 
С. Салій  

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

e-mail: saliy.solomiya@gmail.com 

Проаналізовано правові акти, на основі яких побудована система відносин між 
Україною та Міжнародним валютним фондом і Групою Світового банку. Досліджено право-
ву природу актів, у межах яких відбувається співпраця, а також наслідки їхнього впливу на 
правову та фінансову системи держави. Встановлено акти, що є міжнародними договора-
ми і відповідно обов’язковими до виконання та передбачають накладення санкцій у разі 
недотримання зобов’язань. Розглянуто акти, що є недоговірними деклараціями за своєю 
правовою суттю і не містять зобов’язань, та не зумовлюють відповідних наслідків у разі 
невиконання. Охарактеризовано основні положення актів, що є договірними, а також актів, 
які є декларативними і рекомендаційними. Зроблено висновки, що для регулювання 
відносин України з МВФ і ГСБ використовують правові інструменти з різною юридичною 
силою, в тому числі акти, що належать до «м’якого права». 

Ключові слова: Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку, правове регулю-
вання, меморандум, концепція. 

Співпраця України з глобальними міжнародними фінансовими організаціями – 
Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Групою Світового банку (ГСБ) 
динамічно розвивається упродовж останніх років. Активне співробітництво з ними, 
перш за все, зумовлене політико-економічними чинниками, оскільки це є спосіб 
захисту національних інтересів України у геополітичному середовищі, а крім 
цього, кредити цих Організацій – потужне джерело фінансових засобів необхідних 
для реформуванння публічного сектора та основних галузей економіки в умовах 
збройного конфлікту. Саме тому надзвичайно важливо дослідити правовий аспект 
регулювання відносин, зокрема, встановити правову природу актів, на підставі 
яких побудована співпраця між Україною та міжнародними фінансовими 
організаціями. На нашу думку, важливим є, серед іншого, з’ясувати, чи акти, у 
межах яких ведеться співпраця, є міжнародними договорами, що є обов’язковими 
до виконання і передбачають накладення санкцій у разі недотримання зобов’язань, 
чи такі акти є недоговірними деклараціями за своєю правовою суттю і не містять 
зобов’язань, та не зумовлюють відповідних наслідків у разі невиконання. 

Дослідження співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями 
привертає увагу багатьох учених. Основу теоретичним міркуванням цієї роботи 
заклали результати досліджень українських науковців: І. Б. Заверухи, Є. В. Палій, 
В. М. Репецького, В. І. Муравйова, О. І. Дунас, Н. І. Патики, О. І. Рогач. З огляду на 
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наведене, метою статті є на підставі аналізу актів, на яких побудована система 
відносин між Україною та Міжнародним валютним фондом і Групою Світового 
банку встановити шляхи, наслідки та природу їхнього впливу на правову та 
фінансову системи держави.  

Співробітництво України з МВФ та ГСБ відбувається у тих правових формах 
та на основі умов, які використовують ці Організації. Загалом взаємовідносини 
розвиваються у межах договірних зобов’язань, при цьому договори можуть мати 
різні назви: угоди, конвенції, протоколи, акти, меморандуми, пакти, статути, 
спільні заяви, декларації та інші, однак незалежно від назви, важливим є зміст 
договору, оскільки, як стверджує 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 [9, c. 94]. 

Такий підхід закріплено у Віденській конвенції про право міжнародних 
договорів 1969 року (ст. 2) та Законі України «Про міжнародні договори України» 
(ст. 1), у яких договір визначено як міжнародну угоду, укладену між державами в 
письмовій формі і регульовану міжнародним правом, незалежно від того, чи 
викладена така угода в одному документі, двох чи кількох пов’язаних між собою 
документах, а також незалежно від її конкретного найменування. У практиці 
врегулювання відносин держав з міжнародними організаціями також використо-
вують документи, які за своєю правовою природою не підпадають під режим 
типових міжнародних договорів у зв’язку зі специфічним способом укладення, 
змістом положень та наслідками невиконання. Однак такі акти також широко 
застосовують для узгодження волі двох чи більше суб’єктів міжнародного права. 

У міжнародно-правовій доктрині розглянуто питання, чи є такі акти право-
вими, оскільки вони необов’язкові до виконання, тобто порушують головний 
принцип міжнародного права – pacta sunt servanda, що означає договори повинні 
виконуватися. Тому їх розглядають як певні зобов’язання політичного характеру, 
що не мають юридичного значення, а відповідно, і не регулюються міжнародним 
правом. Однак як стверджують Н. К. Динь та А. Пале з такою позицією не можна 
погодитися, оскільки вона ґрунтується на підміні понять «юридичний характер» та 
«обов’язковий характер» [2, c. 238]. Як правильно зазначив науковець Є. В. Палій 
недоговірні узгоджені акти, як і рекомендації міжнародних організацій, регу-
люються нормами міжнародного права, хоча і не є юридично обов’язковими, 
оскільки всі держави пов’язані принципом сумлінності [7, с. 463–472]. 

Загалом укладення договору з міжнародною організацією – це тривалий і 
складний процес, що передбачає прийняття тексту договору, встановлення його 
автентичності, підписання, ратифікація тощо. Натомість процедура і стадії укла-
дення договорів з Міжнародним валютним фондом і Групою Світового банку 
мають свої особливості. Перш за все, Україна ініціює початок фінансових операцій 
з МВФ, який згодом делегує місію з метою обґрунтування доцільності виділення 
кредитів у підсумкових доповідях. Надалі українська сторона готує Лист про 
наміри з проханням про виділення кредиту та Меморандум, у якому обґрунтована 
економічна ситуація, у якій перебуває країна, а також спеціально розроблена й 
узгоджена з експертами МВФ комплексна програма вирішення економічних проб-
лем держави, які призвели до необхідності виділення кредиту, і відповідні критерії, 
які є показниками виконання програми та підставою для виділення кредиту.  

Затвердження Листа про наміри разом із Меморандумом відбувається шляхом 
прийняття відповідного рішення Виконавчою радою МВФ. Як правильно наго-
лосив Є. В. Палій, на відміну від звичайної процедури укладення міжнародних 
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договорів, у цьому випадку немає обміну документами, чи взаємного підписання 
документа сторонами, крім того, про рішення Фонду державу повідомляють одразу 
ж, від держави не вимагають застосування внутрішньодержавних правових проце-
дур задля укладення такої «угоди» та набуття нею чинності, що є необхідним для 
міжнародних угод, а самі угоди не реєструють у Секретаріаті ООН [8, с. 14]. Також 
не відбувається голосування за текст самого договору, а також не встановлюється 
автентичність його положень. 

Надалі сторони повинні надати згоду на обов’язковість договору. Віденська 
конвенція про право договорів між державами і міжнародними організаціями або 
між міжнародними організаціями від 21 березня 1986 року передбачає різні спосо-
би вираження згоди держави чи міжнародної організації на обов’язковість 
договору, зокрема, шляхом підписання договору, обміну документами, які станов-
лять договір, ратифікації договору, його прийняття, затвердження, приєднанням до 
нього або будь-яким іншим способом, про який домовилися (ст. 11). Однак у 
випадку виділення фінансової допомоги МВФ обидва документи підписують 
окремо: Лист про наміри – представниками уряду та центрального банку держави, 
а рішення МВФ – представниками Фонду. Не передбачено процедури ратифікації 
цього договору, його реєстрації чи опублікування. Віденська конвенція 1969 року 
визначає, що договір набирає чинності в порядку і в дату, що окреслені в самому 
договорі або погоджені між державами, які брали участь у переговорах (ст. 24), 
тоді як договори МВФ у більшості випадків набувають чинності з моменту 
затвердження рішення Виконавчою Радою МВФ. Тобто сама процедура укладення 
договору з МВФ є відмінною від тих, які застосовують до стандартних міжнарод-
них договорів, що є обов’язковими до виконання. 

Станом на сьогодні відносини між Україною і МВФ розвиваються у межах 
чотирирічної програми «Механізм розширеного фінансування» (EFF), що надає 
довгострокову допомогу для підтримки структурних реформ, спрямованих на 
подолання труднощів із платіжним балансом довгострокового характеру [9], 
затвердженої Виконавчою радою Фонду 11 березня 2015 року на суму 17,516 млрд 
дол. США (12,348 млрд СПЗ). Цей кредит використовують для підтримки заходів, 
що передбачені у Листі про наміри та «Меморандумі про економічну і фінансову 
політику» (Меморандум) від 2 березня 2017 року. Тобто відносини між 
сторонами регулюються на основі двох документів, а саме Листа про наміри, що 
містить Меморандум та самого рішення Виконавчої ради Фонду. Структурно це 
зображено на рис. 

Українська влада направила «Лист про наміри» до МВФ 2 березня 2017 року з 
метою підтвердити зобов’язання України щодо проведення політики та виконання 
завдань економічної програми, які підтримує програма «Механізм розширеного 
фінансування» (EFF) [5, с. 1]. Варто звернути увагу, що до цього Листа було 
відправлено інший додатковий «Лист про наміри» 29 березня 2017 року, у якому 
повідомлено про події, що негативно впливають на економічні прогнози, зокрема 
загострення конфлікту на сході України, втрата контролю над активами українських 
компаній, розташованих на територіях, непідконтрольних українському Уряду, 
зупинення усіх товаропотоків, за винятком гуманітарної допомоги, з/на непідконт-
рольні Уряду території, доки не буде повернуто право власності на вищезгадані 
компанії. У відповідь на Листи Виконавча рада МВФ схвалила третій перегляд 
програми EFF 3 квітня 2017 року та прийняла рішення про виділення наступного, 
четвертого, траншу фінансової допомоги в розмірі 1 млрд дол. США [3, с. 1]. 
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Лист про наміри від 2 березня 2017 
Додатковий Лист про наміри від 29 березня 2017 

«Меморандум про економічну і фінансову політику» 

 
Рішення Виконавчої ради МВФ 

Рис. Правове регулювання відносин України з МВФ і ГСБ 
Джерело: склав автор за даними: 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=46564506 
Додатком до «Листа про наміри» від 2 березня 2017 року є «Меморандум про 

економічну і фінансову політику», що передбачає заходи у відповідних сферах, 
необхідних для підтримки фіскальної та зовнішньої стабільності, зменшення 
фінансової вразливості та реформування. На переконання Д. Голда, лист про 
наміри – це декларація держави про наміри, а саме рішення Фонду передбачає 
умови використання його ресурсів, хоча вони причинно-наслідково і пов’язані між 
собою, однак, не створюють правового інструменту, який би міг називатися 
міжнародним договором [12, c. 46, 47]. Лист про наміри, що передбачає викорис-
тання коштів у різних галузях економіки держави, політику виходу держави із 
проблемної ситуації, зазвичай із конкретними цілями та методами, є лише 
додатком до рішення Фонду щодо надання механізму стенд-бай [7, с. 463–472]. 
Натомість рішення МВФ містить положення щодо питання викупу валюти, суми 
валюти, яку держава може купити, та терміну, коли валюта повинна бути 
викупленою. У рішенні вказано, що у випадку недотримання державою політики, 
викладеної в листі про наміри, вона не зможе купувати валюту, поки не узгодить 
це з Фондом [12, c. 46]. На думку Є. В. Палія, між сторонами не відбувається 
укладення двосторонньої угоди, оскільки рішення приймає односторонньо Фонд на 
підставі поданого державою листа про наміри [8, с. 14]. 

З метою підвищення рівня раціональності та ефективності використання 
кредитних ресурсів МВФ надання коштів відбувається частинами (траншами), які 
надають у зв’язку з виконанням відповідних умов (рекомендацій) Фонду у сфері 
економічної політики. З огляду на значущість умов для реалізації усієї програми, 
важливо проаналізувати правову природу цих умов, які є невід’ємною частиною 
фінансової допомоги МВФ. На думку Д. Голда, умовності – це не правовий термін. 
Немає чітких стандартів їх застосування. Статті Угоди не встановлюють 
конкретного переліку умов, які держава повинна виконати задля отримання фінан-
сування [11, c. 2]. Держава сама розробляє та пропонує програму економічних 
реформ у Листі про наміри, що у майбутньому виступають умовами для виділення 
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подальших траншів, оскільки таким способом МВФ контролює виконанням про-
грами реформування. 

Як уважає Є. В. Палій, на відміну від зобов’язань сторін виконувати умови 
кредитного договору, виконання програми не визнають як договірне зобов’язання. 
А непоодинока критика діяльності Фонду як наднаціонального органу є не виправ-
даною. Адже перш за все програму реформування економіки держави розробляє 
безпосередньо сама держава, її спеціалісти та урядовці, лише з урахуванням 
рекомендацій Фонду, і це суверенна прерогатива держав приймати чи не приймати 
такі рекомендації, оскільки немає жодних зобов’язань держави звертатися до 
Фонду за допомогою, чи навіть бути членом цієї організації. Крім того, держава не 
може оскаржити неефективність порад Фонду, тобто існують винятково кон-
сультаційні відносин і ніяк не зобов’язання сторін, які, власне і формують договір 
[8, с. 14]. 

Науковець Р. М. Ластра стверджує, що основна ідея встановлення умов 
полягає в тому, що якщо держава, яка звертається за допомогою, переживає 
проблеми платіжного балансу, і не проводить жодних змін чи реформ, – вона 
продовжуватиме витрачати більше, аніж вона отримує. Крім того, умовності 
відповідають природі ресурсів Фонду, адже кошти є вичерпними і спрямовуються 
на користь усіх членів цієї організації. Умови Фонду у той же час свідчать про 
кредитоздатність держави, про те, що вона є в процесі удосконалення економічної 
політики, що привертає увагу інших кредиторів та інвесторів [14, c. 167–182]. На 
думку науковця Д. Голда, якби механізми МВФ мали договірний характер, тоді у 
разі недотримання зобов’язань треба було б з’ясовувати причини їх невиконання, 
тобто чи це було вчинено умисно, чи у зв’язку зі зовнішніми обставинами, чи через 
поєднання таких чинників, і застосувати відповідні санкції. Однак МВФ ніколи не 
мав наміру з’ясовувати такі обставини, і тим паче використовувати поняття 
«порушення міжнародних зобов’язань державою» чи обмежувати державу у 
користуванні капіталом Фонду [13, c. 7]. 

Ще одним аргументом на підтримку такої позиції є рішення Фонду 1979 року 
щодо використання матеріальних ресурсів, де зазначено, що «механізми стенд-бай 
не є міжнародними угодами, і тому у документації та в листі про наміри слід 
уникати договірної термінології» [15, с. 78]. Погоджуємося із твердженням 
Є. В. Палія, що таким способом сторони намагались уникнути встановлення 
додаткових зобов’язань для держави-позичальниці, втручання у внутрішню 
політику та економіку держави та не порушувати принципів невтручання у 
внутрішні справи держав і суверенної рівності держав [8, с. 14]. 

Цікавою є думка Д. Голда про те, що механізми стенд-бай та розширеного 
фінансування доцільно відносити до «м’якого економічного права», оскільки такі 
зобов’язання є надто широкими за своїм змістом. Оскільки, як стверджує 
М. В. Буроменський, поняття «м’яке право» відображає прагнення як держав, так і 
міжнародних організацій визначити місце таких міжнародних документів, які 
первинно не належать до міжнародних угод, але значення яких виходить за межі 
морально-політичних зобов’язань, оскільки сторони не встановлюють для себе 
чіткі права й обов’язки, проте прагнуть письмово зафіксувати певний рівень 
відносин, що склалися між ними [6, c. 50]. Отже, Лист про наміри та рішення МВФ 
є лише деклараціями і виступають підтвердженням того, що українська сторона 
має намір дотримуватися програми реформ Меморандуму, однак цей Лист не 
спрямований на виникнення зобов’язань, що будуть обов’язковими до виконання 
сторонами. Крім цього, Лист про наміри регулює надзвичайно широке коло 
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питань, а також його корегують протягом дії усієї програми «Механізм розши-
реного фінансування», що ще раз підтверджує відмінність такого акту, оскільки він 
не є узгодженим відразу як у більшості міжнародних договорів. 

Співпраця між Україною та Групою Світового банку відбувається у межах 
«Концепції партнерства Світового банку з Україною на 2017–2021 фінансові роки» 
(Концепція), що схвалена Радою Директорів Світового банку 20 червня 2017 року 
[4]. Концепція є стратегічним документом у відносинах між сторонами і змістовно 
складається з таких елементів: 

 
I. ВСТУП 

II. СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ ТА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 
III. КОНЦЕПЦІЯ ПАРТНЕРСТВА З БОКУ ГРУПИ СВІТОВОГО БАНКУ 

A. Програма уряду та стратегія на середньострокову перспективу  
B. Концепція партнерства з Україною, що пропонується Групою Світового 

банку 
– Огляд виконання та досвіду реалізації Стратегії партнерства з Україною за 

результатами консультацій із зацікавленими сторонами; 
– Огляд стратегії Групи Світового банку; 
– Питання комплексного характеру: краще урядування, протидія корупції та 

залучення громадян.  
С. Реалізація Концепції партнерства з Україноюна 2017–2021 фінансові 

роки 
– Поточний портфель; 
– Потенційні нові кредитні;  
– Управління фінансами та здійснення закупівель;  
– Залучення громадян;  
– Партнерство та координація. 

IV. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ КОНЦЕПЦІЇ 
V. ДОДАТКИ 

 
Джерело: склав автор на основі «Концепції партнерства Світового банку з 

Україною на 2017–2021 фінансові роки» 
Аналізючи правову природу цього документа варто звернути увагу на декілька 

моментів. Перш за все, процедура прийняття Концепції, як і Листа про наміри 
МВФ, не передбачає усталеного для міжнародних договорів порядку укладення, 
немає обміну документами, перевірки автентичності, взаємного підписання доку-
мента сторонами тощо. Однак проект розробляють обидві сторони й остаточний 
варіант затверджують рішенням Ради Директорів Світового банку. По-друге, 
Концепція характеризується комплексністю, оскільки врегульовує широке коло 
питань, зокрема, у ній проведено аналіз поточної соціально-політичної ситуації в 
Україні та економіці, передбачено її цілі, завдання та відповідні напрями рефор-
мування, що відбуватимуться, а також розглянуто заходи, які вживатимуть для 
зменшення ризиків, що можуть негативно впливати на реалізацію цієї Концепції. 
Тобто вона охоплює багато різних питань, серед яких зобов’язання сторін не є 
чітко визначеними. 

По-третє, у Концепції визначено, що у разі виникнення певних ризиків чи 
перешкод, діяльність Групи Світового банку в Україні буде скорегована. Тобто 
Концепція є дещо попередньою, її можуть переглядати упродовж імплементації. 
Тобто Концепція партнерства за своєю правовою суттю не є міжнародним дого-
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вором, обов’язковим до виконання сторонами, а рекомендаційним. Тобто домовле-
ності у межах цієї Концепції можна також віднести до «м’якого права». 

Однак надзвичайно важливим є питання, що стосується кредитних договорів, 
які укладають між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
(МБРР) для реалізації відповідних проектів, оскільки з приводу них простежується 
зовсім інший підхід до врегулювання. Перш за все, проаналізуємо порядок 
укладення кредитних договорів. Представники Банку в Україні можуть ініціювати 
співпрацю, проте надалі кожен проект готує українська сторона, однак за їх 
проханням експерти Світового банку можуть надавати консультації. Після цього, 
проект оцінює Банк на предмет відповідності технічним та інституційним вимогам, 
проводить фінансовий аналіз витрат, що закладені у проекті, проводить економіч-
ний аналіз щодо ролі цього проекту в макроекономічній політиці, а також чи не 
матиме він негативного впливу на навколишнє середовище. Тобто рішення приймають 
за результатами висновків експертів та попередніх оцінок ефективності проекту. 
Перед тим як буде підписаний договір, його передають на затвердження 
Виконавчій раді, яка ретельно його вивчає та видає відповідну резолюцію, а також 
надає письмове підтвердження Президент Банку щодо відповідності умов договору 
Статям Угоди. Договір підписує Президент Світового банку або його Віце-президент, 
після чого копію резолюції офіційно передають українській стороні під час урочис-
того підписання відповідного договору. Договір набуває чинності після ратифікації 
Верховною Радою України та спрямування документів депозитарію [10, с. 88–99]. 

Як стверджує науковець А. Б. Альтшулер, різноманітність кредитних угод не дає 
можливості сформувати єдину структуру кредитної угоди, проте він виокремлює такі 
елементи типової кредитної угоди: преамбула, положення, що виражають згоду 
кредитора надати кошти, цільове призначення кредиту, загальна сума коштів, порядок 
та строк використання кредиту, розмір відсоткової ставки, спосіб, умови та строки 
погашення основного боргу і виплати відсотків за кредитом, відкриття кредитних 
рахунків і порядок перерахунку коштів, і вершальна частина, у якій містяться норми 
щодо вступу договору в силу, денонсації угоди тощо [1, c. 116]. Тобто угоди України з 
МБРР мають свої особливості, однак порядкок їх укладення відповідає загальній 
практиці прийняття міжнародного договору, а також зміст угоди свідчить про те, що 
такий договір підлягає обов’язковому виконанню. 

Отже, Україна є суверенним суб’єктом міжнародного права, яка самостійно 
розробляє політику в сфері організації фінансової системи, що безпосередньо 
реалізується під час розробки Листа про наміри з МВФ, Концепції партнерства зі 
Світовим банком та кредитних угод з МБР, оскільки ці акти готує українська 
сторона і за необхідності проводить консультації з експертами відповідних Орга-
нізацій. Проаналізувавши правові основи регулювання відносин України з міжна-
родними фінансовими організаціями, можна стверджувати, що вони відбуваються 
у різних правових формах, що безпосередньо впливає на їх виконання.  

Угода з МВФ про фінансування складається із двох документів, що мають 
недоговірний та рекомендаційний характер: Листа про наміри разом із Меморандумом 
та рішення Фонду про надання фінансування. Ці акти виступають специфічним 
правовим механізмом співпраці МВФ з Україною, що за своєю природою не 
відповідають типовому міжнародному доровору, відповідно вони формально не 
створють юридичних зобов’язань і не є обов’язковим до виконання. Крім цього, 
співробітництво ведеться у межах чотирирічної програми «Механізм розширеного 
фінансування», тому нестабільність та непередбачуваність публічних фінансів не 
сприяє продукуванню традиційних зобов’язальних норм у контексті співпраці з 
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МВФ. Однак для регулювання відносин з ГСБ використовують правові інструменти 
з різною юридичною силою. Концепція партнерства має декларативний характер, 
проте кредитні угоди з МБРР є обов’язковими для виконання. 
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The dynamic character of the development of Ukraine's relations with the International 
Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group (WBG) necessitates a study of the legal 
nature of the acts, on the basis of which cooperation between Ukraine and international 
financial organizations is based. 

As of today, relations between Ukraine and the IMF are developing within the framework 
of the «Extended Fund Facility» Program, that provides long-term assistance in structural 
reforms realization aimed at overcoming the long-term difficulties with a balance of payments. 
The legal basis for the regulation of cooperation constitutes of two documents, namely the 
Letter of Intent, containing the Memorandum, and the decision of the Executive Council of the 
Fund. These acts provide a specific legal mechanism for cooperation between the IMF and 
Ukraine, which by their nature do not correspond to standard international agreements, 
respectively, they formally do not create legal obligations and are not binding. The letter of 
intent regulates an extremely wide range of issues and it is adjusted throughout the entire the 
«Extended Fund Facility» Program, which again confirms the different nature of such an act, 
because it is not agreed immediately as it is accepted in most international treaties. In 
addition, the cooperation is carried out within the framework of a four-year Program, therefore 
instability and unpredictability of public finances do not contribute to the production of 
traditional binding standards in the context of cooperation with the IMF. 

Cooperation between Ukraine and the World Bank Group takes place within the 
framework of the «Concept of the World Bank's Partnership with Ukraine for the financial years 
2017–2021» (Concept), approved by the World Bank's Board of Directors on June 20, 2017. 
Having analyzed the acts in the sphere of cooperation with the WBG, it can be argued that 
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legal instruments with different legal force are used. The concept of partnership, by its legal 
nature, is not an international agreement, that is binding on the parties, but it is of a 
recommendatory nature. Namely, agreements within the framework of this Concept can also 
be attributed to «soft law». However, Ukraine's loan agreements with IBRD have their own 
peculiarities, but the order of their conclusion is consistent with the general practice of 
adopting an international agreement, and the content of the agreement indicates that such a 
contract is a subject to mandatory execution. 

Thus, Ukraine is a sovereign subject of international law that independently develops a 
policy for the organization of the financial system that is directly implemented when drafting 
the Letter of Intent with the IMF, the Partnership Concept with the World Bank and loan 
agreements with the IBRD, as these acts are prepared by the Ukrainian side and if necessary 
consultations with the experts of the relevant Organizations are conducted. Having analyzed 
the legal framework for regulating of Ukraine's relations with the International Monetary Fund 
and the World Bank Group, it can be argued that these relations take place in different legal 
forms, which directly affects their implementation. 

Keywords: International Monetary Fund, World Bank Group, legal regulation, memorandum, 
concept. 
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e-mail: evshulga2013@gmail.com 

Проведено історико-правовий аналіз становлення та розвитку правового регулювання 
адміністративно-деліктних відносин на території України. В результаті дослідження було 
проведено періодизацію та виокремлено три основні періоди, перший (перша половина 
XIX ст. – 1917 рік) – спроби законодавчого закріплення матеріальних та процесуальних 
норм положень про адміністративні делікти, другий (1917–1991 роки) – викривлення галузі 
адміністративного права в бік обслуговування державної ідеології та командно-адміністра-
тивної системи управління держави, третій (1991 рік – до сьогодні) – відродження адмі-
ністративного права в класичному його розумінні та перехід від державоцентристської 
(радянської) до людиноцентристської моделі державного управління. Детально проана-
лізовано стан правового регулювання адміністративно-деліктних відносин на кожному з 
вказаних періодів. Охарактеризовано основні виклики, з якими сьогодні стикається сучасна 
Україна. Звернуто увагу на те, що основною причиною викривлення розвитку адміністра-
тивного права загалом та адміністративно-деліктних відносин слугують тяжкі наслідки 
тривалого панування командно-адміністративної системи державного управління в Ра-
дянському союзі, частиною якого була Україна. 

Ключові слова: адміністративний делікт, адміністративно-деліктні відносини, адміні-
стративна юстиція, адміністративно-правове регулювання. 

Відхід України від командно-адміністративної системи управління Радянського 
союзу в нашій державі поставили перед вітчизняним законодавством якісно нові 
цілі, досягти які можливо лише шляхом його зміни в демократичному, 
людиноцентристському напрямі. Ринкові перетворення у вітчизняному секторі 
економіки призвели до зміни окремих видів правовідносин. Не стали винятком і 
адміністративно-деліктні відносини, які зазнали змін у суб’єктному складі, 
з’являється юридична особа приватного права, поява нових органів адміністратив-
ної юстиції, виокремлення та розмежування понять «правопорушення» та «проступок» 
тощо. Однак сьогоднішній темп розвитку правового регулювання адміністративно-
деліктних відносин не встигає за їх фактичним розвитком, що актуалізує потребу в 
напрацюванні нових механізмів правового регулювання. 

Для напрацювання нових механізмів правого регулювання адміністративно-
деліктних відносин необхідно проаналізувати їх становлення та історичний розви-
ток у розрізі ретроспективи. Це надасть нам можливість встановити їх сутність, 
зрозуміти, як вони розвивалися, та спроектувати основні можливі напрями їх 
подальшого розвитку. Завдяки історичному аналізу, зваживши усі позитивні та 
негативні етапи правового регулювання, на нашу думку, багатьох помилок можна 
буде уникнути у наступному напрацюванні якісно нової моделі адміністративно-
деліктних відносин, відповідно до проголошеного курсу України на євроінтеграцію 
та відповідно до положень адміністративної реформи. 

Окремі аспекти історико-правового дослідження адміністративних деліктів 
були предметом вивчення у монументальних працях таких вітчизняних науковців, 
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як: С. Алфьоров, Н. Армаш, С. Ващенко, М. Долгополова, Л. Коваль, В. Колпаков, 
О. Кузьменко, А. Купін, В. Курило, Д. Лук’янець, Д. Павлов, С. Пєтков, Є. Соболь, 
Ю. Старілов. Однак комплексного історико-правового дослідження становлення та 
розвитку адміністративно-деліктних відносин проведено не було. 

Вважається, що початок виокремлення адміністративно-деліктних відносин у 
самостійну групу збігається з трансформаційними процесами поліцейського права 
в адміністративне кінця ХІХ століття [1]. Ще в 1903 році відомий адміністративіст 
В. Гессен зазначав, що: «адміністративне право стоїть паралельно з державним 
правом. Державне право вивчає організацію держави; адміністративне – його 
діяльність. Діяльність держави розпадається на п’ять галузей: 1) судова; 2) міжна-
родна; 3) військова; 4) фінансова діяльність; 5) діяльність в сфері внутрішнього 
управління… наукою адміністративного права є та галузь юриспруденції, яка 
вивчає норми, що регулюють діяльність державної влади у сфері внутрішнього 
управління» [2, c. 25–26]. При цьому виникнення адміністративного делікту 
пов’язують із трансформацією у сфері кримінального права, коли з кримінальних 
правопорушень поступово виділилися групи діянь, які кваліфікували як 
малозначущі (кримінальні) проступки [1, с. 373]. 

Перші витоки поділу правопорушень на злочини та проступки відображені в 
Уложенні про покарання кримінальні та виправні 1845 року «по роду та важли-
вості котрих винні підлягають покаранням кримінальним чи виправним» [3]. 
Однак чіткого розмежування правопорушень на ці дві групи вказаний документ не 
проводив. Так само у єдності розглянуто всю сукупність складів протиправних діянь і 
покарань за них у Статуті про покарання, які накладають мирові судді 1864 року [4]. 
Тому можна казати про перші спроби поділу правопорушень, однак про виділення 
такого поняття, як «адміністративний делікт» у той час говорити було зарано.  

Проміжний етап розвитку інституту малозначущих злочинів завершився їх 
формальним виокремленням у самостійний вид кримінально-правових деліктів 
(проступків) у Кримінальному уложенні 1903 року, які в ст. 3 визначені як 
«злочинні діяння, які в законі визначені, як вище покарання, арешт або грошова 
пеня» [5]. Цей документ є першим і єдиним у дореволюційному праві прикладом 
формального, матеріального – непрямого матеріального законодавчого розмежування 
злочинів і проступків.  

До 1889 року відповідно до загальних положень каральна влада Царської Росії 
була сконцентрована у судах, справи про малозначні злочини або проступки 
розглядали мирові судді. Проте у 1889 році інститут мирових суддів скасовують, і 
останні залишили лише в окремих великих містах (Москва, Санкт-Петербург, Одеса, 
Харків). У зв’язку з цим судові функції у значному обсязі переходять до адмі-
ністративних органів державної влади [6, с. 628]. 

Відповідно до правил щодо провадження у справах про проступки 1889 року, 
право на обвинувачення або викриття винного перед Волосними Судами у справах 
про проступки надавалося потерпілим від проступків приватним особам, що, 
однак, не виключало можливість виступати обвинувачами поліцейських та інших 
адміністративних посадових осіб за всіма тими справами, за якими переслідування 
могло бути порушене і без скарги потерпілого [7]. Ст. 7 Правил передбачала 
можливість примирення потерпілого з обвинуваченим, що звільняло обвинуваче-
ного від особистої відповідальності та визнавалося як «відмова від винагороди», 
якщо потерпілий не залишив за собою права на цивільний позов. 

З іншого боку, в дореволюційних працях учених адміністративне правопорушення 
розглядали як неправомірні дії адміністративної влади. Наприклад, І. Т. Тарасов 
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називав їх «адміністративною неправдою» та висловлювався на користь створення 
системи адміністративних судів з метою касації або прямого скасування неправо-
мірних актів адміністративної влади [8, c. 364]. Адміністративну відповідальність 
автор визначав як відповідальність за рішенням адміністративного суду за 
вчинення управлінського (адміністративного) правопорушення [9, c. 205]. 

Зокрема, В. Гессен писав про адміністративні стягнення, що накладалися за 
невиконання обов’язкових постанов і розпоряджень адміністративної влади [2, c. 42]. 
За загальним правилом, російське дореволюційне законодавство не визнавало за 
адміністрацією права накладення адміністративних стягнень, а невиконання закон-
них вимог і постанов урядової та поліцейської влади зумовлювало судову відпові-
дальність винних. Випадки невиконання найбільш типових і важливих розпоряджень 
та вимог адміністративної влади індивідуалізувалися законом і обкладалися 
особливо визначеними стягненнями (ст. 44, 66, 69 та ін. Статуту про покарання, що 
накладають мирові судді). Усі інші випадки карали за ст. 29 Статуту, що мала 
загальний, бланкетний характер. Як зазначав В. Гессен, покарання за цією статтею 
накладали не за порушення закону, а саме за невиконання заснованих на законі 
адміністративних вимог і постанов [2, c. 42]. 

Деяким поліцейським органам закон надавав право накладення адміністративних 
стягнень, що слугували засобом примусу до виконання їхніх розпоряджень та вимог. 
До таких органів, зокрема, належали: сільські старости і волосні старшини, земський 
начальник, місцеве поліцейське керівництво, міністр внутрішніх справ, адміністрація 
за положенням про посилену та надзвичайну охорону і воєнний стан [2, c. 43]. 

Закріплені за деякими органами публічної влади повноваження щодо накла-
дення адміністративних стягнень, як видається, за своєю природою дуже близькі до 
сучасних адміністративно-деліктних відносин, а тому вони, поряд із виокремленням 
малозначущих правопорушень у кримінальному законодавстві, являли собою 
своєрідний вектор виокремлення адміністративно-деліктних відносин у системі 
правовідносин дореволюційного часу. 

Отже, першим періодом з 1845 по 1917 роки становлення основ адміністра-
тивно-деліктного законодавства шляхом трансформації поліцейського права. 
Окреслений період характеризувався першими спробами законодавчого закріплення 
матеріальних і процесуальних норм положень про адміністративні делікти та 
поділу правопорушень на злочини і проступки «по роду та важливості котрих 
винні підлягають покаранням кримінальним чи виправним», а також формування 
інститутів адміністративної юстиції. 

Після революційних подій жовтня 1917 року почався досить суперечливий 
радянський період розвитку адміністративно-деліктного права. Радянське адміні-
стративне право почало зміну (викривлення) в бік звуження прав людини та 
посилення ролі обслуговування органів держаної влади, правова реалізація якого 
зводилася переважно до управлінської функції. Інститут адміністративної юстиції 
був фактично скасованим, з огляду на комуністичну ідеологію, яка вбачала в ньому 
інститут захисту «куркульства» (термін автора Є. В. Шульга). У той час і 
відбувалася підміна понять «адміністративного (управлінського) правопорушення» 
та «адміністративного проступку (делікту)», і яка, на думку В. Колпакова, 
продовжує своє існування сьогодні. Учений зазначив, що термін «адміністративне 
правопорушення» не лише втратило ознаки одного з інститутів адміністративної 
юстиції та почало сприйматися, і наразі сприймається, як синонім поняття 
«адміністративний проступок (делікт)», але і по суті відбулася смислова заміна 
одне одного у синонімічному тезаурусі. А дефініція «адміністративне правопорушення» 
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взяло на себе роль основного терміна при визначенні діянь, які порушують існуючі 
заборони, а поняття «адміністративний делікт» виконує додаткову, уточнюючу 
роль [1, с. 123]. 

Період з 1917 по 1929 роки характеризується повною відмовою від дореволюційної 
системи права і законодавства, терором в умовах громадянської війни, а потім – 
поступовим поверненням до правової лібералізації в умовах НЕПу. Період НЕПу 
характеризувався відсутністю адміністративної юстиції, – суворо окресленого кола 
органів державного управління, уповноважених притягувати винних до адміністра-
тивної відповідальності, що ускладнювало процеси правореалізації, а за скоєння 
аналогічних адміністративних проступків винні могли нести різні адміністративні 
покарання [10, c. 157]. 

У 1927 році вийшов Адміністративний кодекс УСРР, що мав «відомчий 
характер у межах компетенції НКВС УСРР та його місцевих органів» [11, c. 158]. 
Цей документ не мав аналогів в інших радянських республіках і містив 15 розділів 
(поділів), що об’єднували 528 статей. Вказаний Адміністративний кодекс регулю-
вав діяльність «в адміністративній царині» Народного Комісаріату Внутрішніх 
Справ УСРР, Народного Комісаріату Внутрішніх Справ АМСРР, адміністративних 
відділів округових виконавчих комітетів та адміністративно-міліційних відділків 
районних виконавчих комітетів, органів міліції та кримінального розшуку, міських 
рад, селищних рад, сільських рад, їх президій та сільських виконавців, а також 
інших органів влади та урядових осіб у зазначених у законодавстві випадках 
(арт. 10) [12]. Тобто, Кодекс ще розпорошив функції адміністративної юстиції 
серед великої кількості органів адміністративної влади, що залишало ще менше 
місця для захисту власних прав для людини. 

Адміністративний кодекс 1927 року не містив конкретних складів адміністра-
тивних правопорушень, однак у розділі був опис «адміністративних примусових 
заходів», до яких, зокрема, входили: громадська догана (усно або в пресі), штраф, 
примусові роботи на реченець, арешт на реченець, затримання особи, трус і 
виймання, вживання зброї, безспірне стягання неподаткових сум, виконання 
коштом зобов’язаного, реквізиція та конфіскація, надзвичайні заходи охорони 
революційного ладу. Щодо кожного порушення обов’язкової постанови органи 
міліції або інші урядові особи, уповноважені на те обов’язковою постановою чи 
законом, мали складати протокол (арт. 44) [12].  

Подальший розвиток Радянського адміністративного права також вплинув і на 
перебіг розвитку адміністративно-деліктних відносин. Окремі склади адміністративних 
проступків криміналізувалися, а в подальшому декриміналізувалися. Наприклад, 
дрібне хуліганство Кодексом про адміністративні правопорушення відповідно до 
змін до адміністративного законодавства 1956 року за вчинення цього проступку 
було встановлено адміністративну відповідальність і обмежувалося нею, незва-
жаючи на повторності даних протиправних вчинків тією ж особою. Однак у 
1960 році за вчинення дрібного хуліганства втретє протягом року, була введена 
кримінальна вiдповiдальнiсть [1, c. 82]. 

Відновлення інституту адміністративної юстиції припадає на початок 60-х 
років. Саме в той час 21.06.1961 року був прийнятий Указ Президії Верховної Ради 
СРСР «Про подальше обмеження застосування штрафів накладених в адміністра-
тивному порядку», яким усім оштрафованим в адміністративному порядку грома-
дянам та посадовим особам надавалося право оскаржити постанову про накладення 
адміністративного штрафу в народний суд за місцем проживання [13, с. 88]. Хоча 
роль адміністративного суду в той час і покладалася не на спеціально створений 
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орган, а лише на так звані «народні суди», однак це вже був перший крок до 
відновлення адміністративної юстиції та забезпечення прав громадян. 

У подальшому на становлення та розвиток адміністративної юстиції вплинули 
зміни до Цивільного процесуального кодексу РСР від 25.04.1988 року [14], а саме 
розділу «Скарги на неправомірні дії службових осіб, що ущемляють права 
громадян», у якому закріплювався порядок розгляду справ, що виникали в межах 
адміністративно-правових відносин. 

Загалом період розвитку адміністративного права за часів Радянського союзу 
(1917–1991 років) треба охарактеризувати як викривлення галузі адміністративного 
права в бік обслуговування державної влади, регулювання суспільних відносин та 
процесів державою, захисту інтересів держави при побудові соціалізму. Адмініс-
тративне право СРСР вважалося найважливішим знаряддям втілення в життя 
політики КПРС, а отже містив чіткий відбиток тогочасної командно-адмі-
ністративної системи управління, де центром усього була держава та комуністична 
ідеологія. За таких умов ні про яке забезпечення прав людини не могло йтися. 
Вказаний стан речей позначився і на адміністративно-деліктних відносинах. У разі 
порушення власних прав з боку органів державної влади та їх посадовців особа 
дуже довгий час не мала права на звернення до суду, в адміністративно-правовому 
порядку. Вказана можливість почала поступово з’являтися лише з 60-х років 
минулого століття, і втілилася у вигляді права людини оскаржувати рішення 
органів державної влади в народних судах, тобто оскарження неправомірних 
рішень органів державної влади відбувалося у судах загальної компетенції. Однак, 
попри нормативно-правове закріплення вказаного права, все ж, у Радянський 
період воно було переважно формальним. 

Після розпаду Радянського союзу Україна здобула незалежність, і незважаючи 
на наявність «радянського спадку» починається новий етап розвитку адміністра-
тивно-деліктних відносин.  

Перш за все доцільно відзначити загальний розвиток адміністративного права 
на базі власних наукових шкіл, основу для яких становлять такі вчені, як 
В. Авер’янов, О. Андрійко, О. Бандурка, І. Голосніченко, Є. Додін, І. Пахомов, 
А. Клюшниченко, В. Опришко, Л. Коваль, В. Цвєтков, А. Селіванов, С. Ківалов, 
Є. Кубко, В. Колпаков, А. Комзюк, О. Якуба, Р. Павловський, М. Тищенко, В. Гаращук 
тощо. Зусилля науковців у першу чергу були спрямовані на покращення адмініс-
тративно-правової доктрини та наукового супроводу реалізації Концепції 
адміністративної реформи в Україні. Наразі, вченим доводиться працювати в 
напрямі переоцінки значення адміністративного проступку в доктрині адміністративного 
права, як первинного та основного компоненту, що спонукає до регулювання 
адміністративно-деліктних відносин.  

З прийняттям Конституції України 1996 року та Концепції адміністративної 
реформи відбувається зміна вектора стратегічного розвитку адміністративного 
права. Так, Основний Закон проголошує людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Утвердження й забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави. 

У зв’язку з появою ринкових відносин змінився і суб’єктний склад адміністра-
тивно-деліктних відносин. Попри те, що КУпАП визначає лише фізичну особу 
суб’єктом адміністративного проступку, наразі низка нормативно-правових актів 
регулює питання адміністративної відповідальності юридичних осіб (ЗУ «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» 1991 року, «Про захист економічної конкуренції» 
2001 року, Митний кодекс України 2013 року тощо). 
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Унаслідок реформи Указом Президента України від 16.11.2004 № 1417/2004 
«Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх 
мережі», відбулося створення системи адміністративних судів. Спеціалізовані 
адміністративні суди були створені після набрання чинності Кодексу адміністра-
тивного судочинства. Після чого положення про адміністративні суди доопрацьовували, 
та були видані Укази Президента від 16 травня 2007 року № 417 /2007 «Про 
кількісний склад суддів адміністративних судів» та від 16 жовтня 2008 року 
№ 941/2008 «Про вдосконалення мережі адміністративних судів». Перелічені 
нормативні акти адміністративний суд визначався органом судової влади, що 
уповноважений здійснювати правосуддя в адміністративних справах, шляхом 
вирішення справ адміністративної юрисдикції (публічно-правових спорів). 

Отже, сучасний етап розвитку адміністративного права, що почався з проголо-
шенням незалежності 1991 року і який триває до сьогодні доцільно охарактеризувати 
як відродження адміністративного права в класичному його розумінні та перехід 
від державоцентристської (радянської) моделі до людиноцентристської, поява 
адміністративної юстиції в межах адміністративної реформи в Україні. 

У результаті дослідження становлення та розвитку правового регулювання 
адміністративно-деліктних відносин треба виділити такі їх періоди: 

І. Перша половина ХІХ століття – 1917 року – перші спроби законодавчого 
закріплення матеріальних та процесуальних норм положень про адміністративні 
делікти, формування за європейськими стандартами понять адміністративного 
(управлінського) правопорушення й адміністративного проступку (делікту) у 
правовій теорії та відмежування їх від злочинів, формування інституцій 
адміністративної юстиції; 

ІІ. 1917–1991 роки – викривлення галузі адміністративного права в бік обслу-
говування державної ідеології та командно-адміністративної системи управління 
держави. Фактична відсутність прав громадян на судове оскарження рішень 
органів державної влади. Скасування адміністративної юстиції як буржуазного 
інституту, що суперечив побудові нового суспільства та правовий нігілізм. 

ІІІ. 1991 року – до сьогодні – відродження адміністративного права в класичному 
його розумінні та перехід від державоцентристської (радянської) моделі до люди-
ноцентристської, поява адміністративної юстиції в межах адміністративної реформи в 
Україні, поступове розширення кола суб’єктів адміністративно-деліктних відносин. 
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As Ukraine left the Soviet Union and it’s command-and-control system of administration, 
our country set new qualitative goals for domestic legislation, which can only be achieved 
through its transformation into a democratic, human-centered direction. Market transformations in 
the domestic sector of the economy led to changes in certain types of legal relations. 
However, today the pace of development of legal regulation of administrative-delict relations 
does not have time for their actual development, which actualizes the need for the 
development of new mechanisms of legal regulation. 

Due to mentioned above the article conducts the historical and legal analysis of the 
formation and development of legal regulation of administrative and tort relations in the 
territory of Ukraine, due to the need of the development of new mechanisms for the right 
regulation of administrative and tort relations, it is necessary to analyze their formation and 
historical development in the context of retrospective analysis. This will enable us to establish 
their essence, understand how they evolved and to design the main possible directions for 
their further development. Due to the historical analysis, weighing all the positive and negative 
stages of legal regulation, in our opinion, many mistakes can be avoided in the next 
development of a qualitatively new model of administrative-tort relations in accordance with 
the declared course of Ukraine on European integration and in accordance with the provisions 
of administrative reform. 

As a result of the study, it was made a periodization and three main periods were 
identified, the first (first half of the 19th century – 1917) attempts to legislate material and 
procedural norms of administrative delinquency provisions; the second (1917–1991) – 
distortion of the branch of administrative law in the direction of servicing the state ideology and 
the command-administrative system of state administration, the third (in 1991 – to this day) the 
revival of administrative law in its classical sense, and the transition from the state-centered 
(Soviet) to a man-centered model of public administration. A detailed analysis of the state of 
legal regulation of administrative and tort relations at each of the specified periods is carried 
out. The main challenges facing modern Ukraine today are described. Special attention is 
drawn to the fact that the main reason for the distortion of the development of administrative-
law in general and administrative-tort relations in part is the grave consequences of the long-
running domination of the command-administrative system of public administration in the 
Soviet Union, part of which was Ukraine. 

Keywords: administrative delinquency, administrative-delict relations, administrative 
justice, administrative and legal regulation. 
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This article briefly describes the history of formation and development the criminal-executive 
institutions for minors, examines the features and shows the differences in the execution of 
punishment in the form of liberty deprivation for minors in different legal systems, discloses the 
structure of penal executive (penitentiary) institutions for minors in different states, especially 
highly developed Western European countries and the USA. Also, the article focuses on the 
legal regulation of the execution of sentences in the form of liberty deprivation for a certain period 
in different states and types of legal systems. In addition, the author draws attention to the link 
between criminal law enforcement and criminal law, especially in Japan and Iraq. The article also 
covers the involvement of minors in labor. In addition, on the basis of analysis the general 
theoretical positions and relevant literature, the author concludes that in countries with a 
customary system of law the use of sentences in the form of liberty deprivation for minors is very 
limited. The same applies to penitentiary systems in countries where Muslim law is spread. 

Keywords: juvenile, penitentiary policy, legal system 

Crime has long been an urgent problem, which caused great harm to the normal 
existence of society and the state development. Therefore, for many centuries, humanity 
has been struggling to resist this evil but constantly failing. Initially, the basis of the 
struggle were cruel punishments such as the death penalty, the principle of talion or 
blood revenge. However, later, at the age of the Middle Ages, new types of punishment 
(eg, imprisonment, placement of the perpetrator in the fortress) were gradually being 
introduced. And the terms of serving the sentence were the same for adults and juvenile 
offenders. As a rule, they were kept together. However, such a situation of juvenile 
convicts did not contribute to the effectiveness of punishment, even considering the 
psychological peculiarities (in particular, the lack of personality, moral instability, etc.) 
of such persons. Therefore, in some countries (Italy, Switzerland, Germany, France, 
England, etc.) during the XVIII century there were created special correctional facilities 
for children cared for by the church [13, с. 408]. 

Initially, this practice was unsuccessful. However, due to the gained experience, 
especially after World War II, it was possible to take into account mistakes and develop 
international standards for performing punishment in the form of deprivation minors’ 
liberty for a certain period of time, which are targeted at modern penitentiary institutions 
for minors in many countries. However, each of the country has its own system of 
penalty institutions in the form of deprivation minors’ liberty for a certain period of time 



M. Kuzma 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 

 

94 

with different conditions for the detention of convicts. In many states, they are similar, 
but in some are very different. Moreover, it depends not only on the economic situation 
or cultural features of the state or historical factors, but also on the type of a particular 
state legal system. Therefore, a review of foreign experience to perform punishment in 
the form of deprivation of minors’ liberty for a certain period of time will be made taking 
into account the state's belonging to a certain legal system. 

In this regard, we first of all briefly mention the legal systems in modern states and 
their main differences, and then find out the particularities of serving a sentence in the 
form of deprivation minors’ liberty for a certain period in different countries. 

It is generally accepted to divide the legal systems into four types: 
1) Continental (Romano-Germanic) legal system; 
2) Anglo-Saxon (Anglo-American) legal system; 
3) the legal system of the religious-communal type in which the Muslim legal family 

and religious-customary subtype of the legal system should be distinguished; 
4) a mixed type of legal system. [4, с. 563–564; 5]. 
Thus, the basic issues of penitentiary policy in the states of the continental legal 

system are regulated by special laws. In some states, there is a separate codified legal act 
(for example, the German Federal Law "On Enforcement of Sentences in the form of 
Deprivation of Liberty, Remedies and Safeguarding Measures", which supplements the 
Federal Criminal Code of the Federal Republic of Germany), and in several other laws or 
Subordinate legal acts (particular, in France). In addition, in recent years France has 
established a penitentiary law based on jurisprudence, in particular decisions of national 
courts and the European Court of Human Rights [4, с. 15–19]. 

In accordance with the penitentiary legislation of the FRG, France, Slovakia and 
other countries of the Romano-Germanic legal family, the system of penitentiary 
institutions of these states includes institutions for juvenile, offenders separated from 
institutions in which adults are serving sentences. 

In the penitentiary institutions of the continental type of the legal system, the 
progressive system of serving a sentence is used (changing the conditions of serving a 
sentence depending on the behavior of the convicted person, his attitude towards work, 
education, punishment, etc.), the work of convicts is organized, as well as vocational and 
general education. In addition, in Germany, if sentenced to 18 months of imprisonment; 
he is entitled to leave; there are no restrictions on the acting of religious ceremonies in 
prisons, and a system of disciplinary influence measures on convicts, promotion 
measures, special security measures is provided for maintaining the relevant regime of 
detention; the system of social rehabilitation of convicts is quite clear, much attention is 
paid to the process of social adaptation of the released prisoners [8, с. 241]. In other 
words, considerable attention, especially in France and in Germany, is given to the re-
socialization of persons serving sentences of imprisonment for minors. 

The administration of the penitentiary system in the states of the Romano-Germanic 
legal system is conditioned by the form of the state system. Thus, in the unitary states, it 
is centralized, without the participation of local authorities in this process, and in federal – 
the authorities of federal entities (states, lands, republics, etc.) also take part in this. 
Moreover, the system of execution of sentences in continental Europe is chiefly managed 
by the ministry (minister) of justice, despite the fact that the execution of punishment is 
carried out by a specially created body. Thus, the administration of penitentiary 
institutions in France is carried out by the Directorate of Penitentiary Administration as 
part of the Ministry of Justice. The director is appointed by the decree of the republic 
president on the submission of the Minister of Justice [12, с. 21]. 
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The Russian Penitentiary system has a similar system of punishment, where the 
Federal Penitentiary Service (FPS) of Russia operates for this purpose. At the same time, 
the control of conditionally sentenced and conditionally released persons is carried out by 
the criminal executive authorities of the Federal Security Service of Russia. For the 
effective operation of penitentiary bodies and institutions in the Russian Federation, a 
methodology for evaluating the activities of territorial units of the Federal State Service 
of Internal Affairs of Russia has been developed and approved [14, с. 134]. 

At the same time, the prison system in Slovakia is rather specific, since it consists of 
the Corps of the Protection of Penitentiary Institutions and the Judiciary of the Slovak 
Republic – an armed formation deals with the organization of execution of sentences, 
arrests, protection of objects of the system of execution of punishment, ensuring the 
protection of order in the organs of justice. Among other things, it includes: Directorate-
General, penitentiary institutions for minors, medical institution for accused and convicted 
persons. The Directorate General controls the activities of the penitentiary institutions 
and is subordinated to the Ministry of Justice of the Slovak Republic [14, с. 136]. 

For the work, the personnel of the Corps Protection Prison and Institutions of Justice of 
the Slovak Republic is initially carried out an adaptation period, then basic training, followed 
by training personnel for obtaining the appropriate professional qualifications [14, с. 137]. 

At the same time, the solving legal regulation of penitentiary bodies activities and 
institutions in Germany falls within the competence of land (Landern) [8, с. 241]. Thus, 
it follows from the foregoing that, in spite of the state's membership in one legal family, 
the procedure and conditions for the execution and serving of sentences in the form of 
deprivation minors’ liberty for a certain period are different, not only as sources of legal 
regulation. Although the common features are still there. In particular, in all states of this 
type there are separate penitentiary systems that are part of the system of executive 
power, but the level of their independence is different. Prior to that, penitentiary 
institutions are generally subordinated to the ministry (minister) of a particular state. 

Representatives of the Anglo-Saxon type of legal system are the United States and 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. However, we will look at the 
peculiarities of sentencing in the form of deprivation of liberty for a certain period for 
juveniles not in the United Kingdom as a whole, but only in England, since Scotland and 
Northern Ireland have a certain degree of autonomy in this matter (henceforth. – M. K.) 
and in Wales the same punishment system is functioning as in England. Moreover, in 
these parts of the kingdom (Scotland and Northern Ireland) there is a mixed legal system – 
along with laws, there is a common law, doctrine and customs. Therefore, we can take 
England and the United States as a model countries of the Anglo-Saxon type. 

So, first of all, we note that the main source of law in the Anglo-American legal 
system is a precedent. However, in England, a significant role also plays a common law, 
customs and statute law (laws passed by the parliament). This was also reflected in the 
legal regulation of the penitentiary system of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. Thus, the activities of the penitentiary institutions of England (as well 
as Wales) are governed by a set of precedents, norms of criminal, criminal procedure and 
penitentiary law, a special law «On Prisons» – 1952 and several other laws, as well as the 
Prison Rules, which have found their logical continuation and supplementing the relevant 
instructions and orders issued by Her Majesty's Prison Service [9, с. 195–196]. 

Formally, the work of the penitentiary system in England is managed by the Interior 
Minister, who is legally responsible for «general control» over the prison system and has 
the right to «act and issue instructions» necessary for this. In fact, virtually all affairs 
related to the execution of sentences are administered by the Her Majesty's Prison 
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Service, a multi-level organizational structure that allows operational control over all 
elements of the system [2, с. 23; 9, с. 196]. 

In addition, in the organizational and managerial mechanism for the execution of 
sentences in England there are managers of women's prisons and a juvenile prison 
manager who perform similar functions, taking into account the specifics of their 
correctional institutions subordinate to them [9, с. 196]. 

British prisons maintain strict rules and rigorous security measures [9, с. 195]. 
So, the main features of the penitentiary system in England are lack of a single 

codified act in the field of execution of sentences, which, however, does not interfere 
with the continuous process of improving the conditions for serving sentences in the 
prisons of England, maintaining security and order; the existence of a parallel prison 
management system – managers – for minors and women. 

In England, considerable attention is paid to improving the conditions for serving 
sentences in prisons. This process always begins with the consideration of such issues as: 
1) clarification that includes ill-treatment (which of the measures applied to the convicted 
are cruel, inhumane), solitary confinement, deterrence; 2) remedies: reviews, complaints 
procedures, disciplinary offenses, magazines, delineation of various categories of 
prisoners; 3) material conditions: food, lighting and ventilation, personal hygiene, 
sanitary conditions, clothes and bedding, overcrowding of the chambers; 4) modes and 
classes: contacts with the outside world, outdoor walks, education, free time, religion, 
useful work; 5) medical care: obtaining medical care, medical care for women, 
transmissible diseases, medical personnel, 6) personnel of the institution of serving a 
sentence: general provisions, staff training [14, с. 135]. 

The penitentiary system in the United States differs from the penitentiary system in 
England. First of all, the difference lies in the fact that the activities of federal prisons are 
regulated by special legislation: the norms of the section «Prison and Prisoners», chapter 
XVII «Codified Criminal and Criminal Procedural Law.» [9, с. 194]. 

Secondly, for minors convicted in the United States of America, special penitentiary 
institutions - reformists, or educational schools run by the Federal Ministry of Justice and 
the State Penitentiary Administration – have been created [14, с. 135]. All questions 
related to the prison are decided by the governor, who creates a governor's commission 
of eight people, being ordinary citizens of the state, to solve the issue of conditional-
advance release. The decision of the commission is final and can not be appealed, all 
interested persons can learn about it [9, с. 194]. 

In the case of Scotland and Northern Ireland as representatives of a mixed type of 
legal system, the Scottish Executive and Northern Ireland Office, respectively, are 
administered by the Scottish Executive Officer, rather than by the Interior Minister of 
England (as in Wales). In fact, the execution of sentences in these countries is dealt with 
by the relevant prison services of Northern Ireland and Scotland. 

The execution of juvenile delinquency in Muslim countries (for example, in Iraq, 
Saudi Arabia, the United Arab Emirates) has its own peculiarities. First of all, by 
examining their legal system, it is immediately apparent that the states of this subtype of 
legal system are distinguished by the fact that Islam plays an essential role in their right. 
It is precisely this, in our opinion, and it is worth paying attention when considering the 
peculiarities of serving sentences in the form of deprivation of minors’ liberty for a 
certain period. Let's consider this on the example of Iraq. 

Thus, the penitentiary law of Iraq consists of the Constitution, criminal law, custom, 
jurisprudence and resolutions of the Council of the Revolutionary Command and the 
People's Council, which for centuries formed under the influence of the Islam legal 
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concepts [5, с. 8]. As a result, criminal-law requirements are inextricably linked with 
religious and moral ones. Muslim law does not know the clear distinction between 
secular and spiritual functions, aimed at preserving the unity of the spiritual and secular 
power, religion and the state [10, с. 9]. 

Criminal liability of minors is determined by the severity of their crime. However, in 
Art. 67 of the Iraqi Criminal Code it is recommended to give preference to a warning and an 
exploratory conversation with parents or guardians about the use of punishment. At the same 
time, if the court finds this level of punishment insufficient, the child may be sent to a special 
school for a period from six months to three years [1, с. 129]. According to the Law «On the 
Welfare of Minors» in 1983, the criminal conviction of a minor (imprisonment for a certain 
term – MK) can be applied to a person aged seven to eighteen (adolescence) [1, с. 129]. 

The enforcement of criminal court decisions rests with the Penitentiary Service of 
Iraq [1, с. 129]. 

Thus, we can confidently assert that in Iraq, which belongs to a Muslim legal family, 
the execution of a sentence imprisonment for a certain period, albeit under the influence 
of continental and Anglo-American law, continues to exist under the influence of the 
Islam concepts. Yet, the parents of a minor offender play a significant role in this process 
(in particular, conversation with them has the advantage over the actual use of 
punishment) at school, which is not noticeable in other states of legal system. 

Despite this, a few words need to be said about the penitentiary systems of Japan 
and Norway, which are distinguished from other systems. 

Thus, in the second half of the 19th century, a criminal law and penitentiary law of 
the Western standard was created in Japan [14, с. 137]. Like the laws of other states, the 
Law of Japan «On Minors» (Part 1, Article 58) provides for the possibility of conditional 
release of a minor, and the priority measures for correction in prisons in Japan which is 
the labor of prisoners [14, с. 137]. Despite this, the characteristic feature of the Japanese 
penitentiary system is the classification of the convicts [11, с. 180–181]. All those 
sentenced to imprisonment first go to the classification centers, whereby they can be sent 
to penitentiary institutions, in particular, for persons under the age of 20 [14, с. 137]. The 
penitentiary institutions of Japan, which are serving a sentence of imprisonment for minors, 
include educational (schools for the training of minors) and correctional facilities (separate 
prisons for minors). Punishment in the form of imprisonment for minors occurs either in a 
special way appointed to a penitentiary institution, or in a specially designated part of the 
penitentiary institution, or in an institution designated for detention. In these institutions, 
the juvenile can be until he reaches the age of 26 years [11, с. 178–179, с. 182]. 

The prison policy of Norway aims to ensure that the prison does not look like a 
prison. For this reason, for example, in the «Halden Fengsel» prison, the caretakers go 
without weapons, dine regularly with prisoners and engage in sports together with them. 
Moreover, half of the supervisors are women, since, according to the prison authorities, 
this reduces the aggressiveness of prisoners [3, с. 23]. 

Minors, convicted in the prisons of Norway, are few and they are kept in separate 
centers for juvenile offenders in adult prisons [3, с. 41]. 

Regarding states with a religious-community type of legal system, the execution of 
juvenile imprisonment also has certain features compared to those mentioned above. In 
particular, we note that the list of such states includes India, the countries of the Far East 
and a number of African states in which the spread of Islam has not been spread. So, 
despite the existence of legislation passed by parliament or government of these states, the 
inhabitants of the countries adhere to those rules that are spread in their community, 
community, tribe or other community. And among the system of punishment for crimes 
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there is a beating with sharps or sticks, stoning or the principle of a tallion or blood revenge 
[7]. At the same time, deprivation of liberty for a certain period is not actually applied. 

Based on the above, we can conclude: 
First, the common feature of penitentiary systems of states with different legal 

systems is that they are created and operate in accordance with the law or the system of 
laws. It all depends on the state system, since in the unitary states, this issue is regulated 
by one law, and in the federations – federal law and legislation of the federation subject.  

Secondly, in all states, where punishment is imposed in the form of deprivation of minors’ 
liberty for a certain term, the latter serve him in specialized institutions, separate from adults.  

Thirdly, in the states of the religious-communal subtype of legal systems, 
punishment is not used in the form of deprivation of liberty, even if it is provided for by 
the current legislation, which is conditioned by the fact that the population adheres not to 
laws, but to customs or religious norms.  

And, finally, the last feature of punishment in the form of minors’ imprisonment for 
a certain period, which we will allocate, is different from conditions for serving a 
sentence in other states. Moreover, the penitentiary systems of Japan and Norway 
deserve special attention here, where the following conditions for serving a sentence are 
created, so that the juvenile convict does not feel the negative influence of punishment 
and does not want to commit crimes in future. 
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Описано історію становлення і розвитку кримінально-виконавчих установ для непов-
нолітніх, розглянуто особливості та показано відмінності виконання покарання у виді 
позбавлення волі щодо неповнолітніх у різних правових системах, розкрито структуру 
кримінально-виконавчих (пенітенціарних) закладів для неповнолітніх у різних державах, 
особливо у високорозвинених західноєвропейських країнах і у США. Також у статті звернуто 
увагу на правове регулювання виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк 
у різних державах і типах правових систем. Автор, окрім того, зосередився на зв’язку між 
кримінально-виконавчим і кримінальним законодавством, особливо це стосується Японії та 
Іраку. Не залишено поза увагою і залучення неповнолітніх до праці. Крім того, на підставі 
аналізу загальнотеоретичних положень і відповідної літератури автор доходить висновку, що 
у державах зі звичаєвою системою права застосування покарання у виді позбавлення волі 
щодо неповнолітніх дуже обмежено. Те саме стосується пенітенціарних систем у державах, 
де поширене мусульманське право. 

Розповідаючи історію виникнення і розвитку пенітенціарних установ для неповнолітніх 
за кордоном, наголошено на труднощах, які спіткали засновників перших установ для 
неповнолітніх злочинців. Зокрема, спочатку не було диференціації покарань щодо непов-
нолітніх і дорослих. Так само, як і не було впроваджено роздільне тримання дорослих і 
неповнолітніх засуджених, не враховувалися психологічні особливості неповнолітніх осіб 
тощо. Проте, автор звернув увагу на те, що, незважаючи на всі невдачі, умови відбу-
вання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх постійно 
поліпшувалися, структура пенітенціарних установ вдосконалювалася, а відповідне законо-
давство розвивалося, що призвело до створення міжнародних правових норм (стандартів). 

Аналізуючи порядок і умови виконання та відбування покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк щодо неповнолітніх в інших державах, автор зазначив також і 
особливості правового регулювання у кожній з розглядуваних держав. Зокрема, у цій 
статті зазначено, що воно залежить не тільки від типу правової системи у певній державі, 
а й від форми державного устрою та форми правління тощо. 

Окремо у цій статті виділено порядок і умови виконання та відбування покарання у 
виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх у Норвегії, Словаччині і в 
Японії. Не оминув автор і специфічну пенітенціарну систему Сполучених Штатів Америки. 
Зокрема, наголосив на тому, що поряд із державними кримінально-виконавчими устано-
вами для неповнолітніх, які засуджені до позбавлення волі на певний строк, діють 
аналогічні приватні заклади. 

Висловлено сподівання, що кращі досягнення зарубіжного досвіду виконання покарання 
у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх буде враховано під час 
реформування української пенітенціарної системи. 

Ключові слова: виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх; 
пенітенціарна установа (заклад); управління системою виконання покарань; правова 
система. 
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The article deals with the issues of legislative expression of special norms (in particular, 
regarding the formulation of the features of qualified and especially qualified crimes) in the text of 
the current Criminal Code of Ukraine. For this purpose, all the cases of the use of qualified or 
especially qualified crimes in the Criminal Code of Ukraine are generalized in the form of a table. 
The main focus is on the use of the following legal formulas (constructions) for the formation of 
qualified and especially qualified crimes: «the same act», «the same acts», «the act(s) provided 
for by Part(s)... of this Article», «the same actions», «the actions provided for by Part(s)... of this 
Article», «the same action». An attempt is being made to analyze the content of this construction, 
taking into account the type of the previous core crime. In this aspect, main attention is focused 
on the analysis of the norm of Part 2 of Article 194 of the Criminal Code of Ukraine in order to 
determine the adequacy and suitability of the use of legal construction «the same act» in it. In 
such situations, it is proposed to assess the degree of social danger of the analyzed act, which is 
indicated by the so-called crime-forming features. 

Keywords: legal formula (construction), qualified corpus delicti of a crime, degree of social 
danger, crime-forming feature. 

In the Criminal Code of Ukraine, the legislator actively uses such a means of 
differentiation of criminal liability as a qualified crime. Quantitative analysis of the 
Special Part of the current Criminal Code of Ukraine gives grounds to state the following 
number of the use of this legal and technical means: almost 400 structural units of the 
Criminal Code of Ukraine contain qualified and especially qualified crimes. 

It should be noted that this quantity is constantly increasing. In particular, since 
2012 the number of norms containing such qualified or especially qualified crimes has 
increased by 36 (as of November 1, 2012, the Criminal Code of Ukraine contained 361 
qualified or especially qualified crimes). 

As it is known, a qualified or especially qualified corpus delicti of a crime is a legal 
construction that contains all the features of the main corpus delicti of a crime and 
additional (qualifying or especially qualifying) features that significantly change the 
degree of social danger of the encroachment and affect the qualification of the 
committed. Thus, the legislative technique for the design of qualified crimes involves the 
use of at least two constructive elements: 

1) a reference to the core crime and 
2) an indication of the relevant qualifying features. 
Indication of the features of the core crime in the Special Part of the Criminal Code 

of Ukraine, with a few exceptions, is being made through the use of relevant legal 
formulas (constructions), which became the object of our research. 

The relevant legal formulas (constructions), which are referred to, are the linguistic 
expression of the corresponding special norm (which contains a qualified or especially 
qualified crime), that often indicates the existence of a general norm (a norm containing 
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the core crime). Thus, one can note the regularity of the use of the constructions «the 
same actions», «actions provided for by Part(s)... of this Article», «the same act», «the 
same acts» and the like by the legislator, or the use of an indication of the title of the 
corresponding article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine or the 
repetition of the previous disposition. 

I. Mytrofanov notes that in most cases the disposition either lists the features of a 
certain crime in the first part of the article or only names a crime itself, and the features 
that aggravate such a crime (qualified form) are indicated in the next part of the article. 
For this purpose, in order to avoid repeating the description of an act, the corresponding 
part uses the words: «the same act», «the act provided for by Part one or two of this 
Article», etc. [5, с. 57]. 

The problem is that the use of the corresponding legal formulas, to put it mildly, 
does not solve the issues of increasing the clarity and effectiveness of the criminal 
legislation, but creates problems of its understanding. 

Generally speaking, as Professor V. Navrots’kyj rightly points out, there is no 
formal criterion for the detection of competition of at least two criminal norms and such 
a criterion cannot exist. Consequently, it is necessary to look for another, objective 
criterion for such detection. It can be an essence criterion. While applying it the attention 
is drawn not to the formulation of criminal norms in the law, but to the identification of 
their actual relationship [6, с. 286]. 

The problems of the use of the above-mentioned legal formulas (constructions) in 
the text of the current Criminal Code of Ukraine were considered by the scholars mainly 
in the context of the analysis of the core and qualified (especially qualified) crimes, 
enshrined in the norms of the separate articles of the code. 

One of such problematic issues is the qualification of intentional destruction of or 
damage to somebody else’s property (Article 194 of the Criminal Code of Ukraine) 
committed by way of setting fire, explosion or by any other generally dangerous method, 
if such actions do not cause damage in large quantities [13, с. 32]. The issue of 
qualification of such an act was addressed, in particular, by V. Farynnyk, N. Khlystova, 
O. Tatarov, I. Gazdayka-Vasylyshyn. At the dissertation level, the issue of the criminal-
law characteristic of destruction of and damage to property in the Criminal Code of 
Ukraine was investigated by A. Semeniuk-Prybaten’. 

According to V. Farynnyk, the disposition of Part 2 of Article 194 of the Criminal 
Code of Ukraine is formulated in such a way that in order to qualify the intentional 
destruction of or damage to property by fire or other dangerous method, damage in large 
quantities should be caused [13, с. 33]. In accordance with the definition of the Chief of 
the Main Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the 
main argument in favor of the given position is that the qualified crime, apart from the 
qualifying feature, must contain all the features of the core crime. The intentional 
destruction of or damage to somebody else’s property, that did not cause damage in large 
quantities, is not a criminal act (regardless of the method of its commission and other 
circumstances) [13, с. 35]. 

The same opinion is supported by O. Tatarov and I. Gazdayka-Vasylyshyn, who, 
referring to the Letter of the Chief of the Main Investigation Department of the Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine No. 3880/0/4-12 dated March 23, 2012, state that it is 
possible to qualify the actions of the guilty person by Part 2 of Article 194 of the 
Criminal Code in cases of intentional destruction of or damage to somebody else’s 
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property by fire, explosion or any other generally dangerous method only if such actions 
cause damage in large quantities [1, с. 112; 10, с. 655]. 

A. Semeniuk-Prybaten’ adheres to a similar position and claims that in the current 
version of Article 194 of the Criminal Code of Ukraine intentional destruction of or 
damage to property, which does not cause material damage in large quantities, is not a 
crime regardless of the method of its commission. The main argument of the author is 
also the statement that the qualified crime, in addition to a qualifying feature, must 
contain all the features of the core crime. At the same time, the author proposes several 
options of legislative changes to this article in order to criminalize the intentional 
destruction of or damage to somebody else’s property committed by fire, explosion or 
other generally dangerous method, if this act does not cause damage in large quantities 
[9, с. 76–80]. 

According to N. Khlystova, the opposite to the above-mentioned authors is the 
position of the General Prosecutor’s Office of Ukraine. In its Letter-orientation «On the 
correct application of criminal legislation in the settlement of applications and reports on 
the intentional destruction of or damage to somebody else’s property, committed by way 
of setting fire» from February 6, 2012, No. 04/2/2-141, it states that for the crime 
envisaged in Part 2 of Article 194 of the Criminal Code of Ukraine, if it is committed by 
fire or other generally dangerous method, there is no obligatory indication of causing 
material damage in large or extra large quantities [15, с. 423]. 

The purpose of this article is to determine the adequacy of the use of the legal 
construction «the same act...» (or similar to it) in the text of the Criminal Code of 
Ukraine for the purpose of carrying out tasks of efficiency and clarity of the Criminal 
Code of Ukraine. 

Analysis of the text of the Criminal Code of Ukraine active on September 30, 2017 
makes it possible to conclude that the law on criminal liability contains 397 qualified 
(especially qualified) crimes. It is clear that a picky researcher may question this number 
and he will be rightful, since certain structural units of the Special Part of the Criminal 
Code of Ukraine are, so to speak, of dual nature: they contain both the qualified and the 
core crime at the same time; concerning certain parts of the articles of the Special Part of 
the Criminal Code of Ukraine, the conclusion about the type of crime that they contain 
can only be made after solving the problem formulated in this article. Nevertheless, for 
illustrative purposes, it is suggested to take this very number – 397 qualified (especially 
qualified) crimes. 

It is expedient to generalize the types of the legal constructions that the legislator 
uses to indicate the features of the core crime in the qualified (especially qualified) one in 
the form of the table. 

 

No. Formulation of the construction Number 
Articles of the Special 

Part of the Criminal Code 
of Ukraine that use the 

constructions 

1. The same actions the core crime is formal 96 

P.2 Art.110; P.2 Art.127; 
P.2 Art.135; P.2 Art.147; 
P.2 Art.150; P.2 Art.1501; 
P.2 Art.154; P.2 Art.155; 
P.2 Art.156; P.2 Art.161; 
P.2 Art.162; P.2 Art.163; 
P.2 Art.169; P.2 Art.172; 
P.2 Art.173; P.2 Art.181; 
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P.2 Art.182; P.2 Art.1941; 
P.2 Art.199; P.2 Art.200; 
P.2 Art.2031; P.2 Art.2032; 
P.2 Art.205; ; P.2 Art.2051; 
P.2 Art.206; P.2 Art.211; 
P.2 Art.216; P.2 Art.222; 
P.2 Art.245; P.2 Art.252; 
P.2 Art.253; P.2 Art.256; 
P.2 Art.258; P.2 Art.2582; 
P.2 Art.2584; P.2 Art.2585; 
P.2 Art.262; ; P.2 Art.2631; 
P.2 Art.265; P.2 Art.269; 
P.2 Art.2701; P.2 Art.278; 
P.2 Art.280; P.2 Art.283; 
P.2 Art.289; P.2 Art.294; 
P.2 Art.296; P.2 Art.2981; 
P.2 Art.299; P.2 Art.300; 
P.2 Art.301; P.2 Art.302; 
P.2 Art.304; P.2 Art.305; 
P.2 Art.307; P.2 Art.308; 
P.2 Art.309; P.2 Art.311; 
P.2 Art.312; P.2 Art.313; 
P.2 Art.314; P.2 Art.316; 
P.2 Art.317; P.2 Art.318; 
P.2 Art.320; P.2 Art.3211; 
P.2 Art.3212; P.2 Art.330; 
P.2 Art.332; P.2 Art.3321; 
P.2 Art.343; P.2 Art.344; 
P.2 Art.347; P.2 Art.3471; 
P.2 Art.354; P.2 Art.357; 
P.2 Art.359; P.2 Art.3611; 
P.2 Art.3612; P.2 Art.3683; 
P.2 Art.3684; P.2 Art.373; 
P.2 Art.374; P.2 Art.375; 
P.2 Art.376; P.2 Art.378; 
P.2 Art.382; P.2 Art.383; 
P.2 Art.384; P.2 Art.393; 
P.2 Art.397; P.2 Art.399; 
P.2 Art.404; P.2 Art.410; 
P.2 Art.411; P.2 Art.4361. 

the core crime is 
material 13 

P.2 Art.122; P.2 Art.176; 
P.2 Art.177; P.2 Art.1881; 
P.2 Art.2062; P.3 Art.2062; 
P.2 Art.2221; P.2 Art.229; 
P.2 Art.248; P.2 Art.292; 
P.2 Art.361; P.2 Art.3631; 
P.2 Art.381. 

2. 

The actions 
provided for by 
Part(s)... of this 

Article 
the core crime is formal 95 

P.3 Art.109; P.3 Art.110; 
P.3 Art.1102; P.4 Art.1102; 
P.2 Art.142; P.3 Art.143; 
P.5 Art.143; P.2 Art.144; 
P.3 Art.144; P.2 Art.149; 
P.3 Art.149; P.3 Art.150; 
P.3 Art.1501; P.4 Art.158; 
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P.3 Art.1591; P.4 Art.1591; 
P.4 Art.160; P.3 Art.161; 
P.3 Art.171; P.3 Art.199; 
P.2 Art.209; P.3 Art.209; 
P.2 Art.213; P.2 Art.224; 
P.3 Art.224; P.3 Art.2391; 
P.3 Art.2392; P.3 Art.258; 
P.2 Art.2581; P.3 Art.2585; 
P.3 Art.262; P.3 Art.2631; 
P.3 Art.265; P.3 Art.2651; 
P.3 Art.2671; P.4 Art.2671; 
P.3 Art.2701; P.3 Art.278; 
P.3 Art.279; P.3 Art.280; 
P.3 Art.289; P.3 Art.296; 
P.4 Art.296; P.3 Art.297; 
P.4 Art.297; P.3 Art.298; 
P.4 Art.298; P.5 Art.298; 
P.3 Art.299; P.3 Art.300; 
P.3 Art.301; P.4 Art.301; 
P.5 Art.301; P.3 Art.302; 
P.2 Art.303; P.3 Art.303; 
P.4 Art.303; P.2 Art.306; 
P.3 Art.307; P.3 Art.308; 
P.3 Art.309; P.3 Art.311; 
P.3 Art.312; P.3 Art.313; 
P.3 Art.314; P.3 Art.321; 
P.4 Art.321; P.3 Art.3211; 
P.3 Art.3212; P.3 Art.323; 
P.4 Art.323; P.3 Art.332; 
P.3 Art.3321; P.3 Art.342; 
P.2 Art.352; P.4 Art.354; 
P.3 Art.358; P.3 Art.359; 
P.3 Art.362; P.4 Art.3683; 
P.4 Art.3684; P.2 Art.3693; 
P.3 Art.371; P.2 Art.3761; 
P.3 Art.382; P.2 Art.388; 
P.3 Art.399; P.3 Art.404; 
P.4 Art.404; P.5 Art.404; 
P.3 Art.410; P.4 Art.410; 
P.3 Art.411; P.4 Art.411; 
P.3 Art.447. 

the core crime is 
material 20 

P.3 Art.130; P.2 Art.133; 
P.3 Art.133; P.3 Art.176; 
P.3 Art.177; P.3 Art.191; 
P.4 Art.191; P.5 Art.191; 
P.3 Art.1941; P.3 Art.229; 
P.3 Art.2321; P.4 Art.2321; 
P.3 Art.292; P.4 Art.345; 
P.4 Art.3451; P.2 Art.365; 
P.3 Art.365; P.3 Art.3652; 
P.3 Art.405; P.4 Art.405. 
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the core crime is formal 8 

P.2 Art.233; P.5 Art.260; 
P.2 Art.368; P.3 Art.368; 
P.4 Art.368; P.3 Art.408; 
P.4 Art.408; P.3 Art.428. 

3. 

The act provided for 
by Part(s)... of this 

Article 
 

the core crime is 
material 9 

P.3 Art.120; P.3 Art.403; 
P.3 Art.414; P.2 Art.415; 
P.2 Art.418; P.3 Art.418; 
P.3 Art.419; P.3 Art.420; 
P.3 Art.421. 

the core crime is formal 18 

P.3 Art.135; P.3 Art.146; 
P.3 Art.157; P.2 Art.1581; 
P.3 Art.240; P.4 Art.240; 
P.3 Art.276; P.3 Art.281; 
P.3 Art.282; P.3 Art.2981; 
P.3 Art.3682; P.2 Art.369; 
P.3 Art.369; P.4 Art.369; 
P.3 Art.406; P.3 Art.409; 
P.4 Art.409; P.3 Art.422. 4. 

The acts provided 
for by Part(s)... of 

this Article 
 

the core crime is 
material 13 

P.3 Art.136; P.3 Art.212; 
P.3 Art.2121; P.3 Art.277; 
P.3 Art.286; P.3 Art.413; 
P.3 Art.425; P.4 Art.425; 
P.3 Art.426; P.4 Art.426; 
P.3 Art.4261; P.4 Art.4261; 
P.5 Art.4261. 

the core crime is formal 25 

P.2 Art.1141; P.2 Art.129; 
P.2 Art.139; P.2 Art.151; 
P.2 Art.153; P.3 Art.153; 
P.2 Art.159; P.2 Art.164; 
P.2 Art.165; P.2 Art.168; 
P.2 Art.175; P.2 Art.259; 
P.2 Art.272; P.2 Art.273; 
P.2 Art.274; P.2 Art.275; 
P.2 Art.328; P.2 Art.333; 
P.2 Art.353; P.2 Art.370; 
P.2 Art.372; P.2 Art.402; 
P.2 Art.406; P.2 Art.428; 
P.2 Art.439. 

5. The same act 

the core crime is 
material 18 

P.2 Art.120; P.2 Art.131; 
P.2 Art.140; P.2 Art.194; 
P.2 Art.270; P.2 Art.271; 
P.2 Art.326; P.2 Art.329; 
P.2 Art.364; P.2 Art.3641; 
P.2 Art.3652; P.2 Art.367; 
P.2 Art.403; P.2 Art.414; 
P.2 Art.419; P.2 Art.420; 
P.2 Art.421; P.2 Art.425. 



O. Marin, I. Sen 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 107 

the core crime is formal 17 

P.2 Art.126; P.2 Art.146; 
P.2 Art.157; P.2 Art.1582; 
P.2 Art.210; P.2 Art.238; 
P.2 Art.239; P.2 Art.241; 
P.2 Art.267; P.2 Art.276; 
P.2 Art.281; P.2 Art.282; 
P.2 Art.366; P.2 Art.3682; 
P.2 Art.438; P.2 Art.446; 
P.2 Art.447. 6. The same acts 

the core crime is 
material 14 

P.2 Art.137; P.2 Art.192; 
P.2 Art.212; P.2 Art.2121; 
P.2 Art.2322; P.2 Art.242; 
P.2 Art.243; P.2 Art.249; 
P.2 Art.277; P.2 Art.286; 
P.2 Art.325; P.2 Art.412; 
P.2 Art.413; P.2 Art.426. 

7. 

The title of the 
crime or the 

repetition of the 
previous disposition 

 42 

P.2 Art.115; P.2 Art.119; 
P.2 Art.121; P.2 Art.125; 
P.2 Art.134; P.2 Art.136; 
P.2 Art.152; P.3 Art.152; 
P.4 Art.152; P.2 Art.185; 
P.3 Art.185; P.4 Art.185; 
P.5 Art.185; P.2 Art.186; 
P.3 Art.186; P.4 Art.186; 
P.5 Art.186; P.2 Art.187; 
P.3 Art.187; P.4 Art.187; 
P.2 Art.189; P.3 Art.189; 
P.4 Art.189; P.2 Art.190; 
P.3 Art.190; P.4 Art.190; 
P.2 Art.191; P.2 Art.1971; 
P.4 Art.1971; P.3 Art.206; 
P.3 Art.305; P.2 Art.310; 
P.2 Art.327; P.2 Art.355; 
P.3 Art.355; P.3 Art.3692; 
P.3 Art.402; P.4 Art.402; 
P.3 Art.407; P.4 Art.407; 
P.5 Art.407; P.2 Art.408. 

the core crime is formal 8 

P.2 Art.201; P.2 Art.2201; 
P.2 Art.2391; P.2 Art.2392; 
P.2 Art.2651; P.2 Art.315; 
P.2 Art.319; P.2 Art.323. 8. The same action 

the core crime is 
material 1 P.2 Art.246. 

 
The most appropriate construction for the indication of the previous (core) crime is 

either repeating the title of the crime (robbery, brigandism, rape, murder, etc.) in the 
second (next) part of the article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, or 
textual reproduction of the previous part of the article. But such constructions are not 
abundant in the current Criminal Code of Ukraine: only about 10.6 % – absolute minority 
of cases. 89.4 % of the normative text of the Criminal Code (355 cases) for the same 
purposes use the construction «the same actions», «the same act» in different options 
(7 variants in total). Most likely, the legislator uses the mentioned construction in order 
to cut down the normative text and ensure the conciseness of normative language. 
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Nevertheless, as noted above, by using the considered linguistic revisions to shorten 
the text of the Criminal Code of Ukraine, the legislator often creates problems in their 
understanding, which consequently reduces the clarity and effectiveness of criminal 
legislation. 

There are no special problems with the interpretation and qualification of socially 
dangerous behavior if the first part of the article of the Special Part of the Criminal Code of 
Ukraine provides for liability for the formal crime (the absolute majority of cases – 
67.2 %). In this case the use of the constructions «the same actions», «the same act» in 
different versions denotes the previous core crime in the broadest meaning (all the features 
of the crime, except socially dangerous consequences). Although such a conclusion may be 
challenged from the theoretical point of view, in most cases the practice does not face 
difficulties in applying the relevant criminal norms in the considered aspect. 

The bulk of the problems with such laconic and economical formulations arise in 
case the core crime is material, and its qualified form begins with the use of the analyzed 
constructions – 22.2 % of cases. If the legislator carries out the differentiation of criminal 
liability by the line of increase (growth) in quantity or intensity of consequences - the use 
of the corresponding construction is in general justified; but if not – we face a 
controversial situation and variety of its interpretations by scholars. 

Thus, the existing criminal norms, which are provided for by Parts 1 and 2 of Article 194 
of the Criminal Code of Ukraine, cause problems of legal qualification, ambiguity in 
their application and the related acute scientific debate. 

The norm of Part 1 of Article 194 of the Criminal Code of Ukraine provides for 
liability for the intentional destruction of or damage to somebody else’s property, which 
caused damage in large quantities. The norm of Part 2 of this Article contains an 
indication of the same act committed by way of setting fire, explosion or any other 
generally dangerous method, or which caused material damage in extra large quantities, 
or caused death of people, or any other grave consequences. As a result, we face the 
question as to how to interpret the construction «the same act» in Part 2. In particular, 
whether intentional destruction of or damage to somebody else’s property, committed by 
setting fire, explosion or any other generally dangerous method, is to be qualified by Part 2 of 
Article 194 of the Criminal Code of Ukraine, even if it does not cause damage in large 
quantities? There can be two opposite ways of interpretation. 

If we proceed from the fact that the norm of Part 2 of Art. 194 is a special norm in 
relation to the norm of Part 1 and use the logical way of interpreting the relation between 
subordinating general and subordinate special norms, then the special one should contain 
all the features inherent in the general norm without any exception, including the criminal 
consequences, plus additional feature (or features) (in this case qualifying ones). Since the 
general norm contains a material crime and involves a consequence in the form of causing 
damage in large quantities, the special norm should also include this consequence. 
Accordingly, the act provided for by Part 2 of Art. 194 of the Criminal Code of Ukraine 
will be criminally unlawful only in case of causing damage in large quantities. 

However, if we proceed from the linguistic interpretation of the term «act», we get a 
contradiction. A criminal act as a feature of the objective side of a crime is an active or 
passive (action or inaction) conscious and willful, socially dangerous and criminally 
unlawful behavior of a person. The act as a criminal law term does not include the 
criminal consequences that may be caused as a result of its commission. Accordingly, in 
Part 2 Art. 194 of the Criminal Code of Ukraine, the construction «the same act» shall be 
interpreted only as intentional destruction of or damage to somebody else’s property, 
regardless of the damage caused. 
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Consequently, there are two contradictory ways of interpretation. If the first one 
proceeds from the relation between general and special (which provides for a qualified 
crime) norms and corresponds to it completely, the other one is not so simple. It implies 
that the special norm does not necessarily include all the features of the general norm and 
this statement contradicts to the logical relation of subordination. 

Accordingly, one should refer to the classification of special norms, which is 
offered by Professor V. Kudrjavcev, in particular the allocation of complete and 
incomplete (partial) competition of general and special norms. Thus, in the case under 
consideration, the competition between general and special norms will be incomplete 
(partial) – that is when a certain norm is special in relation to another norm only in 
certain cases [4, с. 260–261]. Thus, in Article 194 of the Criminal Code of Ukraine, the 
norm of Part 2 will be special in relation to the norm of Part 1 only in case of causing 
damage in large quantities. If such damage is not caused, but the act was committed by 
setting fire, explosion or by any other generally dangerous method, or it caused death 
of people or other grave consequences, then we have an independent norm in Part 2 of 
the Article which is not special in relation to the norm of Part 1. 

M. Svidlov [8] names these norms relatively special, since they have only partially 
special nature. 

To confirm this interpretation, one can refer to the explanations of the Plenum of the 
Supreme Court of the USSR, which have already lost validity: «With regard to such a 
method of committing a crime as setting fire, the courts are advised to keep in mind that 
criminal liability for intentional destruction of or damage to state, collective property and 
personal property of citizens committed by fire should be applied irrespective of whether 
the damage is significant» [10, с. 654; 7, ст. 1]. 

In practice, there are also cases of such qualification. The Decision of the joint 
session of the Board of Judges of the Chamber of Criminal Cases of the Supreme Court 
of Ukraine and the Military Board of Judges of April 3, 2009 is an example. It states that 
«the court reached a grounded conclusion of the fault of F. in the crime provided for in 
Part 2 of Art. 194 of the Criminal Code, and for this crime, committed by way of setting 
fire, explosion or by any other generally dangerous method, causing material damage in 
large or extra large quantities is not an obligatory feature» [10, с. 655; 12]. 

Another example of such qualification is enshrined in the Decision of the Board of 
Judges of the Chamber of Criminal Cases of the Supreme Court of Ukraine of August 31, 2010. 
This decision confirmed the verdict of the Chyhyryn district court of Cherkasy region of 
December 21, 2009 in part of the qualification of the convict’s actions by Part 2 of 
Article 194 of the Criminal Code (as intentional destruction of somebody else’s property 
committed by setting fire). Nevertheless, «such a qualifying feature as causing damage in 
large quantities» was excluded from the qualification of his actions under Part 2 of 
Article 194 of the Criminal Code [11]. The reason for such a decision of the Supreme 
Court was the fact that the caused to the victim material damage in the amount of 
24 311.83 hryvnas, did not constitute damage in large quantities, since at the moment the 
crime was committed, in order to be considered in large quantities the damage should 
have amounted to more than 75 625 hryvnas [10, с. 654–655]. 

Unfortunately, after the entry into force of the new Criminal Procedural Code of 
Ukraine on November 19, 2012, where in Part 1 of Article 458 the general obligation of the 
conclusions of the Supreme Court of Ukraine stated in its decisions is stipulated, the court 
has not considered such cases. Therefore, at the present time the issue remains unsolved. 

Obviously, the best way out of the outlined problem would be the cosmetic 
improvement of the current text of the Criminal Code of Ukraine in this part, namely: the 
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use of the titles of the crimes or the textual reproduction of the disposition of the core 
crime in the corresponding part of the article of the Special Part. But it is difficult and 
sometimes even impossible to achieve this. 

In the current situation, it seems relevant to use, as V. Navrots’kyj suggests, the 
essence criterion to identify the actual correlation of criminal norms [6, с. 286]. In our 
opinion, it is necessary to take into account such theoretical considerations as to the 
assessment of the degree of social danger of the committed act. The crime in its material 
characteristics differs from the socially neutral (positive, harmful, or any other) behavior 
by social danger. The indicators of the social danger of criminally unlawful behavior are 
the so-called crime-forming features. In other words, the relevant acts are considered 
socially dangerous and are included to the criminal codes only if the legal characteristics 
of these acts include the necessary crime-forming features [14, с. 187–189]. 

Selection of features for the formation of the corpus delicti of a crime and the 
creation of the relevant criminal norm on this basis is carried out within the framework of 
criminalization, that is, in the process of identifying the socially dangerous forms of 
individual behavior, the recognition of admissibility, the possibility and feasibility of 
criminal struggle against them and their fixation in the law as criminally unlawful and 
punishable. As a result of criminalization, the features that distinguish a criminal act and 
non-criminal behavior are detected and enshrined in the criminal law [2, с. 11–12]. 

These features may relate not only to the form and type of guilt, the motive and 
purpose, the manner of committing a crime, the severity of the consequences, but also to 
the subject-matter of a crime and the victim, the place, the time, the circumstances, the 
situation of committing an act, the means and tools with the use of which a crime is 
committed, the subject. If none of these features are available, then there is no reason to 
say that such an act is socially dangerous [14, с. 187–189]. 

Such features are crime-forming, that is, those that create a norm which establishes 
criminal liability. The crime-forming features serve as a criterion for criminalization. Not 
each feature of a crime can be crime-forming. It becomes such in cases when it creates an 
independent criminal norm, which, following the needs of legal technique, is provided 
for either in the core crime or in its qualified or especially qualified forms [2, с. 11–12]. 

If we proceed with the analysis of the crime enshrined in Part 1 of Article 194 of the 
Criminal Code of Ukraine, we can conclude that in this case the quantity of the damage 
caused by intentional destruction of or damage to somebody else’s property is the crime-
forming feature. In the case described in Part 2 of Article 194 of the Criminal Code of 
Ukraine the emphasis of social danger «is transferred» to other factors, which are already 
so dangerous by themselves that convert simply illegal behavior into a crime: 

1) generally dangerous method; 
2) death of people; 
3) other grave consequences. 
Therefore, if intentional destruction of or damage to somebody else’s property is 

committed by way of setting fire, explosion or any other generally dangerous method, or 
caused death of people and other grave consequences (another nature of damage caused 
by the crime, obviously different from its material expression in Part 1 of Article 194 of 
the Criminal Code) – it is not a qualified type of intentional destruction of or damage to 
somebody else’s property, but another independent core crime. Accordingly, the norm of 
Part 2 of Article 194 of the Criminal Code of Ukraine is relatively special, since it has 
only partially special nature. That is, the encroachment stipulated in Part 2 of Art. 194 of 
the Criminal Code of Ukraine is a qualified crime in the proper sense of the word in 
relation to Part 1 only if intentional destruction of or damage to somebody else’s property 
causes material damage in extra large quantities. 
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In other words, the crime of intentional destruction of or damage to somebody 
else’s property committed by generally dangerous method or which caused death of 
people or other grave consequences does not imply the existence of socially 
dangerous consequences in the form of causing damage in large quantities. 

Conclusions. The analysis of the text of the Criminal Code of Ukraine gives 
grounds for the following conclusions: 

– As of September 30, 2017, the Criminal Code of Ukraine contains 397 qualified 
and especially qualified crimes. To indicate the features of the core crime in the qualified 
(especially qualified) one the legislator gets to use different legal formulas (constructions). 

– The most appropriate construction is either repeating the title of a crime in the second 
(next) part of the article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, or the textual 
reproduction of the disposition of the previous part of the article. But such constructions are 
rare in the current Criminal Code –only 42 –the absolute minority of cases. 

– In order to cut down the normative text, in 89.4 % of the text of the Criminal Code 
of Ukraine (355 cases) the legislator uses the construction «the same actions», «the same 
act» in different options (7 variants in total), often creating problems in the understanding 
of the corresponding norms. 

– If the first part of an article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine 
provides for liability for the formal crime, in most cases there are no special problems with 
the interpretation and qualification of the corresponding socially dangerous behavior. 

– The bulk of the problematic issues of qualification arise in cases when the core 
crime is material, and the qualified or especially qualified one as an indication of the 
main crime uses by the terms «action(s)» or «act(s)». In some cases, this creates a 
controversial situation and acute scientific debate for its solution. 

– In our opinion, in this situation it is necessary to consider the essence criterion and 
to proceed from the assessment of the degree of social danger of the committed act, the 
indicators of which are the so-called crime-forming features. If such feature or features 
are so socially dangerous that they create an independent criminal norm, then it can be 
stated that in the corresponding (second or next) part of the article of the Criminal Code 
of Ukraine there is a separate independent crime that does not necessarily contain all the 
features of the core crime, provided for in the first part of the considered article. In this 
case, different interpretation would indicate a gap in the criminal and legal regulation of 
the liability for the relevant encroachment. 

– If to analyze the crime provided for by Part 2 of Art. 194 of the Criminal Code of 
Ukraine, dangerous method, death of people or other grave consequences are, to our 
mind, the crime-forming features. Therefore, the consequence of causing damage in large 
quantities is not an obligatory feature of this crime. Accordingly, the norm of Part 2 of 
Article 194 of the Criminal Code of Ukraine is relatively special, since it has only 
partially special nature – in terms of causing material damage in extra large quantities. 

– Thus, the crime of intentional destruction of or damage to somebody else’s 
property committed by generally dangerous method or which caused death of people or 
other grave consequences does not imply the existence of socially dangerous 
consequences in the form of causing damage in large quantities. 
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О. Марін*, І. Сень** 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна, 
e-mail: *okmarin@ukr.net; **iryna.sen@gmail.com 

Розглянуто питання законодавчого вираження спеціальних норм (зокрема, в частині 
формулювання ознак кваліфікованих та особливо кваліфікованих складів злочину) в 
тексті чинного Кримінального кодексу України. З цією метою у формі таблиці узагаль-
нено всі випадки використання кваліфікованих чи особливо кваліфікованих складів 
злочину в КК України. Чинний на 30 вересня 2017 року КК України дає можливість 
зробити висновок про те, що він містить 397 кваліфікованих (особливо кваліфікованих) 
складів злочину. Для позначення ознак основного складу злочину у кваліфікованому 
законодавець використовує різні юридичні конструкції. 
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Найбільш вдалим видається відтворення у другій (наступній) частині статті 
Особливої частини КК України або ж назви злочину, або ж текстуальне відтворення 
диспозиції попередньої частини статті. Але таких конструкцій у чинному КК небагато. 

Основну увагу зосереджено на використанні при конструюванні кваліфікованих та 
особливо кваліфікованих складів злочинів відповідних юридичних формул (конструкцій): 
«те саме діяння», «ті самі діяння», «діяння, передбачене (-і) частиною (-ами) … цієї 
статті», «ті самі дії», «дії, передбачені частиною (-ами) … цієї статті», «та сама дія». 
Зроблено спробу аналізу змісту цієї конструкції із урахуванням виду попереднього 
основного складу злочину.  

Якщо у першій частині статті Особливої частини КК України передбачена відпові-
дальність за формальний склад злочину, то в більшості випадків особливих проблем із 
тлумаченням та кваліфікацією суспільно небезпечної поведінки не виникає. Найбільше 
проблемних питань кваліфікації з’являється у тих випадках, коли основний склад відпо-
відного злочину матеріальний, а кваліфікований чи особливо кваліфікований як вказівку 
на основний послуговується термінами «дія(-ї)» чи «діяння». 

У цьому аспекті, особливу увагу зосереджено на аналізі норми ч. 2 ст. 194 КК 
України з метою визначення адекватності використання у ній юридичної конструкції «те 
саме діяння». У подібних ситуаціях пропонуємо керуватися оцінкою ступеня суспільної 
небезпеки вчиненого діяння, індикатором якого є так звані криміноутворюючі ознаки. У 
ч. 2 ст. 194 КК України, такими криміноутворюючими ознаками, на нашу думку, є 
загальнонебезпечний спосіб, загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Тому наслідки у виді 
заподіяння шкоди у великих розмірах не є обов’язковою ознакою цього складу злочину. 

Отже, склад умисного знищення чи пошкодження чужого майна, вчиненого загаль-
нонебезпечним способом або такого, що спричинило загибель людей або інші тяжкі 
наслідки, не передбачає наявність суспільно небезпечних наслідків у виді заподіяння 
шкоди у великих розмірах. 

Ключові слова: юридична формула (конструкція), кваліфікований склад злочину, 
ступінь суспільної небезпеки, криміноутворююча ознака. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРАВИЛ ПОДІЛУ ОБСЯГУ ПОНЯТЬ 
ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ СМИСЛУ 
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Встановленню істинного смислу закону служать як вербальні засоби, так і невер-
бальні, в тому числі правила поділу обсягу понять на види. Маючи поділене законодавцем 
із дотриманням вказаних правил поняття, можна робити певні висновки як щодо діленого 
поняття, так і щодо членів поділу, тобто отримати нові знання про зміст законодавчого 
припису та понять, у ньому використовуваних. Так, 1) знання того, що обсяг усіх членів 
поділу дорівнює (вичерпує) обсягу діленого поняття, дає змогу точно встановити обсяг 
діленого родового поняття, а це своєю чергою запобігає можливості застосування КК 
України за аналогією, різнотлумаченням, суддівському угляду; 2) оскільки правильний 
поділ відбувається лише за однією основою (ознакою (-ами)), то ця ознака (-и) саме і буде 
(-уть) тією змінною і відмінною видовою ознакою у всіх членів поділу (видових поняттях). 
Усі інші ознаки видових понять повинні бути однаковими; 3) знання того, що члени поділу 
(видові поняття) виключають одне одного, дає підстави зробити висновки, що точно один і 
той же предмет чи явище не може входити одночасно до обсягу різних видових понять, 
кожен із предметів чи явищ, що належать до обсягу різних видових понять, не може 
одержувати однакову кримінально-правову оцінку і тягти за собою однакові кримінально-
правові наслідки і т. д.; 4) якщо зроблено безперервний поділ, то це вказує на те, що 
виділені видові поняття є однопорядкові, мають рівну кількість як спільних родових, так і 
відмінних видових ознак. 

Якщо ж чітко встановлено, що правила поділу поняття законодавцем не дотримані 
або прийнято за поділ те, що таким не є, то описані нові знання можуть бути хибними. 

Ключові слова: родове поняття, видове поняття, тлумачення кримінального закону, 
обсяг поняття, зміст поняття. 

Правильно застосувати Кримінальний кодекс України [3] (далі – КК України) 
(правильно кваліфікувати вчинене і призначити за нього справедливий криміналь-
но-правовий наслідок) можна лише правильно зрозумівши його. Встановленню 
істинного смислу закону служать як вербальні засоби (слова, словосполучення, 
терміни, сполучники і т. д.), так і невербальні, тобто правила побудови тексту 
закону, його структура, взаємозв’язок з іншими нормативно-правовими актами та 
явищами суспільного життя тощо. Одним із таких невербальних засобів є поділ 
обсягу понять на види. 

Поділ обсягу понять повинен відбуватися за чітко визначеними у формальній 
логіці правилами. А тому, маючи поділене законодавцем із дотриманням указаних 
правил поняття, можна робити певні висновки як щодо діленого поняття, так і 
щодо членів поділу, тобто отримати нові знання про зміст законодавчого припису 
та понять, у ньому використовуваних. 

У кримінально правовій літературі відбуватися і не раз аналіз кожного із 
законодавчих поділів у межах досліджень конкретних кримінально-правових інститутів 
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чи норм. Науковці-криміналісти неодноразово сперечалися щодо змісту та обсягу 
відповідних кримінально-правових понять – членів поділу. Значно рідше розгля-
дають формально-логічні засоби встановлення змісту понять [1, с. 56–65; 11, 
с. 144–162; 12]. Однак відсутні узагальнюючі дослідження виконання поділів 
обсягу понять у тексті КК України та використання правил такого поділу для 
з’ясування істинного смислу закону. 

Тому метою цього дослідження є проаналізувати такий формально-логічний 
прийом розкриття обсягу поняття та прийом законодавчої техніки, як поділ обсягу 
поняття на види, а зокрема, як і за яких умов він може бути використаний 
правозастосовником та тлумачем для отримання нових істинних знань про зміст та 
обсяг відповідних кримінально-правових понять, а також, які саме знання можна 
отримати з використанням правил поділу. При цьому не ставиться за ціль аналіз 
окремих законодавчих поділів чи понять, а виведення лише узагальнених 
висновків та правил. 

Законодавець у КК України, як у Загальній, так і в Особливій частинах, багато 
разів удається до поділу обсягу родових понять на видові. Однак перш ніж 
використовувати такі поділи для отримання нового істинного знання, варто 
насамперед переконатися, чи, по-перше, відповідна операція з обсягом поняття є 
справді його поділом, і, по-друге, чи дотримані законодавцем при відповідному 
поділі поняття формально-логічні правила такого поділу. 

Щодо першого, то поділ – це розподіл на види (групи) предметів, що входять 
до обсягу цього поняття [2, с. 55]. Він може бути як явний, тобто законодавець сам 
вказує, що певні поняття є видами іншого ширшого за обсягом поняття (наприклад, 
ст. 12 КК України (види злочинів), ст. 24 КК України (види умислу), ст. 25 КК 
України (види необережності) і т. д.), так і неявний, коли прямо в законі не вказано, 
що певні поняття є видами іншого, однак це можна зрозуміти із контексту (ст. 15 КК 
України (види замахів), ст. 112 КК України види державних діячів тощо). 

Від поділу поняття на види потрібно відрізняти розчленування цілого на 
частини чи виділення елементів – складових системи, які відбуваються за іншими 
правилами, не мають відношення до обсягу поняття, і частини (елементи) є тими 
елементами, з яких складається ціле (система). Наприклад, виділення у КК України 
Загальної та Особливої частин, поділ його на розділи, статті, виділення у статтях 
частин, пунктів – не є поділами поняття, а виділенням частин цілого та елементів 
системи. А тому «приписувати» ознаки поділу таким розчленуванням (як це 
намагаються робити, пишучи, наприклад, про проблеми виділення розділів в 
Особливій частині КК) не можна. Основною властивістю поділу, за якою можна 
перевірити, чи має місце саме поділ поняття за обсягом, а чи розчленування цілого 
на частини (системи на елементи), є те, що всі члени поділу (видові поняття) 
містять усі ознаки поділюваного поняття (родового поняття), а частини розчлену-
вання – не містять усіх ознак розчленованого поняття, не розкривають його обсягу, 
а лише структуру. 

Щодо другого, тобто чи дотримані законодавцем при здійсненні поділу 
поняття формально-логічні правила такого поділу, то, насамперед, нагадаємо, що 
такими правилами є: 1) поділ має бути сумірним, тобто обсяг членів поділу, разом 
узятих, має дорівнювати обсягу поділюваного поняття; 2) поділ має відбуватися на 
одній основі (за однією ознакою); 3) члени поділу мають виключати один одного; 
4) поділ має бути безперервним (у процесі поділу необхідно переходити до най-
ближчих видів, не перескакуючи через них); 5) основа поділу має бути виразною 
(точною, щоб її не можна було розуміти по-різному) [2, с. 56–58]. 
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Звичайно, встановити, чи дотримані всі вони не просто. Оскільки для того, 
щоб максимально точно відповісти на це питання потрібно мати повне уявлення 
про зміст та обсяг як родового, так і всіх видових понять. Однак, з іншого боку, 
часто зміст та обсяг відповідних понять можна встановити лише знаючи про їх 
співвідношення як роду і виду та про те, що одні з них одержані шляхом поділу 
обсягу інших. Отримуємо коло. Проте, вважаю, що якщо перевірити, чи дотримані 
одночасно всі правила поділу понять, наведені вище, чи охоплюються відомі 
дослідникові предмети чи явища відповідними поняттями, чи кожен із предметів 
або явищ входить в обсяг лише одного із видових понять, а також використовуючи 
інші знання (наприклад, кримінально-правові принципи, знання про суміжні 
досліджуваному інститути, про системність КК тощо) та всі способи тлумачення, 
можна все ж з великою долею вірогідності відповісти на поставлене питання. 
Тобто, навіть не маючи вичерпних знань про зміст та обсяг досліджуваних понять, 
вже певні висновки про виконаний поділ можна зробити. 

Варто вказати, що законодавець, проводячи поділ обсягу поняття в КК 
України, не рідко не дотримується правил такого поділу. А ці законодавчі огріхи 
призводять до різного розуміння смислу кримінально-правових приписів, різного 
розуміння співвідношення відповідних понять, а звідси, різного їх застосування, 
помилок у кримінально-правовій кваліфікації та призначенні покарання. 
Зупинимося лише на окремих поділах понять, у яких мають місце порушення і які 
(такі поділи), на нашу думку, є загальними та впливають на всі чи на велику 
кількість випадків правозастосування та породжують проблеми у кримінально-
правовій оцінці вчиненого та виборі відповідного кримінально-правового наслідку. 
Так, щодо обсягу поняття злочин у кримінальному праві України – його складають 
усі злочини, що передбачені в Особливій частині КК України. Однак цей поділ 
порушив правила поділу, оскільки відбувся не на одній основі, не є безперервним 
та члени поділу не виключають один одного. Адже законодавець ставить поруч, в 
один ряд злочини, що співвідносяться як рід і вид (наприклад, умисне вбивство та 
умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини, крадіжка та її види і т. д.), 
які виділені за різними критеріями і не виключають одні одних. Подолати цю 
проблему допомагає вчення про конкуренцію кримінально-правових норм [4], про 
колізію статей КК, роз’яснення вищих судових органів тощо, однак це все одно не 
забезпечує безпомилковості у правозастосуванні. Також законодавець ставить у 
ряд закінчених злочинів такі, схожі з якими діяння в інших випадках він відносить 
до незакінчених (наприклад, змова на вчинення розбою може бути і незакінченим 
злочином, і містити ознаки як закінченого (ст. 255, 257 КК України), так і 
незакінченого злочину). Окрім того, законодавець виділяє у КК України злочини та 
«незлочини», при чому останні часто виокремлюються за невиразною основою, яку 
тлумач закону має додумувати (наприклад, не зрозуміло, чи готування до злочинів 
невеликої тяжкості та обставини, що виключають злочинність діяння, не є 
злочинами через відсутність суспільної небезпеки, чи кримінальної протиправ-
ності, чи може і одного, і другого [10, с. 50–58]). 

Виділення законодавцем усіх кримінально-правових наслідків (під ними маємо 
на увазі всі передбачені у чинному КК України заходи впливу на особу за вчинення 
злочинів та суспільно небезпечних діянь) також відбулося не за однією основою 
(критерієм) і така не є виразною, а також такі наслідки не виключають один 
одного. А це призводить до того, що чітко не зрозуміло, які кримінально-правові 
наслідки повинні застосовуватися лише самостійно, а які – з іншими і з якими 
саме. Наприклад, чи можна застосовувати примусові заходи медичного характеру 
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до особи, яка вчинила в стані обмеженої осудності злочин і до неї було застосовано 
звільнення від кримінальної відповідальності, або звільнення від покарання чи від 
його відбування [Див. 6, с. 307]? Також порушені вимоги щодо сумірності, однієї 
основи та виразності основи при поділі поняття «інші заходи кримінально-
правового характеру» (Розділ ХІV Загальної частини КК України).  

Щодо вужчих проблем, то виділення повторності, сукупності та рецидиву 
традиційно розуміють як виділення видів множинності, що отримані внаслідок 
поділу обсягу останнього із вказаних понять. Однак у процесі такого поділу пору-
шені і правило щодо його сумірності, і щодо однієї основи, і щодо взаємовиключ-
ності членів поділу. Відповідно такий стан призвів до того, що навіть Пленум 
Верховного Суду України у своїх постановах закріплює декілька різних суперечливих 
підходів щодо кваліфікації повторності злочинів: за сукупністю злочинів, без такої 
та «змішаний» підхід [7, 8, 9]. 

Указані правила поділу понять, на нашу думку, порушені і при виділенні 
обставин, які пом’якшують та які обтяжують покарання. 

Поділ є несумірний (види не вичерпують усього обсягу родового поняття) при 
виділенні видів замаху (не охоплено тих, які вчиняють шляхом бездіяльності), 
видів вини (не охоплено злочинів з формальним складом, злочинів із двома форма-
ми вини), форм співучасті (не всі за змістом випадки співучасті будуть підпадати 
під одну із визначених форм, а зміст завжди повинен мати форму) тощо. 

Використання законодавцем так званих закритих переліків однозначно 
повинно би вказувати на те, що відповідні видові поняття вичерпують обсяг 
родового. Однак і такі приписи породжують проблеми у випадку, коли законо-
давець щодо одного і того ж родового поняття вказав різні переліки видових 
(наприклад, державний діяч (ст. 112 та 344 КК України), поводження (ст. 263 та 
265 КК України) тощо), або шляхом системного тлумачення можна встановити 
неповноту такого переліку (наприклад, ч. 1 ст. 1, Розділ VІІ Загальної частини 
«Повторність, сукупність та рецидив» КК України). Однак уважаємо, що такі 
проблеми не можуть впливати на розуміння та застосування кожного із закритих 
законодавчих переліків. 

Поділ відбувся не на одній основі та не є безперервним при виділенні 
осудності, неосудності та обмеженої осудності; при поділі осіб на повнолітніх, 
неповнолітніх та малолітніх; при виділенні загальних засад призначення покарання 
(по суті, при призначенні покарання суд повинен ураховувати КК України та 
обставини справи; у п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 65 КК України передбачений поділ положення 
про те, що при призначенні покарання враховується КК, а в 3-му пункті 
передбачений один із членів (видів) наступного поділу тієї засади, яка передбачена 
у п. 2 ч. 1 ст. 65 КК України).  

Поділ не зроблено за виразною основою при виділенні видів замаху, виділенні 
видів звільнення від покарання та звільнення від відбування покарання, виділення 
закінченого та незакінченого злочинів (адже незакінчений злочин також може 
містити «усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особли-
вої частини КК України», що, відповідно до ч. 1 ст. 13 КК України визнається 
закінченим злочином), виділенні видів покарань тощо. 

Перелік таких прикладів можна продовжувати. Багато із таких порушень уже 
неодноразово були предметом наукового аналізу під час дослідження відповідних 
інститутів. 

Як підсумок варто наголосити, що поділ поняття за однією основою (критерієм) та 
чіткість останньої, взаємовиключність елементів поділу, безперервність поділу – є 



О. Панчак 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 119 

абсолютними вимогами щодо поділу понять і їх порушення однозначно свідчить 
про недосконалість поділу. Що ж до такої вимоги, як сумірність поділу 
законодавчих понять, то потрібно враховувати два застереження: 1) за загальним 
правилом, слова повинні використовуватися у тексті закону в тому значенні, яке 
вони мають у літературній мові. Однак законодавець може надавати словам 
відмінне від загальновживаного значення, утворюючи специфічні правові терміни. 
Тому не можна робити категоричні висновки щодо обсягу певних понять, не 
врахувавши контекст їх уживання у тексті закону, системні зв’язки між різними 
структурними елементами закону, легальні дефініції тощо; 2) обсяг родового поняття 
законодавець може змінювати шляхом внесення змін чи в сам текст КК, чи в 
регулятивне законодавство. Проте в кожен конкретний період часу він є 
визначений і вичерпний; 3) обсяг поняття також може змінюватися через зміну чи 
виникнення нових суспільних відносин, на регулювання яких спрямована певна 
норма. Однак таку зміну можна враховувати лише, якщо відсутнє законодавче 
визначення обсягу поняття, або виділені законодавцем видові поняття своїм 
обсягом охоплюють такі зміни. 

Зрозуміло, що всі наведені вище та й інші порушення правил поділу обсягу 
понять призводять до неоднакового тлумачення та застосування КК України, до 
правозастосовних помилок. 

Тільки коли розглянуті вище дві умови встановлені (мав місце поділ обсягу 
поняття та дотримано всі правила його здійснення), можна одержати «додаткові» 
істинні знання про зміст та обсяг родового та видових понять, враховуючи правила 
поділу. Так, це буде: 

1) знання того, що обсяг усіх членів поділу дорівнює (вичерпує) обсягу діленого 
поняття, дає змогу точно встановити обсяг відповідного родового поняття, а це 
своєю чергою запобігає можливості застосування КК України за аналогією, 
різнотлумаченням, суддівському угляду. Встановлення обсягу поняття допомагає 
встановити його зміст, і, зрозуміло, встановлення змісту родового поняття означає, 
що стають відомими родові ознаки видових понять. Однак ані обсяг родового 
законодавчого поняття, ані кількість законодавчих видових понять часто не є раз і 
на завжди сталими, про що вже вище йшлося. Законодавець може їх змінювати, 
шляхом доповнення відповідних переліків іншими видовими поняттями. Це може 
зумовлюватися розвитком суспільних відносин, зміною суспільно-політичної, 
економічної і т. п. ситуації в державі тощо. Однак, якщо суспільні відносини чи 
уклад у державі змінився, проте законодавець не розширив відповідний поділ і 
жодним видовим поняттям ці зміни не охоплено, то така прогалина не може бути 
заповнена правозастосовником, особливо щодо понять, що містяться в Особливій 
частині КК України; 

2) оскільки правильний поділ відбувається лише за однією основою (ознакою 
(-ами)), то ця ознака (група ознак) саме і буде тією змінною і відмінною видовою 
ознакою у всіх членів поділу (видових поняттях). Усі інші ознаки (родові ознаки) 
видових понять повинні бути однаковими. Це не означає, що відповідне родове 
поняття не можна поділити на види за іншою основою (ознакою), однак при цьому 
ми отримаємо інші видові поняття (члени поділу); 

3) знання того, що члени поділу (видові поняття) виключають одне одного дає 
підстави зробити висновки, які є дуже важливими у кримінальному праві. Це 
означає, що точно один і той же предмет чи явище не може входити одночасно до 
обсягу різних видових понять (виділених за одним критерієм), тобто, наприклад, 
що одне і те ж діяння (злочин) не може стосуватися одночасно до декількох видів 
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(класів) понять; кожен із предметів чи явищ, що належать до обсягу різних видових 
понять, не може одержувати однакову кримінально-правову оцінку і зумовлювати 
однакові кримінально-правові наслідки і т. д. 

4) якщо поділ зроблено безперервний, то це вказує на те, що виділені видові 
поняття є однопорядкові, мають рівну кількість як спільних родових, так і відмінних 
видових ознак. Проте такі поняття можуть бути різними за обсягами. 

Своєю чергою, не встановивши на попередньому етапі того, що законодавцем 
точно дотримані правила поділу понять, можна стверджувати, що отримані в 
подальшому з урахуванням правил поділу обсягу понять нові знання можуть 
суперечити іншим поняттям, інститутам, практиці і т. п. Однак такий результат 
також слугуватиме аргументом на користь інших висновків про зміст та обсяг 
відповідних понять, однак не через пряме доведення, а від протилежного. 

Якщо ж чітко встановлено, що правила поділу поняття законодавцем не 
дотримані або прийнято за поділ те, що таким не є, то описані нові знання можна 
отримати хибні. А тому в таких випадках, по-перше, потрібно керуватися тим, що 
відсутній поділ поняття за обсягом, ділене поняття не є родовим, а отримані 
елементи – не є видовими поняттями, і, по-друге, потрібно встановити, яке саме 
правило поділу поняття за обсягом порушене. А далі, з урахуванням цього, з’ясовувати 
зміст та обсяг вказаних понять, при чому не приписуючи їм властивостей родових 
та видових понять. Адже таке приписування призводитиме до неправильного 
встановлення смислу КК, а, відтак, до неправильного його застосування. 

Наприклад, якщо видові поняття не вичерпують усього обсягу діленого 
(родового) поняття, то це може призводити до прогалин у кримінально-правовому 
регулюванні, заповнення яких призводить до застосування кримінального закону 
за аналогією. Щодо зобов’язуючих кримінально-правових норм, які містяться в 
Загальній частині КК України, то така ще допустима [5, с. 9] і, правду кажучи, має 
місце у правозастосуванні. Однак у забороняючих кримінально-правових нормах – 
така є категорично заборонена. 

Якщо поділ виконано не на одній основі, а це призводить до того, що виділені 
елементи будуть перетинатися, то таке порушення може призводити або до непов-
ної кримінально-правової оцінки вчиненого, або, навпаки, до оцінення одного і 
того ж діяння двічі, а також до невичерпних дискусій про співвідношення відповід-
них понять. 

Якщо виділені поняття не виключають одні одних чи поділ не є безперервним, 
то розуміння їх як видових, що отримані внаслідок поділу родового поняття, 
призводить до різного розуміння можливості їх застосування: штучного відшукання 
(чи й їх додумування) розмежувальних ознак, а відтак вибору лише одного з них 
для застосування, або ж вбачання між такими конкуренції чи й колізії, або 
стверджування про можливість їх одночасного застосування, що, однак, може 
призводити до порушення принципу non bis in idem. 

Отже, підсумовуючи проведене дослідження, можна стверджувати, що в КК 
України законодавець часто використовує поділ поняття за обсягом на види як 
засіб юридичної техніки, однак не завжди при цьому дотримується формально-
логічних правил такого поділу. Тому, у тих випадках, коли такі правила дотримані, 
їх використання тлумачем може сприяти встановленню істинного смислу законодавчих 
приписів, точному встановленню обсягу та змісту відповідних кримінально-
правових понять, а саме: чіткому з’ясуванню кола тих предметів чи явищ, що 
входять в обсяг відповідних родових та видових понять, виведенню точних 
висновків про те, що один і той же предмет чи явище не може входити одночасно 
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до обсягу різних видових понять, а ті предмети чи явища, що належать до обсягу 
різних видових понять, не можуть отримувати однакову кримінально-правову 
оцінку і зумовлювати однакові кримінально-правові наслідки; а також чіткому 
визначенню родових ознак та відмінних видових ознак, кількість яких у видових 
поняттях буде однаковою. А у тих випадках, коли немає поділу обсягу поняття, а 
лише розчленування цілого на частини, чи коли порушені правила поділу, то 
застосування таких правил при тлумаченні може призвести до хибних висновків, 
хоча, з іншого боку, може служити і додатковим аргументом при доведенні «від 
протилежного» щодо істинного смислу кримінального закону. 

Результати цього дослідження можуть бути враховані як у тлумаченні, засто-
суванні КК України, так і для вдосконалення самого тексту КК, зокрема в частині 
удосконалення поділів обсягів родових понять на видові. 
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Verbal means, as well as nonverbal means, including rules of concept scope division, are 
used in ascertaining the true sense of law. 

Division of concept scope should be done according to the rules, which are clearly defined in 
formal logic. Therefore, having the concept divided by the legislator in conformity with these rules, 
some conclusions concerning divided concept and elements of division can be made, that means 
receiving new knowledge about sense of legislative rule and concepts, used in it. 

But before applying such divisions in order to get new true knowledge, one should make sure 
that, firstly, whether the analyzed operation with concept scope is really its division, and, secondly, 
whether the legislator has followed the formal logic rules of such division while dividing the concept. 

It is worth mentioning that the legislator, providing the division of the concept scope, quite 
often does not follow the rules of such division.  

Only when the abovementioned two conditions are ascertained, the «additional» true 
knowledge about content and scope of generic and specific concepts can be obtained 
according to the rules of division. This knowledge includes: 
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1) knowledge that the scope of all the elements of division is equal to (exhausts) the 
scope of the divided concept and makes possible the exact ascertaining of divided generic 
concept scope, which as well prevents a possibility of the Criminal Code of Ukraine applying 
by analogy, of different interpretation, discretion of a judge. Ascertaining the concept scope 
helps us in ascertaining its content and, of course, ascertaining the generic concept content 
means that generic characteristics of specific concepts become known; 

2) since the right division is provided according to one basis (characteristic) only, this very 
characteristic is considered to be the changeable and different specific characteristic of all 
division elements (specific concepts). All other characteristics of specific concepts should be 
the same; 

3) knowing that the division elements (specific concepts) exclude one another, one can 
come to the conclusion that the same one thing or one phenomenon for sure can’t be 
simultaneously the element of different specific concepts scope, for example one action 
(crime) can’t simultaneously belong to several kinds of concepts, each thing or each 
phenomenon, which belong to different specific concepts scope, can’t get the same criminal 
law estimation and cause the same criminal law consequences etc; 

4) when the division is continuous, this indicates that obtained specific concepts belong to 
the same rank, have equal amount of common generic, as well as of distinctive specific 
characteristics. But such concepts can have different scopes. 

When it is clearly ascertained that the rules of concepts division have not been followed 
by legislator, or something, that is not the division, is concerned as division, in such cases the 
abovementioned new knowledge can be false. 

Keywords: generic concept, specific concept, interpretation of criminal law, scope of concept, 
content of concept. 

 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65. С. 124–133 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2017. Issue 65. P. 124–133 

© Андрейчук Л., 2017 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, 
ІНФОРМАЦІЯ 

ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО 
УДК 347.772.3 

МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ 

Л. Андрейчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна, 
e-mail: lubchik@ua.fm 

Досліджено теоретичні питання щодо майнових прав інтелектуальної власності на 
комерційне найменування. Проаналізовано чинне законодавство щодо правового регулю-
вання цих відносин, теоретичні позиції з предмета дослідження та судову практику стосовно 
вирішення спорів, пов’язаних із захистом майнових прав на комерційні найменування. 
Встановлено, що перелік майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найме-
нування не є вичерпним, оскільки у законі, окрім названих прав, ідеться про інші (непоіменовані) 
права, що встановлені законом. Доведено, що право на використання комерційного 
найменування охоплює низку різних дій суб’єкта, спрямованих на досягнення максимальної 
ефективності в господарському обороті під власним комерційним найменуванням. Окреслено 
способи застосування права на використання комерційного найменування. Звернуто увагу на 
те, що використання комерційного найменування за своїм змістом найбільш широке та 
абстрактне, і може знаходити конкретний вираз через реальні способи та засоби використання. 
Доведено, що при здійснені прав на комерційне найменування суб’єкт опирається на загально-
дозвільний принцип, діє з урахуванням загальних меж реалізації суб’єктивних прав та має 
ураховувати загальні засади цивільного права, зафіксовані в ЦК України. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, права, суд. 

Паризька конвенція про охорону промислової власності визнає комерційні 
(фірмові) найменування одним із об’єктів промислової власності. Комерційне 
(фірмове) найменування є засобом, який суб’єкти господарювання можуть вико-
ристовувати для своєї індивідуалізації поряд із власним іменем або найменуванням.  

В Україні питання виникнення майнових прав на комерційні найменування, 
зміст цих прав на їх здійснення регулюють норми ЦК України, ГК України, Закон 
України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року та 
інші законодавчі акти. 

Найменування юридичної особи досить часто збігається з її комерційним 
(фірмовим) найменуванням, проте найменування юридичної особи та комерційне 
найменування мають різне функціональне призначення і відповідно різну юридич-
ну природу. Тому комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від 
найменування юридичної особи та імені особи фізичної.  

Комерційне найменування як певне словесне позначення суб’єкта господарювання 
забезпечує його індивідуалізацію. Відтак характеристика майнових прав на цей 
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об’єкт інтелектуальної власності повинна враховувати те, що саме індивідуалізація 
суб’єкта цивільного обороту є основною функцією комерційного найменування. 
Зміст майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування 
майже не розкрито в ЦК України та ГК України. Також відсутній спеціальний 
законодавчий акт про охорону прав на комерційне найменування. Поняття вико-
ристання майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування 
по-різному розуміють в науковій літературі та в судовій практиці, що зумовлено 
недосконалим правовим регулюванням. Тому вказана проблематика є актуальною 
для наукового дослідження. 

Комерційне найменування як об’єкт права інтелектуальної власності було 
предметом досліджень окремих науковців у межах дисертаційних досліджень 
(Кодинець А. О. «Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 
послуг у цивільному праві України», 2006 року [4], Кривошеїна І. В. «Фірмове 
найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України», 2007 
року [5], Іщук С. І. «Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) 
найменування», 2009 року [3] та інші). Результати цих досліджень, безумовно, 
заслуговують на увагу і будуть предметом аналізу, проте вони виконані досить 
давно, відтак актуальним є проведення нового дослідження окремої проблематики 
щодо комерційних найменувань, зокрема майнових прав інтелектуальної власності 
на них, з урахуванням поточного стану існування відносин між суб’єктами 
господарювання. Окрім дисертаційних досліджень, деякі питання щодо комерційних 
найменувань досліджували й інші науковці, зокрема, Ю. Л. Бошицький [1], 
В. М. Крижна [5], В. М. Мартин [7], Л. Л. Тарасенко [9] та інші. Однак ці 
дослідження були вибірковими та комплексно не охоплювали проблематику 
майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування.  

Цілями статті є характеристика майнових прав інтелектуальної власності на 
комерційне найменування як засобу індивідуалізації суб’єктів цивільного обороту, 
обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цього 
об’єкта права інтелектуальної власності. 

Види майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування 
закріплені у ст. 490 ЦК України. Відповідно до її частини 1 цієї статті такими 
правами є: 

1) право на використання комерційного найменування;  
2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комер-

ційне найменування, в тому числі забороняти таке використання. 
Перелік майнових прав інтелектуальної власності не є вичерпним, оскільки у 

цій же статті йдеться про інші (непоіменовані) права, встановлені законом. Окрім 
ЦК України, на сьогодні відсутні будь-які законодавчі акти, що встановлюють (чи 
загалом регулюють) відносини інтелектуальної власності на комерційне найменування.  

Зміст майнових прав у ЦК України не розкрито. Право на використання 
комерційного найменування охоплює низку різних дій суб’єкта, спрямованих на 
досягнення максимальної ефективності в господарському обороті під власним 
комерційним найменуванням. На думку В. М. Мартина, створення та перше вико-
ристання комерційного найменування породжує виняткове абсолютне правовідношення, 
зміст якого складає право суб’єкта використовувати комерційне найменування як 
засіб своєї індивідуалізації та індивідуалізації товарів, робіт, послуг, які він 
виробляє та/або надає. Усі інші учасники правовідносин не мають права викорис-
товувати це найменування та не повинні перешкоджати у його здійсненні 
суб’єктові, який володіє відповідними правами [2, с. 335–343]. Варто зазначити, що 
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у межах такого правовідношення на усіх суб’єктів покладається пасивний обов’язок не 
порушувати прав уповноваженого суб’єкта. 

Право на використання комерційного найменування реалізується шляхом 
використання такого найменування в господарському обороті для власної персоніфікації 
(на противагу іншим суб’єктам, що господарюють у цій чи суміжних сферах із 
суб’єктом). Таке використання за своїм змістом найбільш широке та абстрактне і 
може знаходити конкретний вираз через реальні способи та засоби використання. 
Зокрема: 

–використання комерційного найменування шляхом його проставлення на усіх 
документах, що виходять від суб’єкта господарювання (накази, розпорядження, 
банківські документи, запити, листування тощо); 

– використання комерційного найменування у цивільних договорах при запов-
ненні такого реквізиту договору як найменування сторони; 

–використання комерційного найменування у рекламі, на веб-сайтах, у домен-
ному імені тощо; 

– використання комерційного найменування чи його частини у торговельних 
марках, права на які зареєстровані у встановленому законом порядку; 

– використання комерційного найменування, якщо це фізично можливо, шляхом 
його проставлення та фіксації в інший спосіб на товарах, роботах, послугах, які 
виробляє/надає суб’єкт; 

– використання комерційного найменування у будь-яких публічних згадуваннях 
про суб’єкта відповідних прав (різні публікації, презентації, реєстри, збірники, 
конкурси, поліграфічна продукція тощо). 

Звичайно, що перелік сфер та способів реалізації прав на комерційне наймену-
вання не може бути завершеним, вичерпним. При здійснені прав на комерційне 
найменування суб’єкт опирається на загальнодозвільний принцип, який діє з 
урахуванням загальних меж реалізації суб’єктивних прав та має ураховувати 
загальні засади цивільного права, зафіксовані у ст. 3 ЦК України. 

Загальні засади здійснення цивільних прав закріплені нормами ст. 12 ЦК 
України. Відповідно до її норм особа реалізує свої цивільні права вільно на 
власний розсуд. Нездійснення особою своїх прав не є підставою для їх припинен-
ня, окрім випадків, встановлених законом. Тому, якщо з огляду на певні причини, 
суб’єкт прав на комерційне найменування не використовує його, це не означає, що 
він відмовився від нього і, відповідно, інша особа може вільно використовувати 
таке найменування. 

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦК України особа може відмовитися від свого 
майнового права. Оскільки права на комерційне найменування та й самі комерційні 
найменування, які використовують для індивідуалізації суб’єктів, товарів, робіт, 
послуг, ніде не фіксують, то відмова від таких прав відбувається шляхом 
фактичних дій. Такі дії теж ніде не фіксують. Тому може виникнути ситуація, за 
якої об’єктивно неможливо встановити – суб’єкт прав не використовує комерційне 
найменування чи відмовився від нього. Чи можуть зацікавлені особи вчиняти певні 
дії, спрямовані на використання «задавненого» комерційного найменування?  

Ураховуючи імперативне правило ч. 2 ст. 490 ЦК України, що майнові права 
інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі 
лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або 
його відповідною частиною, не може йтися про договірне передання прав на 
комерційне найменування. Такий підхід виправданий з погляду захисту прав 
споживачів. У тому ж разі, якщо суб’єкт відповідних прав на комерційне найменування 



Л. Андрейчук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 127 

відмовляється від них, чи можливим є набуття відповідних прав зацікавленою 
особою. Наразі питання використання комерційних найменувань, які перестали 
використовувати з різних причин чи щодо яких достовірно відомо про відмову 
суб’єкта від прав на них, залишаються відкритими. Для їх вирішення потрібно 
керуватися: використання «задавнених» комерційних найменувань, які не викорис-
товують чинні суб’єкти (обставини свідчать про його відмову від нього), уже не 
використовують, оскільки суб’єкт припинений як юридична особа чи фізична 
особа-підприємець, не використовують у зв’язку з перепрофілюванням діяльності 
суб’єкта, якому уже непотрібне раніше використовуване комерційне найменування, 
допустиме, якщо це не вводить в оману споживачів та, якщо попередній суб’єкт 
прав чітко та однозначно висловив свою згоду про відмову від комерційного 
найменування. Відповідно до ст. 491 ЦК України чинність майнових прав інте-
лектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації 
юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом. Саме ж комерційне 
найменування може отримати «повторне життя», оскільки саме з ним споживач 
пов’язував певний рівень споживання, якість, стиль обслуговування тощо.  

Уважаємо, що на законодавчому рівні варто урегулювати відносини щодо 
відмови від комерційного найменування, зокрема, у разі перепрофілювання 
діяльності суб’єкта прав на нього. Ураховуючи, що суб’єкт не може передати права 
на комерційне найменування, окрім як разом з цілісним майновим комплексом, у 
разі його відмови від таких прав або, якщо суб’єктом не проводить діяльність, для 
позначення якої використовували комерційне найменування, такому суб’єктові 
доцільно надати право на оплатне відчуження прав на комерційне найменування.  

У тих же випадках, якщо йдеться про застосування уже раніше використо-
вуваних комерційних найменувань, теж необхідною є чітка законодавча позиція 
щодо їх повторного (оновленого) використання. Таке використання можливе, якщо 
це не вводить в оману споживачів. 

Наприклад, у м. Львові працює концерн «Електрон» як акціонерне товариство 
публічного типу. На сьогодні – це успішна машинобудівна корпорація, відома на 
ринку як виробник сучасних трамваїв, тролейбусів, автомобілів багатофункціо-
нального призначення для комунальних служб, автомобілів швидкої медичної 
допомоги, кліматичних систем для автотранспорту тощо. З найменуванням 
«Електрон» до 1991 року пов’язувалося виробництво телевізорів. Львівський теле-
візійний завод засновано у 1957 році, а у 1970 році на його базі створено ВО 
«Електрон» – одне з найпотужніших об’єднань тепер уже не існуючої держави. 
Саме на базі ВО «Електрон» шляхом акціонування і було створено однойменний 
концерн, з найменуванням якого пов’язується виробництво уже іншої продукції. 
Але найменування залишилося. 

При здійсненні прав на комерційне найменування суб’єкт має ураховувати 
також і загальні межі реалізації прав, закріплені у ст. 13 ЦК України. Зокрема, при 
здійсненні своїх прав суб’єкт зобов’язаний утримуватися від дій, які могли б 
порушити права інших осіб. Оскільки комерційне найменування виконує двоєдину 
функцію засобу індивідуалізації суб’єкта, його товарів, робіт, послуг та одночасно 
засобу їх персоніфікації перед споживачем, то при реалізації прав на нього 
уповноважений суб’єкт має керуватися не тільки своїми інтересами, а й урахову-
вати інтереси споживача. Використовуване комерційне найменування не може 
вводити в оману споживача. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром 
завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Таку 
норму, закріплену у ч. 3 ст. 13 ЦК України, у судовій практиці використовують у 
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поєднанні з іншими спеціальними нормами, порушення яких допустив суб’єкт, що 
здійснює право. Щодо реалізації прав на комерційне найменування саме з наміром 
завдати шкоди іншій особі, таку ситуацію важко спрогнозувати. На практиці 
непоодинокими є випадки використання чужого комерційного найменування 
(зловживання чужими правами) з метою отримання неправомірної вигоди від 
просування на ринку фірми, товарів, робіт, послуг під чужим (добре відомим, 
«розкрученим», популярним) іменем.  

Зміст права перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати 
комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання тісно 
пов’язаний зі змістом права на використання комерційного найменування та 
зумовлений функціональним призначенням самого комерційного найменування. 
Суб’єкт, якому належать права на комерційне найменування за правом його 
першого використання, зважаючи на зміст п. 2 ч. 1 ст. 490 ЦК України, може 
власними активними діями перешкоджати іншим особам у його неправомірному 
використанні. Але з огляду на практику такі ситуації не трапляються. Суб’єкт прав 
у разі їх порушення звертається до суду з відповідними позовними вимогами. 
Важко спрогнозувати, які активні дії може застосувати суб’єкт для захисту 
порушених прав. Відповідно до ст. 19 ЦК України особа має право на самозахист 
свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних 
посягань. Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені 
законом та не суперечать моральним засадам суспільства. У разі, якщо будь-яка 
інша особа використовує чуже комерційне найменування, то суб’єкт прав на нього 
майже не може застосувати якісь власні засоби впливу на особу-порушника. 
Аналогічно суб’єкт, опираючись винятково на власні можливості, не зможе заборо-
нити неправомірне використання належного йому комерційного найменування. Тобто, 
право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найме-
нування, в тому числі забороняти таке використання, реалізується за допомогою суду 
шляхом звернення до нього з відповідними вимогами та застосовуючи механізми 
виконання судового рішення про припинення порушення, відшкодування завданої 
шкоди тощо. При здійсненні цього права не можуть бути задіяні адміністративні мето-
ди, оскільки права на комерційне найменування не реєструються як і самі комерційні 
найменування. Тому відповідні державні служби у сфері охорони інтелектуальної 
власності не в змозі надати реального захисту суб’єкту прав. 

Дієвим засобом впливу на порушника прав на комерційне найменування могло 
би бути законодавче закріплення права суб’єкта, що діє під комерційним 
найменуванням, публікувати у визначених друкованих засобах (наприклад, 
біржових бюлетенях, офіційному друкованому органі державної установи у сфері 
інтелектуальної власності тощо), відповідних відомостей про порушника та 
характер його дій. Це могло би бути своєрідною інформацією як для споживачів, 
так і для інших суб’єктів про особу-порушника. Такі публікації могли би мати 
певний вплив на його ділову репутацію, що прямо пов’язано з активністю на 
ринку. Якщо після такої публікації порушення продовжуються, тоді суб’єкт 
відповідних прав звертається до суду з позовом про захист. Проте таку процедуру 
не можна розглядати як передумову звернення до суду про захист порушених прав 
на комерційне найменування. 

У судовій практиці доволі поширеними є справи про захист прав на 
комерційне найменування.  

Так до господарського суду м. Києва звернулося ТОВ «Промислові засоби 
індивідуального захисту» до ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального 
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захисту» про визнання протиправним та таким, що порушує недоторканість ділової 
репутації ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» розповсюдження 
ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» недостовірної інфор-
мації про юридичний зв’язок з ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» 
та використання його комерційного (фірмового) найменування [8]. Позивач 
просив: зобов’язати ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» 
припинити використання в будь-який спосіб комерційного (фірмового) наймену-
вання ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту», яким є відповідне 
словосполучення українською (ПРОМЗІЗ) та російською (ПРОМСИЗ) мовами й 
абревіатури PROMSIZ, Ltd; зобов’язати учасників (засновників) ТОВ «Центр 
промислових засобів індивідуального захисту» протягом двох місяців від дати 
набрання чинності судовим рішенням шляхом внесення та державної реєстрації 
відповідних змін до його статуту змінити найменування товариства так, щоб 
уникнути змішування з діяльністю ТОВ «Промислові засоби індивідуального 
захисту»; зобов’язати ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» 
протягом місяця від дати набрання чинності судовим рішенням за власний рахунок 
опублікувати в науково-виробничому журналі «Охорона праці», всеукраїнському 
виробничо-практичному журналі «Промислова безпека» та щомісячному практик-
ному журналі «Охорона праці і Пожежна безпека» розміром шрифту не менше 
трьох міліметрів обсягом на цілу сторінку (170х240 мм) літерами червоного 
кольору повідомлення про порушення ним права інтелектуальної власності позивача 
та спростування поширеної недостовірної інформації. Позивач зазначив конкретний 
зміст інформації, що мала бути опублікована у разі задоволення його позовних вимог. 

До остаточного вирішення справу слухали різні судові інстанції, призначали 
декілька фахових експертиз, висновки яких ураховували при винесенні рішення по 
суті спору.  

Рішенням господарського суду м. Києва позовні вимоги задоволено частково. 
Зобов’язано ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» припини-
ти використання в будь-який спосіб комерційного (фірмового) найменування ТОВ 
«Промислові засоби індивідуального захисту». В іншій частині позовних вимог 
відмовлено. Постановою Київського апеляційного господарського суду рішення 
господарського суду м. Києва скасовано в частині зобов’язання ТОВ «Центр 
промислових засобів індивідуального захисту» припинити використання в будь-
який спосіб комерційного (фірмового) найменування ТОВ «Промислові засоби 
індивідуального захисту», яким є абревіатура PROMSIZ, Ltd. У цій частині 
прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову в частині зобов’язання 
ТОВ «Центр промислових засобів індивідуального захисту» припинити викорис-
тання в будь-який спосіб комерційного (фірмового) найменування ТОВ «Промислові 
засоби індивідуального захисту», яким є абревіатура PROMSIZ, Ltd. Постановою 
Вищого господарського суду України рішення господарського суду м. Києва та 
постанову Київського апеляційного господарського суду скасовано в частині 
вирішення спору щодо захисту прав ТОВ «Промислові засоби індивідуального 
захисту» на комерційне (фірмове) найменування. Справу передано на новий 
розгляд до господарського суду м. Києва. До суду від представника позивача 
надійшла заява про зміну предмету позову, у якій ТОВ «Промислові засоби 
індивідуального захисту» просить суд: зобов’язати ТОВ «Центр промислових 
засобів індивідуального захисту» припинити використання комерційного (фірмо-
вого) найменування ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту», яким є 
відповідне словосполучення українською та російською мовами й абревіатури шляхом 
їх вилучення із найменувань відповідача. 
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У судовому засіданні представник позивача надав письмові пропозиції щодо 
призначення судової експертизи, в якому просив суд поставити на вирішення 
експерта таке питання: чи виконують зазначені ним словосполучення, на які 
позивач посилається як на свої комерційні (фірмові) найменування, індивідуалізу-
ючу функцію у веденні ним комерційної діяльності, тобто чи вирізняється завдяки 
останнім підприємство позивача з-поміж інших осіб. 

У процесі судового розгляду встановлено, що повне та скорочене найменуван-
ня позивача українською мовою внесено до Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Основні види 
діяльності як позивача, так і відповідача майже збігаються. Це виготовлення 
робочого одягу, взуття, виробів із пластмас, готових металевих виробів. Повне 
найменування відповідача є майже ідентичним повному найменуванню позивача. 
Скорочена назва відповідача також містить скорочене найменування позивача.  

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування, суд уважав, що позовні 
вимоги у частині вирішення спору щодо захисту прав ТОВ «Промислові засоби 
індивідуального захисту» на комерційне (фірмове) найменування, підлягають 
задоволенню. Позивач, доводячи факт першого використання ним спірних комер-
ційних найменувань, посилався на такі докази: зазначення його комерційного 
найменування у посібнику «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на 
висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів», виданого у 2004 році; 
диплом учасника ІІ міжнародного виставкового форуму «Виробництво і захист-
2003», у якому зазначено його найменування; каталог продукції на 2000 рік, на 
обкладинці якого вказано повне комерційне найменування позивача; інші дипломи, 
сертифікати, договори у яких вказано його комерційне найменування. Суд у 
мотивувальній частині судового рішення зіслався і на оглядовий лист Вищого 
господарського суду України від 27 червня 2008 року «Про практику застосування 
господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної 
власності», у якому зазначено, що доказами в судових справах щодо захисту прав 
на комерційне найменування можуть бути безліч видів документів та інших 
матеріалів, зокрема статутні документи, якщо в них міститься положення про 
комерційне найменування; договори, бланки, інша технічна та службова докумен-
тація, в якій використано комерційне найменування; продукція, на якій нанесено 
комерційне найменування; рекламні матеріали тощо. Суд дійшов висновку, що 
моментом першого використання спірних комерційних (фірмових) найменувань 
був саме 2004 рік. Товариство відповідача зареєстроване у 2012 році. Отже, спірні 
комерційні найменування уже давно використовував позивач у своїй діяльності. 

У ґрунтовних експертних висновках зазначалося, що використання спірних 
комерційних найменувань позивачем і відповідачем може вводити в оману спожи-
вачів як щодо товарів, так і щодо суб’єктів, що їх виробляють. Вони є схожими 
настільки, що їх можна сплутати. 

Тож, суд задовольнив позовні вимоги та зобов’язав відповідача припинити 
використання комерційного (фірмового) найменування позивача. 

Варто зауважити, що звертаючись до суду, позивач просив про застосування 
конкретних засобів, спрямованих на припинення порушення. Це, зокрема, 
зобов’язати відповідача провести державну реєстрацію відповідних змін до його 
статуту у частині найменування, щоб уникнути змішування з діяльністю позивача, 
а також провести відповідну публікацію. У резолютивній частині судового рішення 
йдеться про зобов’язання відповідача припинити використання комерційного 
(фірмового) найменування позивача. Проте дієвий контроль у виконанні рішення є 
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утрудненим. У разі продовження порушення прав позивача він буде змушений 
знову вдаватися до судового захисту. 

Також варто оцінити фаховість суддів у розгляді обставин спору, скрупульоз-
ність в оцінюванні усіх доказів, аналізі чинного законодавства та позицій вищих 
судових інстанцій. Суд чітко сформулював питання, які ставили на розгляд 
експерта. Адже спори у сфері інтелектуальної власності доволі специфічні та 
потребують відповідних фахових знань. Мотивувальна частина судового рішення 
бездоганна та не залишає жодних сумнівів щодо його законності обґрунтованості. 

Перелік майнових прав інтелектуальної власності не є вичерпним, оскільки у 
ЦК України йдеться, окрім окремих визначених майнових прав також і про інші 
(непоіменовані) права, встановлені законом, а на сьогодні відсутні будь-які 
законодавчі акти, що встановлюють (чи загалом регулюють) відносини інтелектуальної 
власності на комерційне найменування. Право на використання комерційного 
найменування охоплює низку різних дій суб’єкта, спрямованих на досягнення 
максимальної ефективності в господарському обороті під власним комерційним 
найменуванням. Право на використання комерційного найменування реалізується 
шляхом використання такого найменування в господарському обороті для власної 
персоніфікації (на противагу іншим суб’єктам, що господарюють у цій чи 
суміжних сферах зі суб’єктом). Таке використання за своїм змістом найширше та 
абстрактне і може знаходити конкретний вираз через реальні способи та засоби 
використання. При здійснені прав на комерційне найменування суб’єкт опирається 
на загальнодозвільний принцип, який діє з урахуванням загальних меж реалізації 
суб’єктивних прав та має ураховувати загальні засади цивільного права, 
зафіксовані у ст. 3 ЦК України. На законодавчому рівні варто урегулювати відно-
сини щодо відмови від комерційного найменування, зокрема, у разі перепрофілю-
вання діяльності суб’єкта прав на нього, адже ураховуючи, що суб’єкт не може 
передати права на комерційне найменування, окрім як разом з цілісним майновим 
комплексом, у разі його відмови від таких прав або, якщо суб’єкт не здійснює 
діяльність, для позначення якої використовували комерційне найменування, 
такому суб’єктові доцільно надати право на оплатне відчуження прав на комер-
ційне найменування.  
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The article examines issues of intellectual property right on commercial (trade) names. 
There were analysed the theoretical positions, the positions of courts’ practices on the subject 
of this scientific research (resolving disputes related to the protection of commercial names). 
The analysis of legal regulation of these relations was done. 

It has been established that the list of property intellectual property rights is not 
exhaustive, in addition to certain defined these property rights, also other (non-titled) rights 
established by law, at present there are no legislative acts establishing (or generally 
regulating) intellectual property relationship on a commercial name. 

It is proved that the right to use a commercial name covers a number of various actions of 
the subject aimed at achieving the maximum efficiency in economic turnover under its own 
commercial name. It is substantiated that the right to use a commercial name is exercised 
through the use of such name in economic turnover for personalization (as opposed to other 
entities operating in this or related areas with the subject). Such use is the most extensive and 
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abstract in its content and can find a specific expression through the actual ways and means 
of use. It was paid attention to the fact that when exercising the rights to a commercial name, 
the subject is based on a general permissive principle that operates in the light of the general 
limits of the exercise of subjective rights and should take into account the general principles of 
civil law, enshrined in art. 3 of the Civil CodeofUkraine. 

It is proposed at the legislative level to regulate relations on the refusal of a commercial 
name, in particular, in case of reshuffling the activity of the subject of rights to it, since, 
considering that the entity cannot transfer the rights to a commercial name, except in 
conjunction with a holistic property complex, in this case his waiver of such rights or, if the 
entity does not carry out activities for the denomination of which the commercial name has 
been used, it is expedient for such a subject to provide the right to a paid alienation of the 
rights to a commercial name. 

Keywords: intellectual property, rights, court. 
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВЕБ-СТОРІНКИ  
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e-mail: tarasenkoleo@gmail.com 

Досліджено проблемні питання щодо правового режиму веб-сторінки. Проаналізовано 
чинне законодавство щодо правового регулювання цих відносин, правила користування 
обліковими записами на окремих веб-сайтах та відповідну судову практику, в якій 
використано веб-сторінки як доказ у цивільному чи господарському процесі. Виявлено, що 
Інтернет-сайт як об’єкт інтелектуальної власності є складним явищем, яке містить у собі 
елементи різних правових понять права інтелектуальної власності. Це обумовлено тим, що 
веб-сайт складається з веб-сторінок, власник веб-сайту (реєстрант) не завжди є власником 
веб-сторінки. Зроблено висновки про те, що володіння обліковим записом, яке дає змогу 
самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці та 
управляти нею, породжує у цієї особи відповідні права та обов’язки. Обґрунтовано, що для 
встановлення достовірності інформації, яка міститься на роздруківці веб-сторінки, суд 
може самостійно (за потреби можна скористатися допомогою спеціаліста) оглянути зміст 
певної веб-сторінки, дослідити інформацію, яка на ній міститься.  

Ключові слова: Інтернет, веб-сайт, суд, веб-сторінка, обліковий запис. 

Загальний доступ користувачів до мережі Інтернет відображає можливість 
кожної особи вільно користуватися веб-сайтами, їх інформаційним наповненням, 
без встановлення відповідних обмежень – залежно від віку, країни перебування 
тощо. Доступ до Інтернету не потребує отримання спеціального погодження ні від 
органів влади, ні від приватних компаній, які відповідають за функціонування 
адресного простору мережі. Однак існують винятки, зокрема, доступ до окремих 
сайтів може бути заблоковано користувачам певного регіону (або країни). 

Інтернет-сайт як об’єкт інтелектуальної власності є складним явищем, яке містить 
у собі елементи різних правових понять права інтелектуальної власності. Крім поняття 
«Інтернет-сайт», у науковій літературі та в чинному законодавстві вживається ще 
поняття «веб-сайт», «веб-сторінка». Веб-сайт (сукупність веб-сторінок) як об’єкт права 
потребує інтелектуальної творчої праці для створення та належного функціонування. 
Інтернет-сайт (як і веб-сторінки) не існує поза межами Інтернету. Інформаційне 
наповнення Інтернет-сайту зазвичай є інтелектуальною власністю певної особи, та 
фіксується на конкретних веб-сторінках. На веб-сайті можуть бути розміщені об’єкти 
авторського права (тексти, малюнки, музичні твори тощо), суміжних прав (фонограми, 
відеограми тощо), об’єкти патентного права (наприклад, зображення промислового 
зразка), засоби індивідуалізації (комерційне найменування, зображення знаку для 
товарів і послуг) тощо. У більшості випадків на веб-сайтах розміщують саме об’єкти 
авторського права, бо переважно веб-сторінки – це текстова інформація. У зв’язку з 
цим виникає багато питань, які потребують вирішення, зокрема, це правильне 
визначення суб’єкта, який повинен відповідати за позовом про порушення авторських 
прав, що має місце на окремій веб-сторінці, це правильне «оформлення» роздруківки 
веб-сторінки для використання її як доказу в суді тощо. Судова практика є неоднознач-
ною щодо вирішення цих питань, оскільки правове регулювання цих відносин майже 
відсутнє і потребує значного вдосконалення.  
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Правовий режим веб-сторінки як частини Інтернет-сайту мало висвітлено у 
науковій літературі. В окремих підручниках з ІТ права, права інтелектуальної 
власності порушено питання про її правову природу [6, с. 317; 8, с. 192; 18, с. 36]. 
У фахових періодичних виданнях автори здебільшого аналізують лише окремі 
аспекти, пов’язані з використанням веб-сторінки у судовому провадженні [1, 2, 5, 
7, 17]. На рівні дисертаційних досліджень заслуговує на увагу робота В. С. Гури, 
але вона стосувалася цивільно-правової охорони веб-сайту загалом [9], тому веб-
сторінка як об’єкт права є недостатньо повно дослідженою. Відтак пропонована 
тема наукового дослідження, що викладена у цій статті, є актуальною для подаль-
шого аналізу. 

Цілями статті є характеристика веб-сторінки як об’єкта права, визначення 
співвідношення між поняттями «веб-сайт» і «веб-сторінка», з’ясування їх правово-
го режиму, характеристика способів використання веб-сторінки як доказу в судових 
провадженнях, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення правового регулю-
вання цих відносин. 

Веб-сайт складається з веб-сторінок. Власник веб-сайту (реєстрант) не завжди 
є власником веб-сторінки. Зокрема власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, 
якщо останній володіє обліковим записом, що дає йому змогу самостійно, 
незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці та 
управляти нею (ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). 
Такий підхід також є цілком виправданим, оскільки нерідко користувачі веб-
ресурсів мають технічну можливість самостійно наповнювати контент (інформацією) 
певний веб-сайт, власниками якого вони не є.  

Прикладом може бути обліковий запис у соціальних мережах, на веб-порталах, 
завдяки чому користувач самостійно формує інформаційну складову свого 
облікового запису, виставляючи на загал ту інформацію, яку вважає за необхідне. 
Окрім цього, норма є важливою з огляду на потенційний суб’єктний склад спору, 
що може виникнути у разі порушення цією особою авторських або суміжних прав. 
У такому разі саме власник веб-сторінки повинен бути відповідачем у такій 
категорії справ.  

Для відповіді на питання, чи повинен власник веб-сайту (реєстрант доменного 
імені) відповідати за порушення авторських прав, що відбулося на його веб-сайті, 
доцільно провести аналогію зі суб’єктним складом розгляду справ, пов’язаних з 
порушенням авторських прав у друкованих ЗМІ, різних виданнях. Окрім автора 
публікації, відповідачем є ще й видавець. З Постанови Пленуму ВСУ «Про 
застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і 
суміжних прав» від 4 червня 2010 року вбачається, що належним відповідачем у 
справі про захист авторського права є особа, яка своїми діями порушила особисті 
немайнові чи майнові права суб’єктів авторського права.  

У Постанові Пленуму прямо вказано, що при вирішенні відповідних спорів 
суд повинен установити, чи перебуває веб-сайт та розміщена на ньому інформація 
в розпорядженні особи, якій пред’явлено позовні вимоги, а також чим підтверд-
жується факт порушення нею авторського права. Дані про власника веб-сайту 
можуть бути витребувані відповідно до процесуального законодавства в адмініс-
тратора системи реєстрації та обліку доменних назв та адреси українського 
сегмента мережі Інтернет (п. 31 Постанови).  

Такий же підхід відображений і в постанові Пленуму Вищого господарського 
суду (далі – ВГС) України від 17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики 
вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності». Однак 
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ВГС України доповнив цю позицію таким твердженням: власників сайту, на якому 
було розміщено твори без надання дозволів згідно зі законом, визнають порушник-
ками авторського права. Вважаємо категоричність такої позиції досить спірною, 
оскільки, по-перше, ВГС України не законодавець, щоб встановлювати такі приписи, 
по-друге, це правило не завжди може бути застосоване на практиці, оскільки 
розвиток Інтернет-відносин спричиняє появу різних видів веб-сайтів, які за своєю 
технічною сутністю надають можливість користувачам самостійно розміщувати на 
таких сайтах об’єкти авторських або суміжних прав, об’єкти патентного права тощо.  

Прикладом є популярні соціальні мережі (Facebook, зокрема), сервіси від 
компанії Google (YouTube, зокрема) та інші, в межах яких Інтернет-користувачі 
вправі поширювати власний контент (інформацію, яка містить об’єкти права 
інтелектуальної власності). У такому разі ці веб-сайти декларують, що саме 
користувач є відповідальним за порушення прав інтелектуальної власності, але 
водночас пропонують механізм припинення такого порушення. Наприклад, 
YouTube містить можливість надсилання сповіщення про порушення авторських 
прав, яке розглядає адміністрація веб-сайту й у разі підставності зумовлює вида-
лення відповідного відео [19]. Але такі популярні веб-сайти Facebook і YouTube 
(які після Google посідають друге і третє місце) зареєстровані не в Україні і 
відповідно не підпадають під дію національного законодавства України (та 
роз’яснень вищих судових інстанцій).  

Тому судова практика, на нашу думку, у більшості випадків сформувалася 
правильно у цій категорії справ. Зокрема, суди констатують, що відповідач 
розмістив на веб-сайті YouTube певний об’єкт авторського права й у разі 
відсутності дозволу суб’єкта майнових прав на цей об’єкт, суди задовольняють 
позови. Відповідачів зобов’язують припинити використання аудіовізуальних 
творів, майнові авторські права на які належать позивачу, шляхом розміщення їх 
на сайті Youtube.com у відповідних відеороликах та/або зобов’язують видалити зі 
сайту Youtube.com такі відеоролики [11, 15, 16]. Власник веб-сайту YouTube 
взагалі не залучається до участі у таких справах. Уважаємо таку судову практику 
правильною, оскільки у цьому випадку YouTube не вчиняє протиправних дій щодо 
розміщення об’єктів авторського права та суміжних прав.  

Як стверджує Ю. Є. Атаманова, за таких умов (керуючись позиціями вищих 
судових інстанцій про відповідальність власника веб-сайту) формується презумп-
ція вини власника сайту, який створює умови для розміщення інформації на ньому, 
встановлює вимоги зі завантаження та безпосередньо контролює цей процес [1, с. 7]. 
Вважаємо, що думка заслуговує на увагу, оскільки у багатьох випадках власник 
веб-сайту має можливості контролювати зміст інформації, яка міститься на належ-
ному йому сайті. Але це правило не можна вважати єдино правильним, зважаючи 
на види веб-сайтів, які існують.  

Переконані, що варто розмежовувати власника веб-сайту та власника веб-
сторінки, які можуть як збігатися, так і не збігатися. Окрім того, у цих відносинах 
може брати участь особа, яка розмістила контент. Питання відповідальності за 
порушення прав інтелектуальної власності доцільно розглядати, зважаючи на 
конкретні обставини справи. Для цього варто з’ясувати, в чому полягають проти-
правні дії власника веб-сайту (веб-сторінки), і лише у разі доведення його вини та 
протиправності таких дій він може бути відповідачем/співвідповідачем у таких 
судових справах. 

Складовою частиною веб-сайту є веб-сторінка. У п. 46 Постанови Пленуму 
ВГС України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із 
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захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року вказано, що веб-
сторінки з огляду на положення частини першої статті 5 Закону України «Про 
електронні документи та електронний документообіг» є електронними докумен-
тами, які не можуть бути доставлені в суд. Веб-сторінки можуть містити відомості 
про обставини, які мають значення для справи. Тому, керуючись процесуальним 
законодавством, суд з урахуванням конкретних обставин справи не позбавлений 
права провести огляд та дослідження цих доказів у місці їх знаходження з 
фіксацією відповідних процесуальних дій у протоколі, який повинен відповідати 
вимогам статті 81-1 ГПК України. 

Спірною видається позиція ВГС України, що роздруківки Інтернет-сторінок 
(web-сторінок) самі по собі не можуть бути доказом у справі. Допустимість такого 
засобу доказування як роздруківка веб-сторінки треба визначати з урахуванням 
обставин конкретної справи, у сукупності з іншими доказами. Водночас у судовій 
практиці трапляються різні рішення щодо оцінювання такого доказу.  

Зокрема, у справі за позовом ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк» до Особи 
1 про стягнення заборгованості за кредитним договором суд вказав, що роздруківка 
скріншоту веб-сторінки зі зображенням відповідачки з отриманою карткою не є 
належним та допустимим доказом укладення між сторонами договору та його умов 
[13]. При цьому мотивації такого висновку у рішенні суду немає. Суд не аналізував 
усі подані сторонами докази у взаємозв’язку, а без пояснення визнав доказ 
(роздруківка веб-сторінки) неналежним.  

Натомість в іншій справі скріншот веб-сторінки був прийнятий судом як доказ 
і його оцінювання було проведено судом з урахуванням інших доказів, які подано 
у матеріалах справи. Зокрема, у справі за позовом ТзОВ «Пересвет Соль» до ПАТ 
«Перший Український Міжнародний Банк» про стягнення 246 950,00 грн, які були 
помилково списані відповідачем з рахунку позивача, суд врахував, що клієнт 
зайшов у платіжну систему «клієнт – Інтернет-банк» і надіслав платіжне доручення 
для виконання банком. Такі дії позивача були підтверджені також і скріншотами з 
екрана комп’ютера. З них вбачається, що клієнт (позивач) зайшов у систему з 
ключем «х…», потім створив, підписав і відправив платіжний документ цим 
ключем, а банк прийняв документ до виконання [10].  

Вважаємо, що суд прийняв правильне рішення з урахуванням усіх доказів, які 
були в матеріалах справи, та належно оцінив як доказ скріншот веб-сторінки. 

Переконані, що для встановлення достовірності інформації, яка міститься на 
роздруківці веб-сторінки, суд може самостійно (за потреби можна скористатися 
допомогою спеціаліста) оглянути зміст певної веб-сторінки, дослідити інформацію, 
яка на ній міститься. Фактично йдеться про звірку інформації, яка міститься на веб-
сторінці (так званий «оригінал» джерела цифрової інформації), та на її роздруківці, 
що представлена суду стороною процесу. Суд при розгляді будь-якого спору не 
позбавлений права за власною ініціативою чи на вимогу протилежної сторони 
оглянути оригінал документа (який подано як письмовий доказ у формі копії цього 
документа). Це вбачається з аналізу змісту ст. 36 ГПК України та ст. 64 ЦПК 
України. Така ж ситуація має місце і при поданні роздруківок веб-сторінок як 
доказу. Суд не позбавлений можливості самостійно оглянути відповідний веб-сайт, 
який містить у собі цю веб-сторінку. При чому такий огляд можна провести як 
звичайну звірку «оригіналу» з «копією», яка подана стороною, або в порядку 
ст. 81-1 ГПК України (огляд і дослідження письмових доказів).  

Інколи відповідач (інша особа, в розпорядженні якої є веб-сайт) на момент 
розгляду справи судом може зняти інформацію, яка міститься на певній веб-
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сторінці і є предметом спору. У такому разі можливим є застосування так званих 
веб-архівів – це веб-сайти, які містять інформацію про інформаційну наповненість 
певного веб-сайту на певну дату, наприклад, https://archive.org/web/. Суди зазвичай 
критично ставляться до такої звірки інформації, бо вважають неперевіреним 
джерело сайту веб-архіву. Хоча трапляється і позитивна судова практика щодо 
оцінювання письмових доказів, які містять інформацію з певних веб-сайтів.  

Зокрема, у справі за позовом Особа_1 до Особа_2 про визнання об’єкта 
незавершеного будівництва спільною сумісною власністю подружжя та його поділ 
судом було перевірено надані позивачкою копії аерофотознімків земельної ділянки з 
комп’ютерної програми Google Earth, яка є безкоштовна, вільно-завантажувана. Суд 
встановив, що ця програма компанії Google відображає віртуальний глобус, і у 
межах цього проекту в мережу Інтернет було викладено аерофотознімки та сателітні 
знімки більшої частини Землі. Дані в зазначеній програмі містяться з 2005 року [14].  

Суд самостійно перевірив наданий позивачем доказ – роздруківку веб-сторінки 
шляхом огляду веб-сайту з допомогою комп’ютерної програми Google Earth. Судом 
було зроблено висновок, що з наданих позивачем аерофотознімків вбачається, що 
станом на 2005–2006 роки за вказаною адресою було відображене тільки цокольне 
приміщення, а лише з 2011 року – відображений накритий житловий будинок. 
Оцінивши усі докази, у тому числі роздруківку з веб-сайту, суд задоволив позовні 
вимоги та визнав об’єкт незавершеного будівництва житлового будинку без ураху-
вання цокольного приміщення спільною сумісною власністю подружжя. 

В іншій судовій справі за позовом Особи_1 до фізичної особи-підприємця 
Особи_2 про розірвання договору підряду на будівництво, стягнення суми вартості 
невиконаних робіт суд першої інстанції позов задоволив. Водночас апеляційний 
суд скасував це рішення, відмовивши в задоволенні позову [12]. Одним із доказів, 
який урахував апеляційний суд, стала роздруківка з веб-ресурсу «Google Maps», з 
якої зроблено висновок, що відповідач таки збудував дерев’яну будівлю, яка за 
ознаками повністю відповідає плану фасадів, що є додатком до договору підряду 
на будівництво, укладеного між сторонами. Тому відповідач, як підрядник, повніс-
тю виконав свої обов’язки за договором. Отже, суд використав як доказ інфор-
мацію з мережі Інтернет. 

У п. 46 Постанови Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики 
вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вказано, 
якщо роздруківки з веб-сайту видані або засвідчені закладом або спеціально 
уповноваженою особою в межах їх компетенції за встановленою формою і скріп-
лені офіційною печаткою на території однієї з держав-учасниць Співдружності 
Незалежних Держав, то згідно зі статтею 6 Угоди про порядок вирішення спорів, 
пов’язаних із веденням господарської діяльності, від 20 березня 1992 року вони 
мають на території України доказову силу офіційних документів.  

Уважаємо таку позицію спірною, оскільки вона фактично позбавляє сторони 
судового процесу можливості в якості доказу подавати роздруківки з Інтернет-
сайтів. Практичне застосування вказаного роз’яснення полягає лише в можливості 
подання в якості доказу роздруківки з веб-сайту, що засвідчена нотаріусом 
Російської Федерації (оскільки тільки законодавство РФ передбачає спеціальний 
порядок такого засвідчення з описом веб-сайту, веб-сторінки тощо). Про некорект-
ність роз’яснення ВГС України свідчить і те, що окремі організації надають 
послуги щодо фіксування змісту веб-сторінок для подання їх до суду в якості 
доказу. Такою організацією є державне підприємство «Інтелзахист», однією з 
основних функцій якого є фіксація веб-сторінки (screenshot) [18]. Таку ж послугу – 
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опис веб-сторінки (фіксація змісту веб-сторінки на певну дату) може надати і 
адвокат або нотаріус.  

У літературі вказують на кілька способів подання роздруківки веб-сторінки як 
доказу в суді [4, с. 154]. Зокрема, серед них:  

1) звичайна роздруківка веб-сторінки. Ризик полягає у тому, що на сучасному 
етапі розвитку інформаційних технологій є можливість внесення зміни до змісту 
тієї чи іншої сторінки. Саме тому надання роздруківки веб-сторінки у якості доказу 
може вважатися судом недопустимим. Окрім того, в науковій літературі вказують 
на те, що додатково фіксація контенту (змісту веб-сторінки) може здійснюватися 
шляхом його збереження на відповідних носіях (CD, DVD, магнітні диски, тощо), 
яке доповнює саму роздруківку з веб-сайту [2; 7].  

2) нотаріальне посвідчення роздруківок веб-сторінок у мережі Інтернет. 
Коментарі юристів з цього приводу неоднозначні. Вважаємо, що нотаріус може 
вчинити таку дію з огляду на таке. Відповідно до п. 10 та п. 16 ч. 1 ст. 34 Закону 
України «Про нотаріат» нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії: засвідчують 
достовірність копій (фотокопій) документів і виписок з них; посвідчують час 
пред’явлення документів. З урахуванням позиції ВГС України, про яку йшлося 
вище, веб-сторінка є електронним документом, а отже, нотаріус може засвідчити 
достовірність копії оригіналу, який міститься на певному веб-сайті. При підготовці 
до засвідчення достовірності копій документів і виписок з них нотаріус зобов’яза-
ний особисто звірити з оригіналом документа копію чи виписку з документа, 
достовірність яких він засвідчує. Для вчинення такої дії нотаріус може оглянути 
веб-сторінку, яка слугує оригіналом. Окрім того, нотаріус може посвідчити час 
пред’явлення документа, а саме веб-сторінки для огляду. 

3) проведення огляду доказів судом з фіксуванням або без фіксування 
результатів такого огляду в протоколі судового засідання. 

4) надання суду висновку експерта, атестованого за спеціальністю «Дослідження 
телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів». Одним із видів експертиз є 
телекомунікаційна, тобто експертиза телекомунікаційних систем та засобів. Об’єктом 
такої експертизи є телекомунікаційні системи, засоби, мережі і їх складові частини 
та інформація, що ними передається, приймається та обробляється. Одним із 
завдань експертизи є встановлення фактів та способів передачі (отримання) 
інформації в телекомунікаційних системах та встановлення фактів і способів 
доступу до систем, ресурсів та інформації у сфері телекомунікацій. Відповідно 
експерт може дати відповідь на питання: чи мало місце використання ресурсів та 
інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб; чи мав місце факт 
передачі (отримання) інформації в телекомунікаційній системі та в який спосіб.  

Як слушно вказав Ю. Охромєєв у разі проведення експертного дослідження у 
сфері телекомунікацій проводять такі дії: 1) перевірка доменного імені (зокрема, 
експерт встановлює, чи існує веб-сайт із відповідним доменним іменем у мережі 
Інтернет на дату проведення дослідження та чи коректно відбувається з’єднання з 
ним); 2) фіксація редиректа на інше доменне ім’я (якщо таке має місце); 3) фіксація 
даних, отриманих за допомогою сервісу Whois (експерт встановлює дані про дату 
реєстрації доменного імені, дату внесення останніх змін, про адміністратора 
домену і т. д.); 4) визначення IP-адреси, якій відповідає доменне ім’я; 5) фіксація 
даних про компанію, що надає послуги хостингу для цього доменного імені; 
6) перевірка коректності відображення вмісту веб-сайту; 7) відображення головної 
сторінки та переходи на сторінки, на яких розміщені об’єкти інтелектуальної 
власності чи інформація, що мають значення для дослідження, та їх фіксація; 
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8) фіксація аудіо, відео або текстових файлів, розміщених на веб-сайті, що мають 
значення для дослідження (такого роду праці вкрай актуальні при порушені 
авторських прав у мережі Інтернет) або фіксація всього веб-сайту, якщо це 
необхідно [9].  

Таке експертне дослідження детально відображає веб-сторінку та її технічні 
параметри. Водночас у судовій практиці такий вид доказів лише зараз починає 
здобувати визнання. З часом значення таких висновків експертизи зростатиме з 
огляду на численні порушення прав, у тому числі прав інтелектуальної власності, в 
мережі Інтернет (з використанням веб-сайтів).  

5) акт огляду веб-сайту з додатком фотографій сайту, який провів 
адвокат. Адвокат, відповідно до положень законодавства про адвокатуру, може 
збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази на підставі 
закону. Вказані відомості оформляють як акт або протокол, у якому зафіксовано: 
час складення, сайт, адресу, назва матеріалу, із залученою (роздрукованою) веб-
сторінкою та свідками, які засвідчать час, коли фотографії зроблено та місце 
фотографування. В англо-саксонській системі права така дія має назву аффідавіт 
(письмова заява, показання, яке дає особа під присягою і яке посвідчує відповідна 
посадова особа). 

Якщо веб-сторінка містить у собі інформацію, яка порушує права інтелектуальної 
власності, то як засіб доказування може бути використаний відео-, аудіозапис 
процесу дослідження такого сайту будь-якою заінтересованою особою. На це 
наголошує ВГС України у п. 46 Постанови Пленуму «Про деякі питання практики 
вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності». Такий 
запис, зроблений на електронному чи іншому носії (жорсткому диску комп’ютера, 
дискеті, диску для лазерних систем зчитування, іншому носії інформації), подають до 
суду зі зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей запис зроблено і може бути 
речовим доказом у справі.  

Зважаючи на те, що аудіо-, відеозапис процесу дослідження веб-сайту може 
робити будь-яка заінтересована особа, відкритим є питання, хто є такою заінте-
ресованою особою. Вважаємо, що такі дії може вчинити як сторона у справі, так і 
вказані вище особи (нотаріус, адвокат, експерт, спеціаліст, інша організація) у разі 
звернення до них. Водночас вказане роз’яснення потребує уточнення, оскільки 
«відео- або аудіозапис процесу дослідження веб-сайту» потребує бодай певного 
алгоритму (порядку) вчинення такої дії. Також не до кінця зрозумілим є доказова сила 
аудіозапису, оскільки немає візуального зображення веб-сторінки, яку досліджують.  

Якщо веб-сторінка містить інформацію про порушення прав інтелектуальної 
власності, письмовими доказами можуть бути також довідки, отримані від провай-
дерів і мережевих пошукових служб. Однак ВГС України не конкретизує ні форму, 
ні зміст такої довідки. Зважаючи на те, що провайдер/оператор телекомунікаційних 
послуг надає користувачам лише можливість доступу до мережі Інтернет, незро-
зуміло, яку довідку він може надати щодо змісту веб-сторінки.  

Як вказують у науковій літературі, у такій довідці може міститися інформація 
щодо дій користувачів з приводу розміщення інформації, однак зміст такої ін формації 
може відрізнятися залежно від налаштувань хостингу. Окрім цього, якщо провайдер 
перебуває в іншій юрисдикції, отримання такої довідки доволі ускладнене [7].  

Також незрозуміло, про якого провайдера йдеться – надавача послуги щодо 
доступу до мережі Інтернет, хостинг-провайдера, контент-провайдера тощо. З 
урахуванням вищеподаного, доцільно погодитися з думкою патентного повіреного 
І. В. Черкашина про необхідність внесення змін до законодавства України щодо 
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використання веб-сторінок у якості доказів (запровадження поняття електронних 
засобів доказування зі залученням носіїв в електронній формі, котрі неможливо 
дослідити без використання технічних та програмних засобів; визначення правово-
го режиму електронних доказів; визначення поняття електронного документа у 
судовому процесі як доказу, що зафіксований на електронному носії, як засобу 
доказування з погляду його належності та допустимості) [17]. 

Варто розмежовувати власника веб-сайту та власника веб-сторінки, які можуть 
як збігатися, так і не збігатися. Окрім того, у цих відносинах може брати участь 
особа, яка розмістила контент. Власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, 
якщо останній володіє обліковим записом, що дає йому змогу самостійно, 
незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці та 
управляти нею. Допустимість такого засобу доказування, як роздруківка веб-
сторінки треба визначати з урахуванням обставин конкретної справи, у сукупності 
з іншими доказами. Для встановлення достовірності інформації, яка міститься на 
роздруківці веб-сторінки, суд може самостійно (за потреби можна скористатися 
допомогою спеціаліста) оглянути зміст певної веб-сторінки, дослідити інформацію, 
яка на ній міститься; фактично йдеться про звірку інформації, що міститься на веб-
сторінці (так званий «оригінал» джерела цифрової інформації), та на її роздруківці, 
яку представила суду сторона процесу. 
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The article examines issues of the legal mode of the web page. The analysis of legal 
regulation of these relations was done. There were analyzed the Terms of Use of Accounts on 
Individual Websites and relevant legal practice, which used web pages as evidence in a civil or 
commercial process.  

The author has found that the Internet site as an object of intellectual property is a 
complex phenomenon, which contains elements of different legal institutes of intellectual 
property rights.  

The author has determined that the website consists of web pages, and the owner of the 
website (the registrant) does not always own the web page. It is concluded that the possession 
of an account, which permits, independently of the owner of a website, to place information on 
the web page and manage it singly, gives rise to this person's respective rights and obligations. 

It has been established that a web page can be an evidence in the court procedure. A 
printout of a web page can be filed in court in the following ways: simpleprintout of a web page; 
notarized copy of the web page; conducting a review of the evidence by the court with fixation or 
without fixing the results of such review in the protocols of the court session; providing the court 
with an expert opinion, which established whether the use of resources and information in the 
telecommunication system and in what way,whether there was a fact of transferring (receiving) 
information in the telecommunication system and in what way; an act of reviewing a website with 
an attachment of site photographs made by a lawyer or patent attorney.  

It has been proven that fixing content (web page content) can be done by storing it on 
appropriate media (CDs, DVDs, magnetic disks, etc.), which complements the printout itself 
from the website. It is substantiated that in order to establish the reliability of the information 
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contained on the printout of a web page, the court can independently (if necessary, use the 
help of a specialist) to inspect the content of a particular web page, to investigate the 
information contained therein.  

It has been established that in accordance with the provisions of the law on the bar, the 
lawyer can collect information about facts that can be used as evidence under the law. The 
above information is issued as an act or protocol in which the time of making, the site, the 
address, the title of the material, the printed (printed) web page and the witnesses, which will 
indicate the time of making photos and the place of taking photographs, are recorded.  

It is proved that if a web page contains information that violates intellectual property 
rights, a video or audio recording of the process of research of such a web site by any 
interested person can be used as a means of proof. 

Keywords: Internet, website, court, web page, account. 
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Nowadays, all the results of the author’s intellectual and creative activity in the construction 
sphere require proper legal regulation that can eliminate unfair contractual practices, prevent the 
misuse of intellectual property. The author analyzes such forms of copyrightprotection in the 
construction sphere as self-defense («settlement out of court») and the protection of copyright 
within the limits of judicial jurisdiction and emphasizes on the fact that the self-defense of the 
copyright of an architect, a design organization is preceded by the discovery of the violation 
rights to a particular object, for example, to a project of the shopping center facade design. Thus, 
the right-holder or his representative has the right to address the offender the requirement to stop 
the commission of actions that violate his rights and eliminate the negative consequences of 
such violation and/or pay compensation. Such a settlement may be «finished» by concluding an 
agreement on the granting of a permit for the use of acopyright object or by paying compensation 
on voluntary basis. It has been argued that the most effective and most commonly used form of 
copyright protection is the appeal to the court with the demand to recover compensation for 
copyright infringement. This is due to the fact narrower subsubject proof. The plaintiff shall prove 
only the fact of infringement. 

Keywords: copyright, protection, construction, judicial defense, self-defense. 

Introduction. In the light of the modern technology and multi-faceted creative work, 
the sphere of construction is thoroughly permeated with copyright objects. Building 
companies compete for the client, offering an extravagant look and "smart" technology. 
Both for designing and for the operation of construction equipment or for the 
management of the «smart house» system, appropriate software is used – computer 
programs and data intended to solve a certain range of tasks stored digitally. In the world, 
the era of 3D construction begins, in which building 3D printers will «print» (build) 
practically everything that will be set as the output data in the computer program 
managing such a printer. Today, despite the relative «youth» of such technology, it has 
attracted the attention of both the European Space Agency and NASA planning to start 
the construction of space bases on other planets using such 3D printers. 

Issue formulation. Today, all the results of the author’s intellectual and creative 
activity in the construction sphere require proper legal regulation that can eliminate unfair 
contractual practices, prevent the misuse of intellectual property by others. In addition, it is 
important to provide proper legal protection in case of copyright infringement. Therefore, 
there are such issuesconcerning the possibility of self-defense and the protection of rights 
by court as the forms and methods of intellectual property rights protecting in the field of 
construction. The court practice has ambiguously solved these issues.Therefore,the current 
state of affairs requires a comprehensive scientific study. 

Recent research and publications analysis. Nowadays, there are few scientists paying 
attention to the research of intellectual property rights protection in the constructing sphere. 
These are as follows: Y. A. Grekov («Author's supervision in the construction sphere as an 
element of copyright protection of a work of architecture», (2007) [1], E. Yu. Gnatchenko 
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(«Legislation Architecture work», (2013) [2], O. P. Novitsky (the main area of research is 
intellectual property in the field of construction, but mostly on the technical side) [3], 
V. V. Pysseva (research topics – the use of objects of patent law in construction) [4] and 
others. However, most of these studies are of general natureand do not highlight intellectual 
property protection in the construction sphere comprehensively and thoroughly. There are 
also no monographic studies in this area. Textbooks on intellectual property rights do not pay 
attention to this issue. Therefore, this issue leaves a wide field to research. 

Objectives of the article: to identify the most relevant and effective forms and 
methods of copyright protecting in the construction sphere, highlight their specifics, and 
clarify the role of an advocate in the process of copyright protecting in the context of 
recent legislative amendments. 

Main content of the article. Generally, there are such forms of intellectual property 
rights protection in the construction sphere as self-defense or settlement out of court and 
thecopyright protection within judicial jurisdiction. The following material we suggest to 
consider through individual legal situations. 

Self-defense of an architect or design organization copyright is preceded by the 
discovery of the fact of violation of rights to a particular object, the project of the design 
of the facade of the mall, for example. Then, the right holder or his representative has the 
right to address the offender the requirement to stop the commission of actions that 
violate his rights and eliminate the negative consequences of such violation and pay the 
appropriate compensation. These actions may be qualifies as»settlement dispute out of 
court».On the one hand, one of the possible scenarios is the offender’s positive response 
to the demand.In this case, parties may stipulate the duty of the offender to stop the 
violation and, for example, pay compensation, damages or the loss of benefit to the 
architect or the design organization. 

The practice of concluding such agreements is not thoroughly analyzedneither in the 
scientific literature nor in judicial practice The issue remains open to research and 
arguing the same as the legal force and the execution of such a settlement out of court. 

Firstly,it is advisable to acopyright holder to make a written claim. Despite the fact 
that the claim procedure is not binding in Ukraine (due to the fact that the court 
jurisdiction extends to all legal relations in the state) such a written document certifies 
the very fact of the violation (the proof of which shall be added to the claim letter) and 
proves the fact of detecting actions that violate the law. Secondly, the claim allows the 
offender to record the fact of the claims brought by the right holder (for example, the 
amount of compensation for the violation of copyright to the project of landscape design, 
the computer program, etc., that right holder requires). 

The agreement concerning mutual rights and obligations of the copyright subject and 
the offender shall be concluded in writing. It will be the basis, for example, for the transfer 
of funds as compensation or indemnification. If the parties have agreed to pay 
compensation to the offender at a certain amount, we recommend the offender to make a 
cashless payment providing him with a payment document-proof of the transfer of funds in 
a certain amount. In this case, the offender shall indicate the purpose of the payment 
(details of the agreement – arrangements for settling the dispute) and keep such a payment 
document as proof of payment. In turn, the right holdershall provide the offender with a 
letter of guarantee on the absence of any claims in relation to this fact of the violation. 

It is an arguable questionwhether the offender is «protected» from right holder’s 
putting the case to court despite the agreement. In our opinion, in spite of settling a 
dispute out of court, the right holderis entitled to the right to turn to court. Then, the 
courtshall give an appropriate assessment of the agreement. 
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However, the situation may turn to the other side. If the offender violates copyright, 
the project designer of the mall facade may forward a letter of claim, and the result of the 
negotiations will not be the payment of compensation or indemnification, but the contract 
permitting to use such a design project. 

A similar opportunity to resolve a dispute out of court is provided to those of the 
construction industry, whose rights are violated within the Internet. New amendments to 
the Law of Ukraine «On Copyright and Related Rights» provides that in case of violation 
of any copyright committed with the use of the Internet, the copyright holder (hereinafter – 
the applicant) has the right to contact the owner of the website and (or) a web page on 
which the appropriate electronic (digital) information is posted or otherwise used, with a 
statement of termination of the violation [5]. The applicant demands for termination of 
the violation solely by representation (mediation) of anadvocate. Having identified the 
applicant and the fact that he is entitled to such rights both with the documents proving 
the violation, the advocate sends the relevant application. Under the Law of Ukraine «On 
advocacy and advocate's activity», one copy of the documents certifying the powers of 
the lawyer to provide legal aid to the applicant shall be attached to the application. 
Having no grounds to reject the application, the website owner immediately, no later than 
48 hours from the moment ofthe application receiving, shall terminate the violation and 
refuse the access to the electronic (digital) information providing the applicant and the 
provider of the hosting services information on the measures taken. 

In our opinion, the above-mentioned amendments to the Law of Ukraine «On 
Copyright and Related Rights» regarding the possibility of settling a dispute outside the 
court through an advocate, if the rights of the rightholder are violated on the Internet, need 
to be improved, since the lawyer's monopoly in this category of cases is inappropriate. 

Moreover, it is worth stressing about the cases of sites interception, the so-called 
cybersquatting – an illegal activity consisting in the registration, use and offering for sale of 
a domain name with a false intent to profit. This is performed through tracking the time 
when the term of registration of a domain name of a construction company expires; the 
company does not manage to order, and pay services for registering a domain name, even 
for a day (hour). Then the cybersquater registers the released domain for itself, 
subsequently offering it as a purchase to the real former owner of the site. The problem is 
that today this issue has not been resolved within the framework of the legislation. Thus, 
the cybersquattingis within the law because it is a registering of free domain. Nevertheless, 
such activities should be consideredin the light of general principles of civil law (fairness, 
reasonableness, integrity) as unfair business practice. As practice shows, construction 
companies are inclined to reach agreements with cybersquatters regarding the «purchase» 
of their domain name, which is carried out through its redelegation. 

Ways of judicial protection of intellectual property rights in the construction sphere 
varies depending on the object of legal protection, and jurisdiction – depending on the 
parties to a dispute. 

Both the copyright holder (the author of the construction project, the inventor of the 
latest method of foundation laying, the holder of the trade mark of building materials, 
etc.) and a patent attorney or other entitled representative (intellectual property advocate, 
profile lawyer, etc.) is empowered to turn to court for the protection of the infringed 
intellectual property rights.  

It is worth paying more attention to the most widespread methods of copyright 
protection in the construction, because they constitute the most extensive segment of 
intellectual property rights in the constructionsphere. 

Architectural projects, landscape design projects, exterior and interior design 
projects, architectural objects, computer programs and other objects are protected within 
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the framework of copyright. Generally, the ways of copyright protectionin the structuring 
sphere are identical to those in other areas. Specificity lies in the proving process in the 
light of copyrightobjectpeculiarities. 

There are such ways of copyright protection applicable by court:  
– compensation of moral (non-property) damages inflicted by violation of 

intellectual property rights, with the determination of the amount of compensation;  
– compensation of damages caused by infringement of intellectual property rights;  
– revenue collection received as a result of violation;  
– prohibition of the intellectual property object’s use;  
– compensation (10–50 000 minimum wages) instead of other material demands, 

provided by law. 
Compensation is the most commonly used method of protection. Even if the 

courtbind the defendant to paymoral damages in favor of the plaintiff, the amount of 
those is rather low (ranging from one to four thousand hryvnia). Consideration and 
satisfaction of the material claim for damages or moral damages caused, for example, to 
the author of a landscape design project, requires tremendous efforts of proving. Thus, in 
accordance with the general grounds of civil liability, resolving a dispute regarding 
compensation for damage or moral damagesit is bindingto clarify: the existence of such 
damages; unlawful act of the perpetrator; the presence of a causal link between the 
damages and the unlawful act; presence of the perpetrator's fault. 

It is worth stressing that the most difficult in proving is the fact of the existence of a 
causal link between the damages or moral damages to an individual or the business 
reputation of a legal entity and the defendant's conduct caused such damages. In addition, 
the court shallclarify actions (inaction) causeddamages, evidenceproving the fact of 
causing damages or moral damages,and estimate them. 

The most common and practically justified ways of copyright protection in the 
construction sphere are court prohibition to illegal use of an intellectual property object 
and awarding compensation of 10–50,000 minimum wages, instead of other method of 
protection. This is because the plaintiff does not need to prove his right to 
compensation;he is entitled to him under the law. 

Compensation shall be paid in case of proving the violation of the copyright 
subject’sproperty rights, but not the size of the damages caused. 

Thus, in order to satisfy the claim for compensation, there shall be sufficient evidence 
that a person has committed actions infringing copyright; the plaintiff is not obliged to prove 
the amount of damages caused. At the same time, court considering the case anddetermining 
the amount of compensation shall take into account the amount damages caused.  

Each separate fact of the illegal use of copyright objects, including the repeated use 
of the same object, is an independent violation and may be the ground for compensation. 

The amount of compensation is determined by the court within the limits of the 
declared requirements depending on the nature of the violation, the extent of the 
defendant's fault and other circumstances. 

In particular, the court shall take into account:  
– duration of the violation and its volume (single or multiple use of copyright object);  
– supposedamount of damages;  
– amount of income received as a result of the offense;  
– number of victims;  
– intentions of the defendant;  
– previously committed violations of the plaintiff’sexclusive right by the defendant;  
– possibility to restore the previous state and the necessary efforts for that, etc.  



Kh. Tarasenko 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 149 

In practice, the requirement to prohibit further use of the copyright object and the 
claim for compensation are combined in one claim. 

Conclusions. It is worth highlighting the following forms of copyright protection in the 
construction sphere: self-defense and judicial protection. The most effective and most often 
used form of copyright protection a lawsuit with a claim for compensation for copyright 
infringement, since in such a case the subject of proof is much narrower: the plaintiff shall prove 
only the fact of the violation; and compensation for such violation is guaranteed under the law. 
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Досліджено теоретичні питання щодо захисту авторських прав у сфері будівництва. 
Проаналізовано чинне законодавство щодо правового регулювання відносин стосовно 
самозахисту та захисту авторських прав у судовому порядку. Проаналізовано теоретичні 
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позиції з предмета дослідження та судову практику щодо вирішення спорів, пов’язаних із 
захистом авторських прав у сфері будівництва. Зроблено висновок, що інтелектуальна і 
творча діяльність авторів у сфері будівництва потребує належного правового регулю-
вання, яке зможе усунути нечесну договірну практику, запобігти неправомірному 
використанню чужих інтелектуальних надбань, а в разі їх порушення – забезпечити 
можливість належного та ефективного захисту. Встановлено, що є такі форми захисту 
авторських прав у сфері будівництва: самозахист та врегулювання спору поза судом і 
захист прав у судовому порядку (в порядку цивільного чи господарського судчинства). 
Доведено, що виявлення самим суб’єктом (його працівниками чи уповноваженими 
представниками) факту порушення прав на конкретний об’єкт інтелектуальної власності 
передує самозахисту прав інтелектуальної власності архітектора чи проектної організації 
та є першим етапом в ініціюванні процесу захисту. Встановлено, що правоволоділець 
має право звернутися до порушника із вимогою про припинення вчинення дій, які 
порушують його права та усунення негативних наслідків такого порушення і (або) 
сплатити відповідну компенсацію. Наголошено про необхідність письмового оформлення 
такої вимоги. Обґрунтовано необхідність зазначення призначення платежу у разі безго-
тівкового перерахування коштів як компенсації за порушення авторських прав, що 
забезпечить порушника належним та допустимим засобом доказування. Доведено, що 
позасудове врегулювання спору може завершитись укладенням договору про надання 
дозволу на використання об’єкта авторського права, сплатою компенсації в добровіль-
ному порядку. Встановлено, що зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні 
права» щодо можливості врегулювати спір поза судом за посередництвом адвоката, 
якщо права правоволодільця порушені в мережі Інтернет, потребують доопрацювання, 
оскільки адвокатська монополія у цій категорії справ є недоречною. Обґрунтовано, що 
найрезультативнішою та найчастіше застосовуваною формою захисту авторських прав у 
сфері будівництва є звернення до суду з матеріально-правовою вимогою про стягнення 
компенсації за порушення авторського права, оскільки в такому разі предмет 
доказування є значно вужчим – позивач повинен довести лише сам факт порушення, а 
компенсація за таке порушення гарантована йому законом.  

Ключові слова: авторське право, захист, будівництво, судовий захист, самозахист. 
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європейськими державами: теорія і практика» (Львів, 2016)) 
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У монографії львівської дослідниці Наталії Галецької «Форми імплементації міжнарод-
них договорів європейськими державами: теорія і практика», що вийшла в світ 2016 року, 
досліджено імплементаційну практику європейських держав. Зосереджено увагу на таких 
ключових питаннях, як конституційні засади національної імплементації міжнародних 
договорів, зміст та форми національної імплементації міжнародних договорів в Україні та 
Європі, чинники зумовленості форм національної імплементації та проблематиці імплемен-
тації міжнародних договорів в Україні. Авторка подає свої пропозиції щодо вдосконалення 
української імплементаційної практики, зокрема шляхом внесення змін до Закону України 
«Про міжнародні договори України» та Конституції України. Запропоновано також запози-
чити досвід Великої Британії, де для імплементації права ЄС використовують Інструкцію з 
транспозиції (міститься у додатку «А» монографії). 

Ключові слова: національна імплементація, форми імплементації, імплементацій на 
практика, європейські держави, міжнародні договори. 

Після ратифікації 16 вересня 2014 року Верховною Радою України та Європейським 
Парламентом «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейсь-
ким Союзом, Європейським Співтовариством з Атомної Енергії та їхніми державами-
членами, з іншої сторони» перед Україною постало завдання щодо імплементації її 
норм. Теоретичні та прикладні проблеми цієї імплементації не тільки акцентували 
увагу на проблемах імплементації міжнародних договорів в Україні, а й постали як 
центральні у формуванні стратегії сучасних порівняльних юридичних досліджень в 
українській юридичній науці. З огляду на це надзвичайно актуальною вважаємо 
працю львівської дослідниці-правознавця Наталії Галецької «Форми імплементації 
міжнародних договорів європейськими державами: теорія і практика» (Львів: 
Сполом, 2016. 232 с.), у якій досліджено імплементаційну практику європейських 
держав та подано пропозиції для удосконалення процесу імплементації міжнарод-
них договорів в Україні. 

Монографія складається з передмови, вступу, п’яти розділів, двох додатків та 
бібліографії. У передмові Наталія Галецька зазначила, що книга є результатом її дисерта-
ційного дослідження та спробою зрозуміти і порівняти європейську практику національ-
ної імплементації міжнародних договорів, а також знайти той корисний досвід, котрий 
можна запозичити для вдосконалення імплементаційної практики України (с. 5).  

Вступ побудований так, щоб у загальних рисах пояснити читачеві актуальність 
теми дослідження, дати загальну характеристику структурі роботи та змісту розді-
лів, а також вказати на практичне та теоретичне значення дослідження (с. 6–8). 
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Перший розділ «Конституційні засади національної імплементації міжнарод-
них договорів європейськими державами» розпочинається з коротенької передмо-
ви, у якій авторка зокрема зазначила, що правовою основою для здійснення 
національної імплементації міжнародних договорів у європейських державах, як 
правило, слугують норми конституції, та у незначній частині держав – національна 
юридична практика. Далі авторка наголосила, що відмінність підходів держав до 
національної імплементації міжнародних договорів призвела до виникнення різних 
теоретичних концепцій співвідношення міжнародного і національного права. Після 
передмови розміщено підрозділ 1.1. «Концепції співвідношення міжнародного і 
національного права» (с. 9–16). Доцільність такої передмови видається сумнівною, 
адже змістовно вона стосується лише першого підрозділу. Ще два підрозділи (1.2 і 
1.3) присвячені відповідно статусу (с. 16–30) та характеру дії міжнародного 
договору в правовій системі європейських держав (с. 31–40). 

У розділі авторка детально охарактеризувала основні концепції співвідношення 
міжнародного та національного права – моністичну (зокрема й течію «помірного» 
монізму), дуалістичну, а також теорії, що поєднують моністичну та дуалістичну 
концепції (концепції взаємодії, гармонізації, координації тощо) (с. 10–13). Також 
вона виокремила три основні варіанти співвідношення національного та 
міжнародного права: примат національного права в межах монізму, примат міжна-
родного права в межах монізму, дуалізм та взаємодія міжнародного і національ-
ного права, яка уможливлює поєднання усіх трьох підходів (с. 14).  

Розглядаючи проблему статусу міжнародного договору в правовій системі 
європейських держав, авторка зупинила на термінологічних проблемах, зокрема 
порівняла поняття «статус» та «місце» міжнародного договору в національній 
правовій системі (с. 16), конституційні формулювання статусу міжнародного дого-
вору як «джерела права», «частини національного законодавства», «обов’язкового 
для застосування» (с. 25) та ін. Аналіз понять, формулювань та їхнього змісту 
зроблено у порівняльно-правовому контексті з використанням конституцій та 
імплементаційної практики різних європейських держав та підкріплено фактични-
ми даними (наприклад с. 17, 19, 21, 26 тощо). Що ж до визначення місця міжнарод-
ного договору в національній правовій системі, авторка вважає можливими такі 
варіанти: 1) міжнародні договори переважають над нормами конституції; 2) міжна-
родні договори переважають над нормами національного права, окрім норм конститу-
ції; 3) національне право переважає над міжнародними договорами (с. 26).  

Завершуючи підрозділ, Наталія Галецька наголосила, що більшість європейських 
держав на конституційному рівні визначають міжнародні договори частиною націо-
нальної правової системи, а також передбачають норму про переважання міжнарод-
ного договору над національним правом, окрім норм конституції (с. 30). 

Розділ 2 «Національна імплементація міжнародних договорів: зміст і форми» 
складається з двох підрозділів: 2.1 «Зміст національної імплементації міжнародних 
договорів» (с. 40–53) та 2.2 «Форми національної імплементації міжнародних 
договорів: поняття і види» (с. 53–80). 

Наталія Галецька розпочала розділ з аналізу поняття «імплементація», 
оскільки саме у ній знаходять свій прояв концепції співвідношення міжнародного 
та національного права. Дослідниця зазначила, що міжнародна правозастосовна 
практика, як правило, не містить положень, що розкривають зміст цього поняття. 
Що ж до національного законодавства держав, то воно хоч і містить визначення 
поняття «імплементація», однак стосується лише імплементації на національному 
рівні (с. 40–41). Для найповнішого з’ясування змісту імплементації у монографії 
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проаналізовано також і суміжні правові явища, такі як адаптація, уніфікація, 
гармонізація, ратифікація та реалізація (с. 45–51). Узявши до уваги окрему судову 
практику (с. 41), окремі нормативно-правові акти України (с. 42, 45) та праці таких 
учених, як В. Репецький, А. Дмитрієв, В. Плавич, Н. Раданович, П. Рабінович та 
ін., де дано визначення або ж окреслено поняття «імплементації», авторка, на жаль, 
не наводить власного авторського визначення цього поняття. Вона лише 
наголосила, що більшість науковців під національною імплементацією розуміють 
діяльність держави, спрямовану на реалізацію норм міжнародного права (с. 52) та 
погодилася з визначенням імплементації, яке запропонував А. Гавердовський та 
підтримали П. Рабінович та Н. Раданович (с. 44). Однак у контексті такого підсу-
мовування опрацьованих джерел та літератури власна авторська позиція Наталії 
Галецької без сумнівів була б доречною.  

Під змістом національної імплементації міжнародних договорів авторка 
запропонувала розуміти діяльність органів держави, що спрямована на виконання 
норм міжнародних договорів за допомогою юридичних та організаційних заходів. 
Тож національній імплементації властиві такі ознаки: а) специфічний суб’єкт 
(орган державної влади); б) особлива мета (реалізація міжнародно-договірних 
зобов’язань держави); в) використання юридичних (правотворчих, правотлумачних 
та правозастосовних) та організаційних засобів (с. 52–53). 

Загалом змістовна і системна аргументація авторкою своєї наукової позиції 
щодо змісту національної імплементації справляє позитивне враження, однак вини-
кають зауваження щодо такої її ознаки, як мета. Адже ратифікуючи міжнародний 
договір будь-яка держава має на меті не лише взяти на себе певні міжнародні 
зобов’язання, а насамперед досягнути вигідних необхідних для неї політичних, 
економічних, соціальних та інших змін. Тому, на наш погляд, виконання міжна-
родних зобов’язань доцільно розглядати в контексті механізму досягнення таких 
змін, а не як остаточну мету. 

Під формою національної імплементації міжнародних договорів Наталія 
Галецька запропонувала розуміти «сукупність процедур, прийомів і засобів вчи-
нення державою юридично значущих дій, спрямованих на виконання нею своїх 
міжнародно-договірних зобов’язань» та розмежовувати її форми за таким кри-
терієм, як юридичні засоби (с. 58). За цим критерієм виділено такі форми 
національної імплементації міжнародних договорів: національна імплементаційна 
правотворчість, національне імплементаційне правотлумачення, національне 
імплементаційне правозастосування (с. 79). 

Детальніше основні форми національної імплементації міжнародних договорів 
у Європі досліджено у розділі 3, який поділено на три підрозділи: 3.1 «Форми 
національної імплементаційної правотворчості» (с. 81–84); 3.2 «Форми національного 
імплементаційного правотлумачення» (с. 84–91); 3.3 «Форми національного імпле-
ментаційного правозастосування» (с. 91–96).  

У розділі подано авторські визначення понять «національна імплементаційна 
правотворчість» (с. 81), «національне імплементаційне правотлумачення» (с. 85) та 
«національне імплементаційне правозастосування» (3.3), розглянуто особливості та 
запропоновано дефініції окремих їхніх форм: формальної та змістовної інтеграції 
(с. 81–84); тлумачення норм національного права з урахуванням норм міжнародних 
договорів (с. 85–86); тлумачення норм міжнародних договорів, згоду на які надано 
державою, для їх застосування в національній правовій системі (с. 86–89); тлума-
чення норм міжнародних договорів, згоду на які надано державою, на предмет їх 
конституційності (с. 89–90); прямого та непрямого застосування (с. 93–95). 
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Розділ 4 «Фактори зумовленості форм національної імплементації міжнарод-
них договорів» складається з підрозділів 4.1 та 4.2, у яких досліджено відповідно 
зовнішні та внутрішні чинники (с. 97–116 та 116–121). Він розпочинається з 
короткого вступу, розміщеного перед підрозділом 4.1, де авторка виокремлює 
фактори, що зумовлюють вибір форм національної імплементації: зовнішні – 
членство у складі міждержавних об’єднань, зміст і правова природа зобов’язань у 
міжнародному договорі, та внутрішні – національна процедура надання згоди на 
обов’язковість міжнародного договору, зіставність положень міжнародного дого-
вору з національним правом держави, що імплементує міжнародний договір (с. 97). 

Аналізуючи зазначені чинники, звертає увагу на низку цікавих фактів, зокрема 
на те, що членство у складі міждержавних об’єднань не завжди впливає на націо-
нальну імплементацію міжнародних договорів. Так, аналізуючи Конвенцію про 
утворення Європейської асоціації вільної торгівлі від 4 січня 1960 року авторка 
зосередила увагу на тому, що у ній зокрема відсутні зобов’язання закріплювати 
певний статус у національних правових системах за міжнародними договорами, які 
укладаються між ЄАВТ і третіми державами. Отже, вступ до ЄАВТ не впливає на 
національну імплементацію міжнародних договорів іншими державами (с. 99). Зовсім 
інша ситуація у випадку вступу держави в Європейський Союз, оскільки умовою 
вступу є обмеження щодо укладення договорів державами-членами ЄС (с. 101). 

Також Наталія Галецька слушно звернула увагу на те, що на практиці міжна-
родний договір не завжди рівною мірою відображає інтереси усіх держав-
учасниць. Як аргумент авторка навела приклад щодо участі держав у переговорах 
щодо міжнародних договорів зі зміни клімату, коли держави, що розвиваються, 
скаржаться на власну невпливовість (с. 118–119).  

Значний науковий інтерес становить розділ 5 «Імплементація міжнародних 
договорів в Україні», де Наталія Галецька подла свої пропозиції щодо вдоскона-
лення української імплементаційної практики. Ці пропозиції викладені у двох 
підрозділах: 5.1 «Напрями удосконалення імплементації міжнародних договорів 
Україною» (с. 122–151) та 5.2 «Особливості імплементації Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС» (с. 152–160). 

Зокрема авторка звернула увагу на невідповідність між Законом України «Про 
міжнародні договори України» та Конституцією України, та зазначила, що ст. 9 
основного закону не визнає примату міжнародних договорів. Зважуючи аргументи 
авторки, підтримуємо її думку щодо потреби закріплення в Конституції чітких 
норм, які б врегульовували співвідношення між національним та міжнародним 
правом (с. 124–126, 128), а також позитивно сприймаємо запропоновані дослід-
ницею зміни до Конституції та згадуваного вище закону (с. 131–133). 

Ще однією, цікавою на наш погляд, пропозицією дослідниці є запозичення 
досвіду Великої Британії, де для імплементації права ЄС використовується Інструк-
ція з транспозиції (с. 158). Завдяки цій інструкції, британський уряд забезпечує 
єдність та уніфікованість практики органів державної влади, що стосується 
транспозиції права ЄС. Такий підхід, на думку Наталії Галецької, міг би бути 
забезпечений Україною при здійсненні національної імплементації положень Угоди 
про асоціацію шляхом розробки подібних рекомендацій у формі підзаконного 
нормативно-правового акта (с. 160). Згадувана авторкою Інструкція (повна назва 
«Інструкція з транспозиції: як правильно імплементувати європейські директиви») 
міститься у додатку «А» (с. 161–193) та подана в авторському перекладі дослідниці. 

Привертає увагу додаток «Б» до монографії «Витяги з конституцій європейсь-
ких держав, що стосуються статусу та характеру дії міжнародних договорів у 
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національних правових системах», у якому в табличній формі наведено назву 
відповідної країни (в алфавітному порядку) та витяг з її конституції у перекладі на 
українською мовою. Такий додаток унаочнює результати дослідження та є зручним 
для подальших досліджень проблем імплементації міжнародних договорів. Однак, 
він видається неповним, оскільки містить положення конституцій 41 держави, у 
той час як, за словами авторки, вона дослідила імплементаційну практику сорока 
дев’яти європейських держав (с. 5). Доцільно згадати у списку усі досліджені 
країни, вказавши при цьому на правову основу здійснення національної імплемен-
тації – конституцію чи національну юридичну практику, що, на наш погляд, 
зробило б додаток змістовнішим, а також відповідно змінити його назву. 

Монографія може бути цікавою та корисною для українських та зарубіжних 
науковців, практикуючих юристів, представників органів державної влади, аспі-
рантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемою імплементації міжнарод-
них договорів.  

Стаття: надійшла до редакції 27.09.2017 
прийнята до друку 24.10.2017 
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Описано життєвий і творчий шлях відомого правознавця, викладача юридичного 
факультету Львівського університету Володимира Івановича Калиновича, з дня народження 
якого у 2017 році минає 110 років. 

Ключові слова: юридичний факультет, Львівський національний університет імені 
Івана Франка, кафедра теорії та історії держави і права. 

У 2017 році виповнюється 110 років від дня народження і 23-річчя від дня 
смерті відомого педагога, вченого-правознавця колишнього декана юридичного 
факультету, завідувача кафедри теорії та історії держави і права Львівського 
університету імені Івана Франка доцента Володимира Івановича Калиновича. 

Народився Володимир Калинович 12 грудня 1907 році у с. Струтин Верхній 
Рожнятівського повіту Станіславського воєводства (нині Івано-Франківської обл.). 
Батьки його були селянами, у сім’ї було ще четверо доньок. 

Закінчивши початкову школу у рідному селі, 1918 року Володимир вступив на 
навчання у Стрийську класичну гімназію. У старших класах гімназії він став одним 
із організаторів та керівників українського патріотично-спортивного товариства 
«Пласт» на Стрийщині [1, оп. 1, ос. спр. 7017, арк. 34–35]. 

Після закінчення у 1927 році гімназії, Володимир поступив спочатку на 
фізико-математичний факультет Львівського університету імені Яна Казимира, але 
не захотів там вчитися. Тому через рік перевівся на правничий факультет універси-
тету. Брав активну участь у студентському українському патріотичному русі. 

У 1932 році Володимир Калинович закінчив правничий факультет, отримавши 
ступінь магістра права. Роботи за фахом спочатку не знаходив. 

Після відновлення у вересні діяльності Львівського університету (відтепер уже 
як український радянський вуз) [3, с. 47], влаштувався на роботу в університет і 
Калинович, але не як викладач, а начальником відділу постачання адмінгоспчас-
тини університету. Пропрацював на цій посаді до середини травня 1941 pоку, коли 
військкомат відправив його на 45-денну військову перепідготовку (йому тоді 
виповнилося 34 роки). 

Для нього ця перепідготовка переросла у справжню війну: 22 червня 1941 року 
на Союз PCP напала гітлерівська Німеччина. В. Калиновича мобілізували до армії. 
Він служив у зенітно-прожекторному полку рядовим. Як сам він пише в автобіо-
графії, «захищав небо Львова, Києва, Харкова, Воронежа від ворожих літаків» 
[1, оп. 1, ос. спр. 7017, арк. 36]. За станом здоров’я його демобілізували з війська у 
квітні 1942 pоку, перевівши на роботу – будівництво військового об’єкта (заводу) у 
м. Сизрані (тодішньої Куйбишевської області РРФСР). 

Після закінчення війни, у вересні 1945 pоку, В. Калинович повернувся до Львова 
та до праці в університеті. З вересня він був зарахований помічником проректора з 
адміністративно-господарської роботи та на 0,5 ставки – асистентом (невдовзі – 



Б. Тищик 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Випуск 65 157 

викладачем) кафедри історії держави і права. На кафедрі допомагав професорові 
П. Домбковському готувати українською мовою курс загальної історії держави і 
права, римського цивільного права, вів семінарські заняття цих дисциплін. 

Від жовтня 1947 року наказом ректора ЛДУ ім. І. Франка (тоді ним був 
професор Г. М. Савін) В. Калиновича призначено на посаду старшого викладача 
тієї ж кафедри. Він став читати лекції зі загальної історії держави і права, готував 
курс римського цивільного права. 

Володимир Іванович був енергійним, діяльним, ініціативним працівником, 
його добре знали у ректораті та поза межами університету, зокрема, у господарсько-
партійних інстанціях міста, куди він часто звертався за допомогою для універси-
тету і факультету. Недарма у грудні 1947 року В. Калиновича обрали депутатом 
Залізничної районної ради м. Львова, а також народним засідателем Львівського 
обласного суду [1, оп. 1, ос. спр. 7017, арк. 37]. 

На цьому його кар’єрне зростання не зупинилося. Він закінчив вечірній 
університет марксизму-ленінізму (його мали обов’язково закінчити усі викладачі), 
а в листопаді 1952 року В. Калиновича обрано головою профкому Львівського 
університету. На цій відповідальній і повній безкінечних турбот посаді він перебу-
вав, щороку переобираючись, п’ять років. 

Коли ж у грудні 1952 року декан факультету доцент П. О. Недбайло отримав 
піврічну наукову відпустку (для праці над докторською дисертацією), то виконуючим 
обов’язки декана запропонував призначити власне В. Калиновича (як і завідувачем 
кафедрою історії і теорії держави та права, яким був доцоцент Недбайло). Ректор з 
цим погодився. 

Після повернення до університету доцента П. О. Недбайла, попросився у нау-
кове відрядження до Москви й В. Калинович. Він у цей час інтенсивно працював 
над кандидатською дисертацією. З 1-го жовтня 1953 року йому надано однорічну 
аспірантуру, яку В. Калинович використав для завершення праці над дисертацією. 

Збереглася його доповідна записка, у якій В. Калинович повідомляв ректора і 
декана, що він повернувся з аспірантури та 1 жовтня 1954 року приступив до вико-
нання своїх обов’язків [Див.: 1, оп. 1, ос. спр. 7017, арк. 73]. При цьому складається 
враження, що він повернувся з аспірантури значно швидше, або ж вона була 
заочною. Що нам дає підстави висловлювати таке припущення? 

Те, що з вересня 1952 року він виконував обов’язки завідувача кафедри теорії 
та історії держави і права і ніхто його на цій посаді під час перебування у аспіран-
турі не заміщав. У серпні 1954 року його призначено на посаду доцента цієї ж 
кафедри, а на початку вересня обрано за конкурсом на посаду завідувача кафедри 
[1, оп. 1, ос. спр.7017, арк. 73, 82–84]. 

У 1955 році В. Калинович захистив кандидатську дисертацію на тему: 
«Колоніальний режим управління західноукраїнськими землями у панській Польщі 
(1918–1939 рр.)». Його науковим керівником був доцент П. О. Недбайло. Офіцій-
ними опонентами – професор, доктор юридичних наук Ксенія Олександрівна 
Софроненко (м. Москва, МДУ ім. М. Ломоносова) та кандидат юридичних наук, 
доцент Аркадій Петрович Ткач (м. Київ, КДУ ім. Т. Г. Шевченка). Захист відбувся 
у Києві і пройшов успішно. 

Ще до захисту, у листопаді 1953 року рішенням Вищої атестаційної комісії 
Міністерства вищої освіти Союзу PCP В. Калиновичу присвоєно звання доцента 
(атестат доцента МК-ДЦ № 000739 видано 11 листопада 1953 pоку). 

Ставши з вересня 1954 року завідувачем кафедри теорії та історії держави і 
права, В. Калинович продовжував читати курс загальної історії держави і права та 
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курс римського цивільного права. Він вів також семінарські і практичні заняття, 
проводив колоквіуми та консультації, приймав іспити і заліки. 

В університеті і місті доцент В. І. Калинович мав авторитет і повагу. Про це 
свідчить хоч би такий маловідомий загалу факт з його біографії: 4 серпня 1956 року 
ректор Львівського університету, професор, академік АН УРСР Є. К. Лазаренко 
скерував міністрові вищої освіти УРСР Б. А. Ковалю подання про призначення 
В. І. Калиновича проректором з навчальної роботи (замість доцента A. C. Зашкільняка, 
який подав заяву про звільнення за власним бажанням). 

На ректорському поданні міститься й примітка, що кандидатура доцента 
В. І. Калиновича на посаду проректора затверджена на бюро Львівського Обласного 
комітету КПУ (так тоді мусило бути) [Див.: 1, оп. 1, ос. спр. 7017, арк. 83]. 

Правда, з невідомих нам причин кандидатура В. І. Калиновича не була схвале-
на Міністерством вищої освіти УРСР. 

Зате у 1957 році В. Калиновича обрано членом Президії Львівського обкому 
профспілки працівників вищої школи, а також членом Українського республікансь-
кого комітету профспілки працівників вищої школи та наукових установ (м. Київ). 

У січні 1958 року тодішній декан юридичного факультету професор 
П. П. Михайленко полишив роботу (деканську посаду та завідування кафедрою 
кримінального права, процесу і криміналістики) у Львівському університеті, переїхавши 
до м. Києва. 

Отож, у лютому 1958 року вчена рада юридичного факультету обрала, а 
ректор університету своїм наказом затвердив деканом В. І. Калиновича. На цій 
посаді він перебував до 1962 року. 

У 1960 році В. Калинович був обраний депутатом Львівської обласної ради 
депутатів трудящих. 

Знаходимо у ті роки ще один цікавий і маловідомий факт з біографії Володи-
мира Калиновича: наказом ректора університету академіка Є. К. Лазаренка від 
14 червня 1961 року (за № 511) на час кількатижневого його відрядження до Москви в 
Академію Наук, тимчасово виконувачем обов’язків ректора університету призначе-
но «декана юридичного факультету доц. В. І. Калиновича» [1, оп. 1, ос. спр 7017, 
арк. 135]. Вельми промовистий факт. 

Цього ж року, указом Президії Верховної ради СРСР В. Калинович був наго-
роджений орденом «Знак пошани». Він на той час й далі був деканом юридичного 
факультету, але вже не завідувачем кафедри: на цьому посту 1960 року його 
замінив доцент В. Г. Сокуренко. 

З початку 60-х років Володимир Іванович почав активно працювати над док-
торською дисертацією. Але поєднувати напружену науково-дослідницьку роботу з 
інтенсивною адміністративною було важко. Належало їздити у наукові відряджен-
ня, тривалий час працювати в архівах. На час його наукових відряджень обов’язки 
декана виконував (згідно з ректорським наказом) доцент С. Е. Базилевич (скажімо, 
у січні та березні 1962 pоку). 

На прохання самого В. Калиновича, його у березні 1962 року увільнено від 
обов’язків декана юридичного факультету (ним обрано доцента В. Г. Сокуренка), а 
В. Калиновичу наказом ректора від 7 травня 1962 року для завершення праці над 
докторською дисертацією надано піврічну творчу відпустку (з 15 січня по 15 липня 
1963 року) [1, оп. І, ос, спр. 7017, арк. 152]. 

Після повернення з творчої відпустки, В. І. Калиновича затвердили відповідаль-
ним редактором «Вісника Львівського національного університету. Серія юридична». 

На цей час доцент В. Калинович був автором близько 50 наукових праць – 
статей та матеріалів конференцій, кількох навчальних посібників, збірників 
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навчально-методичних матеріалів, текстів лекцій та ін. Серед найвідоміших його 
праць варто назвати «Колоніальний режим управління західноукраїнськими 
землями в Польщі (1918–1939 pp.)» (1955); «Історія держави і права США» (1965); 
співавторство (розд. 2 § 1) у колективній українсько-польській монографії юридич-
них факультетів Львівського і Люблінського (Польща) університетів – «Rozwoj 
demokracji socjalistycznej» – («Развитие социалистической демократии». – Львов – 
СРСР; Lublin – Polska, 1977); колективній монографії «Утвердження ленінських 
ідей про державу і право на Україні» (Львів, 1972) і ін. 

Серед тих праць особливе місце займає монографія авторства В. І. Калиновича 
«Політичні процеси Івана Франка та його товаришів», видана у видавництві 
Львівського університету 1967 року. Монографія передувала захистові докторської 
дисертації доцента В. І. Калиновича. Вона написана на основі ґрунтовного студію-
вання відповідної літератури, тогочасної преси та, головне, архівних матеріалів: 
архівів Львова, Києва, Відня, Кракова, Варшави і ін. 

На підставі архівних матеріалів із судових процесів у Відні, Львові, Коломиї 
вперше в українській історико-правовій літературі В. І. Калинович показав роль 
Івана Франка та його товаришів-однодумців (М. Павлика, О. Терлецького, В. Нав-
роцького і ін.) у пропаганді демократично-народовських та соціальних ідей у 
Галичині, поширенні революційно-патріотичної літератури на західноукраїнських 
землях, також показано зв’язки молодої галицької революційної студентської гене-
рації з революційно-демократичними колами Польщі, Австрії, Росії, зазбручансь-
кої України. 

У монографії йдеться про шість таких політичних процесів. Перший із них 
відбувся у Відні 1876 року. Судили (за участю присяжних) галицького студента, 
товариша І. Франка О. Терлецького та власника друкарні Я. Ковачева, які видавали, 
а Терлецький ще й поширював в Галичині соціалістичні брошури – «метелики», які 
підбурювали народні маси до повстання. О. Терлецького присяжні виправдали, 
хоча над ним встановлено поліцейський нагляд. 

Через рік, у березні, у Львові відбувався другий політичний процес над сорат-
никами й однодумцями І. Франка М. Павликом, О. Черепахіним і ін., у яких поліція 
при обшуку виявила багато соціалістичної літератури, листівок тощо. Вина 
підсудних була доведена, але враховуючи їх неповноліття (воно в Австрії 
наставало з 25 років), двомісячне перебування під час слідства у в’язниці, відсут-
ність судимості і ін., їм винесли м’яке покарання – місяць в’язниці. 

У трьох наступних львівських політичних процесах (1878, 1889, 1892 років) до 
судової відповідальності разом із товаришами притягнули вже й самого Івана 
Франка, а також М. і Г. Павликів, О. Терлецького, М. Котурніцького і ін. Усі вони 
були визнані винними, потрапили у списки «неблагонадійних», для них закрито 
доступ у майбутньому до державної служби, викладацької роботи і ін. І. Франка 
поліція заарештовувала ще кілька разів. 

У монографії використано й уведено в науковий обіг чимало архівних доку-
ментів, багато з них уперше, показано антинародну суть та діяльність австрійсь-
кого судового та правоохоронного (скоріше, репресивного) апарату – прокуратури, 
поліції та ін. Монографія написана цікаво, доступно, зроблено логічні аргументо-
вані висновки. 

Але на публічний захист своєї докторської дисертації ще тоді доцент 
В. І. Калинович не представив. Здається, він ще вважав за необхідне її доопрацю-
вати, оскільки, як пригадує автор цієї публікації, який тоді працював на кафедрі 
асистентом, у 1968 році захистив докторську дисертацію доцент тієї ж кафедри 
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В. Г. Сокуренко, а деякі матеріали обох дисертацій, як виявилося під час їх обго-
ворення на кафедрі, перегукувалися. Отож, В. Калинович був змушений свою 
дисертацію дещо переформатувати, доповнити. 

Він і далі продовжував працювати доцентом на кафедрі теорії та історії держа-
ви та права, читав курси загальної історії держави та права (спільно з доцентом 
Б. Й. Тищиком) та основ римського цивільного права. До проблем захисту 
докторської дисертації Володимир Іванович більше не повертався. Він продов-
жував працювати й науково: публікував наукові статті у журналах, виступав з 
доповідями на наукових конференціях, готував разом із доцентом Б. Тищиком 
навчальний посібник з історії держави і права зарубіжних країн. 

У середині 70-х років минулого століття в Львівському університеті органами 
Комітету держбезпеки була виявлена група студентів (різних факультетів), які 
читали і поширювали заборонену «самвидавівську» літературу. Серед цих студен-
тів була й молодша донька доцента В. І. Калиновича. Більшість цих студентів 
виключено з університету. Ця подія суттєво вплинула на його подальше життя: 
йому поставлено у вину «неналежне» виховання дочки та запропоновано подати 
заяву про вихід на пенсію. Володимир Іванович мусив це зробити. На факультет 
він більше не повертався. Помер у віці 87 років 19 липня 1994 року. 

Але пам’ять про Володимира Івановича Калиновича – колишнього декана 
юридичного факультету Львівського університету імені Івана Франка, завідувача 
кафедри теорії та історії держави і права ні на кафедрі, ні на факультеті живе. На 
факультеті у галереї портретів деканів є і нині його портрет, а на кафедрі, яка тепер 
названа кафедра історії держави, права та політико-правових учень у галереї 
завідувачів вміщено його фотографію з короткою біографією. 

Маємо також ще один вартий уваги і схвалення факт: у 2012 році з нагоди 
105-річчя від дня народження Володимира Івановича Калиновича його онук – 
випускник Львівського юридичного факультету (1991 року) – Роман Козій, який 
проживає у Києві, заснував іменну стипендію «Імені Володимира Калиновича». На 
кафедрі за активної участі доцента А. М. Федущак-Паславської було розроблено 
«Положення» про цю стипендію, яке схвалив декан і затвердила вчена рада 
юридичного факультету 27 червня 2012 року. Згідно з бажанням Р. Козія і Поло-
женням про іменну стипендію ім. Володимира Калиновича, стипендію призна-
чають студентам денної форми навчання, які успішно (без задовільних оцінок) 
завершили навчання на першому та другому курсах факультету, мають високі 
результати засвоєння дисциплін кафедри: історії держави, права та політико-право-
вих учень, а також є активними членами наукових студентських гуртків кафедри. 

Першими такими стипендіатами вказаної іменної стипендії стали: у 2012 році 
студент другого курсу Євген Коваль; у 2013 році – студентка другого курсу Романа 
Вовчак; у 2014 році – Павло Данчук; 2015 року – Каріна Литвинюк; 2016 року – 
Ігор Білас. 
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