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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
УДК 340.12 

ON THE SENSE OF JUSTICE: 
SPOUDAIOS VS. LEGAL FORMALISTS 

B. Zupančič 
Judge at the European Court of Human Rights (1998–2016) 

Ljubljana (Slovenia) 
e-mail: bmz9453@gmail.com 

The article deals with socio-philosophical comprehension of the sense of justice in the area 
of judicial decision-making. The author suggests the notion of the metaphysical ‘reasonable 
man’. It concerns Aristotle’s conception of spoudaios (σπουδαῖος). It is a dialectical metamorphosis 
of the supreme subjectivity turned objective. But then, how may this subjectivity not be an 
arbitrariness repulsive to the notion of justice? The answer is being sought in the theory of 
argumentation. It is prima facie obvious that what lawyers do is ‘reasoning’. In the adversary 
process the lawyers for plaintiff ‘reason’, the lawyers for the defence also ‘reason’ and in the end 
the judges, too –, ‘reason’. The life of the law has not been logic; it has been experience (Justice 
Holmes). What did Justice Holmes have in mind? When he speaks of experience, it is not the 
‘subjective’ experience of and individual legal reasoner. What he has in mind is the ‘story of a 
nation’. The issue can be further examined in the light of Lawrence Kohlberg’s theory who 
devised a moral growth scale based on the autonomy of the personality. 

Keywords: reasoning, moral autonomy, decision-making. 
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Inroduction. I do not wish here to be misconstrued as being too ‘subjective’. In the 
field of justice, that so strives for a formalist ‘objectivity’, we shall suggest the notion of the 
metaphysical ‘reasonable man’. It concerns Aristotle’s notion of spoudaios (σπουδαῖος). It 
is a dialectical metamorphosis of the supreme subjectivity turned objective.  

Supreme subjectivity? In law? This subjectivity, how may it not be an arbitrariness 
repulsiveto the notion of justice? Yet, is not the international jurisdiction of last resort that 
‘floats on highs over wales and hills’ – to paraphrase Wordsworth –, also par excellence 
the milieu, the context, the place and the occasion to put forward this precise question?  

To prove the point is exceedingly easy. Wherefrom did in fact come the whole 
acquis of the now surabondantecase-law and the doctrinal jurisprudence of the ECtHR? 
In the last 60 years, ex nihilo, or rather, which is practically the same, from the meagre 
text of the then Convention on Human Rights?  

When we refer back to our own case-law are we, for the sake of it, capable of 
neglecting justice in the name of it? And stare, to make things even more ridiculous, into 
mirror ofstare decisis? This is a system so preoccupied with its own cognitive 
consonance that it tends to forget Aldous Huxley’s ‘Here and now!’. 

The Preliminary question of autonomous legal reasoning.It is prima facie 
obvious that what lawyers do is ‘reasoning’.In the adversary process the lawyers for 
plaintiff ‘reason’, the lawyers for the defence also ‘reason’ and in the end the judges, too –, 
‘reason’. (We shall leave the jury, for the moment, aside.) Or in other words, ‘A lawyer’s 
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time and advice are his stock in trade.’ (Abraham Lincoln) – and the advice here, too, 
has to do with ‘reasoning’: one ‘reasons’ with the client, etc. 

However, as Justice Holmes put it:The life of the law has not been logic; it has been 
experience... The law embodies the story of a nation’s development through many 
centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of 
a book of mathematics [4, p. 1]. 

What did Justice Holmes have in mind?When he speaks of experience, it is not the 
‘subjective’ experience of and individual legal reasoner. What he has in mind is the 
‘story of a nation’. His phrase is not a repudiation of the use of logic in the context of 
legal reasoning –, as it is sometimes misunderstood.  

On the other hand, we already know that there is no computer algorithm, although it 
can play chess better than any human –, that could wholly mimic fuzzy and open textured 
legal reasoning. This is not due to the complexity of legal reasoning. Still, legal 
reasoning by analogy – also attempted to be imitated – is in computer science superior to 
the formal logic based on syllogism. Pedro Domingos has shown that composing a 
complex argument must deal with all kinds of different reasoning, not only syllogistic or 
analogical, but also Bayesian, etc.1 

Picture 1 Piaget, Kohlberg [5]. Lawrence Kohlberg devised a moral growth scale 
based on the autonomy of the personality. According to him, there are three post-
conventional stages of moral development [5]. 

KOHLBERG'S MORAL STAGES 

Level and Age Stage What determines right wrong 

Punishment & Obedience
Right and wrong defined by what they get 
punished for. If you get told off for stealing 
then obviously stealing is wrong. Preconventional:Up 

to the Age of 9 
Instrumental – Relativist

Similar, but right and wrong is now 
determined by what we are rewarded for, 
and by doing what others want. Any concern 
for others is motivated by selfishness. 

Interpersonal 
concordance 

Being good is whatever pleases others. 
The child adopts a conformist attitude to 
morality. Right and wrong are determined 
by the majority. Conventional:Most 

adolescents and adults 

Law and order 

Being good now means doing your duty to 
society. To this end we obey laws without 
question and show a respect for authority. 
Most adults do not progress past this stage. 

Social contract 

Right and wrong now determined by 
personal values, although these can be over-
ridden by democratically agreed laws. When 
laws infringe our own sense of justice we 
can choose to ignore them. 

Postconventionahl 0 to 
15% of the over 20 s. 

Universal ethical 
principle 

We now live in accordance with deeply held 
moral principles which are seen as more 
important than the laws of the land. 

––––––––– 
1 See supra note 59.  
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On the lowest conventional level (interpersonal concordance), the distinction 
between what is right and what is wrong is based on what other people think and say, is 
right or wrong. The level of moral autonomy is here at its lowest. The person doesn’t 
even have his own point of view, he simply follows what other people are thinking or 
doing. Thus, if most people in the village think one way, it is likely that he will 
uncritically follow their attitude. 

Up on the second stage of the moral autonomy scale, we have what lawyers are 
being taught in their respective law schools. Here the distinction between right or wrong 
is based on logic, i.e., on learned reasoning. For example, if it is a question of defending 
one’s home against an intruder, the person in question does not have the right to kill or 
wound the intruder, given that the value of life is higher than the value of property. All 
students are taught these kinds of doctrines in law schools. They absorb the logical 
implications of these kinds of balancing the competing values. Obviously, this kind of 
ponderation must be articulated for the students, they must learn it. Then, they are able to 
engage in this still pretty mechanical mode of legal reasoning. Still, ninety percent of the 
system is run on this kind of logic. This is what we have been calling ‘formalism’. 

In the third stage – the highest stage of moral autonomy – Kohlberg calls as professing 
‘universal values’. This is the real moral autonomy, but according to Kohlberg it is 
exceedingly rare. Justice William Douglas on the United States Supreme Court was one such 
rare example. For those of us who have dealt with the American case law and his separate 
opinions, mostly dissenting, it is clear why. In the very texts of the opinions, it is clear that 
Douglas was thinking with his own head and had not been influenced by the opinions of other 
justices. Anecdotes abound about Douglas sitting on the bench during the hearing already 
writing his dissenting opinion. He knew full well that he is not going to be able to persuade 
his fellow judges in the deliberations room, after the hearing. Kohlberg doesn’t explain what 
was the differentia specifica of Douglas’s mode of legal reasoning. But it is clear that it was 
‘autonomous’. However, for anyone familiar with his dissents it is clear that his was not a 
matter of sheer thinking (cognition). He had an independent stance and was not to be 
influenced by what others were thinking. In reading these opinions, which I have taught for 
10 years, one gains the impression of an intellectual superiority, perhaps –, but also of 
something else, which had guided William Douglas to his autonomous outlook. 

Attitude towards authority.As an aside to this narrative, we should point out that 
when it comes to their attitude vis-à-vis authority, there are two kinds of judges.  

Douglas’s separate opinions were mostly in the constitutional criminal procedure 
cases, i.e., concerning the relationship between police and the defendant. The majority of 
judges tended to side with the policing power of the State, typically Chief Justices such 
as Burger and Rehnquist.  

In the ECtHR it is paradoxical that most of the judges, too, would side with 
authority. But the Court was set up precisely to offer the applicant the access to court vis-
à-vis his own state and its power of authority. Again and again, it was obvious that a 
certain number of judges would side with power, i.e., with the domestic authorities of 
signatory state in question.  

This is not to say that the repudiating attitude vis-à-vis authority is what autonomous 
reasoning is all about. It is certainly not true that an anti-authoritarian attitude alone 
represents, in itself, the autonomous moral judgment.  

There is an antinomy between the logic of force (authority) and the force of logic 
(rule of law, human rights etc.) [17, p. 33, 35, 385, 395].There is no rule of law without 
prior and firm establishment of the sovereign state within which (and only within which) 
the rule of law may then be exercised.  
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The organization of the state and its cluster of power, also as per Hobbes’s 
Leviathan, King’s peace in other words, may not be the beginning of the rule of law, but 
it is its necessary precondition.  

And because, if the essential rights of sovereignty (specified before in the eighteenth 
Chapter) «be taken away, the Commonwealth is thereby dissolved, and every man 
returneth into the condition and calamity of a war with every other man, which is the 
greatest evil that can happen in this life; it is the office of the sovereign to maintain those 
rights entire, and consequently against his duty, first, to transfer to another or to lay 
from himself any of them. For he that deserteth the means deserteth the ends; and he 
deserteth the means that, being the sovereign, acknowledgeth himself subject to the civil 
laws, and renounceth the power of supreme judicature; or of making war or peace by his 
own authority; or of judging of the necessities of the Commonwealth; or of levying 
money and soldiers when and as much as in his own conscience he shall judge 
necessary; or of making officers and ministers both of war and peace; or of appointing 
teachers, and examining what doctrines are conformable or contrary to the defence, 
peace, and good of the people. Secondly, it is against his duty to let the people be 
ignorant or misinformed of the grounds and reasons of those his essential rights, because 
thereby men are easy to be seduced and drawn to resist him when the Commonwealth 
shall require their use and exercise …» [3]. 

It is thus not surprising that the members of the judiciary are constitutionally ambivalent 
about authority. On the one hand they exercise the state power on the basis of raw force 
without which their judgments would remain unenforced. On the other hand, in human rights 
cases especially, they rule against the logic of power –, in the name of the power of logic. 

However, in the ECtHR this question is in the forefront, as pointed out, because the 
Court is only dealing with anti-state cases. Being ‘anti-authority’ is its basic function. Of 
course, the cynical politicians in the states concerned are striving to staff the Court with 
pliant judges that are not going to be working against their government. They should be 
bendable in their pro–state attitudes. These attitudes are then of course covered with 
layers and layers of legal formalism. Formalistically, often, they try to present persuasive 
arguments in order to condone the violation of human rights in as much as committed by 
the state. In this sense, precisely, legal formalism is much more than mere formalism. It 
is a whitewash of the authoritarian attitudes of certain judges [12]. 

But what we are dealing with here is the negation of the sense of justice and of the 
autonomous legal reasoning. The above examples do not inform us positively about the 
substance of the positive sense of justice and in this sense the positive origins of the 
autonomous legal reasoning. 

Spoudaios (σπουδαῖος).The Greek notion of spoudaioss (σπουδαῖος)– in Plato, 
Aristotle and later in Plotinus – is largely misunderstood [10]. The concept is 
metaphysical or philosophical, going back to Plato and his famous ‘Allegory of the 
Cave’. Philosophers, including Heidegger and Arendt, both of them blocked in the 
antechamber of Being [11] (according to Jacques Maritain) are mostly off the mark. 
Maritain, on the other hand, had had in 1933 a direct intuition of Being [7]. 

Or as Hegel put it:»Pure Being makes the beginning: because it is on the one hand 
pure thought, and on the other hand immediacy itself, simple and indeterminate; and the 
first beginning cannot be mediated by anything, or be further determined.» 

Spoudaios is simply a person who fathoms what Hegel’s quote is all about. This is 
emphatically not a cognitive issue. Plato’s ‘Allegory of the Cave’ is the allegorical 
rendering of the distinction between those who are able to see – because they have had 
the experience – and those of the vast majority who have not and do not.  
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It follows logically, that the premise cannot be proved. It is out of scope of the 
ordinary (non-metaphysical) experience. But this is not so extraordinary because even in 
Kohlberg’s (Piaget’s) stages of moral development do not presuppose that those on the 
lower levels could comprehend those on the higher levels of moral development.  

This is what we suggest by saying that the issue is decidedly not cognitive. Hegel’s 
statement does not presuppose philosophical knowledge. It is instead totally obvious to 
the one equipped with the straightforward and immediate experience of Being. The first-
hand experience was originally described by Parmenides and has occasionally been 
poetically phrased, for example by William Blake and Henry Vaughan [9]. 

William Blake: 
To see a World in a Grain of Sand 
And a Heaven in a Wild Flower 
Hold Infinity in the palm of your hand 
And Eternity in an hour… [15] 
Henry Vaughan:  
I saw Eternity the other night, 
Like a great ring of pure and endless light, 
All calm, as it was bright; 
And round beneath it, Time in hours, days, years, 
Driv’n by the spheres 
Like a vast shadow mov’d; in which the world 
And all her train werehurl’d. 

This a statement about a distinct metaphysical experience. Only those who had been 
There will know – not understand! – what these two stanzas describe. 

We shall sketch the above,unimaginatively, in terms of Unger’s antinomy between 
the particular and the Universal. 

The particular (facts, desires, values) exists only through the universal (theory, 
reason, rules), but must be separate from it. The universal exists only through the 
particular, but must be separate from it [13, p. 138]. 

The antinomy is a situation in which two entities – here the universal and the 
particular – simultaneously presuppose one another, while they also exclude one another. 
For example, in the antinomy of theory and facts the apperception of the facts 
presupposes the theory, while theory by definition should be apart and different from the 
facts. Theory as separate, literally generates (the apperception of) new facts, whereas 
these facts then generate a new theory. The usual metaphor used by metaphysicians is the 
‘antinomy’ of the wave and the sea. The existence of a wave is inseparable from the sea. 
Yet the wave is separate from the ocean. This is a contradiction, an antinomy. 

Yet, such contradictions cannot be logically resolved. Such is the inherent meaning 
of the ‘antinomy’. According to Hegel, such paradoxes – themselves the motors of 
progress – can only be ‘transcended’. It is maybe difficult to believe, but the above two 
poetical statements, typical of spoudaios, represent this transcendence. 

Translated into psychological language, the metaphor of the wave and the ocean is 
pertinent. The wave lives in the illusion of being a separate entity (in-dividuum), which it is 
decidedly not, independent from the ‘underlying’ sea. In his academic lectures at Harvard 
(1972–1973), Unger illustrated this by drawing a circle on the blackboard. He then 
explained that all the points on the circle are connected to all the other points. In John 
Donne’s language, this means that ‘no man is an island’. No point in the circle exists 
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independently from any other points. This is an objective fact. Yet each ‘wave’ entertains 
the illusion that it existsindependently of the ocean. Each point in the circle lives in the 
delusion of leading an independent existence. Hence the contradiction, the antinomy. 

Let us call this misapprehension ‘primary narcissism’, i.e., something normal in the 
establishment of a well-integrated ego. Leaving aside all psychoanalytical jargon, a person 
is stable in the above illusion of his being the ‘man as an island’. Heis this well-integrated 
ego. But the unconscious inner conflict (internalized antinomy) saps the mental energy 
necessary to sustain the illusion. Vaughan’s ‘moriendorevixi’ (only when dying, will I 
begin to live), to extend the metaphor, is the merging of the wave back into the ocean. 

The individual shell in which my personality is so solidly encased, explodes at the 
moment of a Zen-Budhist satori. Not, necessarily, that I get unified with a being greater 
than myself or absorbed in it, but that my individuality, which I found rigidly held 
together and definitely kept separate from other individual existences, becomes loosened 
somehow from its tightening grip. It melts away into something indescribable, something 
which is of quite a different order from what I am accustomed to. The feeling that 
follows is that of complete release or a complete reset–, the feeling that one has 
finallyarrived at one’s destination... [16]. 

This means that here the primary narcissism, the illusion of individuality, is 
transcended. The question is therefore how to get rid of one’s ego. If one succeeds, one 
releases all the energy bound by the inner conflict. From Parmenides to Vaughan, the 
story is the same. There is nothing particularly spectacular about it.  

How, then is this connected with the Kohlberg’s highest stage of moral development 
and the heightened sense of justice? 

Zhenren. Nothing serious has ever has been written about satori’s impact on the 
sense of justice. Since there are very few people who have ever had access to this mode 
of autonomous reasoning, this is explicable. 

The common translations of zhenren – ‘True Man’ or ‘Real Man’ – belies the fact 
that etymologically zhen implies both ‘authenticity’ and ‘transformation’. That is, 
whatever the human exemplar might be, he or she is one who is able to live personal 
integrity and uniqueness in the context of a transforming world. The choice of the word 
‘authentic’ to translate zhen is calculated. With the same root as ‘author’, it captures the 
primacy given to the creative contribution of a particular person. It further registers this 
contribution as what is most fundamentally ‘real’ and ‘true’. It is because of the primacy 
of the ‘authorship’ of the ‘authentic person’ in creating human order, that «there must be 
the Authentic Person before there can be authentic knowledge» [14, p. 2]. 

Zhenren is a person of high moral standing and integrity. In French translation he is 
designated as ‘hommevéritable’ [11]. 

The descriptions of spoudaios and zhenren are centred upon psychological 
(metaphysical) implications of the transcendence of primary narcissism. The sense of 
justice, as a side product, is not in the forefront. Still, the same testimony comes from 
completely different cultural outlooks (Greek, Chinese and others). It is therefore evident 
that this is the otherwise mysterious ‘universal ethical principle’ of Kohlberg.  

But since the experience and its consequences are so exceedingly rare, and while 
spoudaios and zhenren persons are incomparable, it is clear why Kohlberg had difficulty 
finding such people. His highest stage of moral autonomy, while logical, remains an 
empty box. But in virtually the same language the Convention provides: 

1) The judges shall be of high moral character and must either possess the 
qualifications required for appointment to high judicial office or be jurisconsults of 
recognized competence.  
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2) The judges shall sit on the Court in their individual capacity. (Emphasis added.) [2]. 
The provision is abstract and the Fathers of the Convention most certainly were not 

aware of what we spoke of above. At the time the spoudaios (zhenren) model of 
personality practically did not exist. It was described only indirectly by Jacques Maritain 
in 1943 [7]. Still, Maritain was involved in drafting the Universal Declaration of Human 
Rights. It is thus possible that the above formulation in the Convention is not without 
connection with his metaphysical discoveries.  

Back to Reality.While it is obvious that the ‘universal ethical principle’ should be 
the spiritusagens of the ECtHR, it is clear that it cannot be so. The spoudaios ideal is 
unattainable. This goes for the Court, as it goes for everything else in the Western 
civilization. As André Malraux put it: ‘The 21st century will be spiritual or will not be.’ 

Still the ideology of the ‘universality of human rights’ itself appears in the historical 
and philosophical context. This context is taken for granted; rare are those who dare 
criticize it: 

Universalism is a corruption of objectivity. While objectivity is achieved on the basis 
of particular things, universalism claims to define particularity on the basis of an 
arbitrarily posed abstract notion. Instead of a notion of the duty to be, it proceeds in the 
opposite direction. Universalism does not consist in treating things objectively, but starting 
from an overhanging abstraction from which a knowledge about the nature of things would 
follow. It represents the symmetrical inverse error of the metaphysics of subjectivity, which 
brings the good back to the good-for-me or the good-for-us, the true, back to the inner self 
or to each other. The European tradition has always affirmed the need for man to fight 
against his subjectivity alone. Conversely, the whole story of modernity, says Heidegger, is 
a story of unfolding the metaphysics of subjectivity [1, p. 9–10]. 
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ПРО СЕНС ПРАВОСУДДЯ: 
SPOUDAIOS ПРОТИ ЮРИДИЧНИХ ФОРМАЛІСТІВ 
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Розглянуто філософсько-правові питання значення справедливості у здійсненні пра-
восуддя. Застерігаючи про ризики «суб’єктивістського» підходу у сфері справедливості, яка 
так прагне до формалістичної «об’єктивності», автор зверувся до поняття метафізичної 
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«розумної людини». Це поняття має зв’язок із spoudaios (σπουδαῖος), яке свого часу 
запропонував ще Аристотель. Тобто йдеться про діалектичну метаморфозу найвищої 
суб’єктивності, що стала об’єктивною. Але виникає питання: як же може ця суб’єктивність 
не бути свавіллям, що немає нічого спільного із поняттям справедливості? Відповідь пот-
рібно шукати у правовій аргументації.  

На перший погляд очевидно, що те, що роблять юристи, є «аргументацією». У зма-
гальному процесі адвокати позивача «аргументують», адвокати захисту також «аргументують» 
і, врешті-решт, судді теж «аргументують». Або, іншими словами, «час та поради юриста – 
це складові його професії» (Авраам Лінкольн) – і «порада» тут теж пов’язана з 
«аргументацією»: потрібно давати «аргументи» клієнтам і т. д. Адже «життя права – це не 
логіка, це – досвід (О. Холмс). Але коли О. Холмс говорить про досвід, це не «суб’єктивний» 
досвід аргументів індивідуального юриста. Що він має на увазі, то це «історія нації». Його 
думка не є запереченням використання логіки в контексті правової аргументації, як це іноді 
неправильно розуміється. З іншого боку, ми вже знаємо, що не існує комп’ютерного 
алгоритму, який міг би повністю імітувати закручену і рельєфну правову аргументацію. І це 
не пов’язано зі складністю правової аргументації.  

Проблему відчуття справедливості в контексті правової аргументації доцільно розгля-
нути з позиції теорії Л. Кольберга, який розробив шкалу морального розвитку, засновану на 
автономії особистості. За його словами, існують три умовні етапи морального розвитку. На 
найнижчому традиційному рівні (міжособистісна погодженість), відмінність між тим, що 
правильно, і тим, що неправильно, заснована на тому, що інші люди думають і говорять, 
правильно чи неправильно. Рівень моральної автономії перебуває тут на найнижчому 
рівні. У людини навіть немає власної думки, вона просто слідує за тим, що думають чи 
роблять інші люди. Отже, якщо більшість жителів села думають в одному напрямку, то 
цілком імовірно, що людина з некритичним ставленням обере таку ж позицію. На другому 
етапі моральної автономії у нас є те, що викладають юристам у їх відповідних юридичних 
навчальних закладах. Тут відмінність між добром і злом заснована на логіці, тобто на 
науковій аргументації. Всім студентам юридичних факультетів викладають доктрини такого 
плану. Вони поглинають логічні наслідки такого роду балансування цінностей. Очевидно, 
що цей вид аргументації повинен бути роз’яснений для студентів, вони мають його 
вивчити. Тоді вони зможуть зайнятися цим досить механічним способом правового 
обґрунтування. Проте 90 % системи працює саме на такій логіці. Це те, що ми називаємо 
«формалізмом». Третій етап – це найвищий ступінь моральної автономії – Л. Кольберг 
називав втіленням «універсальних цінностей». Це реальна моральна автономія, але, за 
словами Л. Кольберга, вона вкрай рідкісна.  

Ключові слова: справедливість, аргументація, моральна автономія.  
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На прикладі проекту Кодексу України з процедури банкрутства (далі Проекту) 
проаналізовано відповідність вітчизняної кодифікаційної діяльності вимогам та правилам 
нормопроектної техніки, зокрема, у призмі низки засобів, що стосуються форми та змісту 
проекту Кодексу. Звернуто увагу на те, що у Проекті відсутнє безпосереднє закріплення 
принципу «верховенства права» та його складових. Встановлено дотримання низки логіч-
них вимог, наприклад, нормативні положення розташовані системно та логічно послідовно. 
Необхідно констатувати обґрунтованість визначення термінів у ст. 1 Проекту, зауваження 
можна висловити стосовно визначення «грошового зобов’язання». У Проекті відсутні нор-
ми, які б закріплювали принципи правового регулювання у сфері банкрутства, хоча їх 
наявність у кодексах є доцільною. Детально вивчено структуру Проекту та висловлено 
зауваження стосовно нумерації складових частин окремих статей та змісту Прикінцевих та 
Перехідних положень. Відповідність до мовних правил розглянуто на прикладі оперування 
законопроектантами у тексті Проекту оціночними поняттями. Висловлено окремі побажан-
ня до Проекту й з позиції теорії права. 

Ключові слова: нормопроектна техніка, законність, визначення юридичних термінів, 
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Законодавство України переживає період інтенсивних змін та оновлення. 
Історично склалося так, що серед нормативно-правових актів, які є основною 
формою континентального права, визначальна роль належить кодексам. Саме вони 
стали основою сучасного приватного та публічного права. Тому для виявлення 
тенденцій стосовно якісності новостворюваної нормативної бази національного 
права та рівня використання у ній юридико-технічного інструментарію нормо-
творення доцільно проаналізувати існуючі проекти кодексів України, з’ясувавши 
зокрема й стан використання у процесі їх створення кодифікаційної техніки. 
Беручи до уваги важливість для забезпечення стабільності та довіри до еконо-
мічних інститутів держави дієвого правового регулювання такого явища, як 
банкрутство, оберемо об’єктом нашого дослідження проект Кодексу України з 
процедур банкрутства [14]. 

Згаданий законопроект вивчають та розглядають насамперед науковці пред-
ставники господарського, цивільного та фінансового права. Критеріями оціню-
вання його якісності слугують стандарти тієї чи іншої галузі права. Юридична 
техніка сьогодні є предметом вивчення теорії права (можна згадати спеціальні 
дослідження І. Биля, Ж. Дзейко, І. Онищука, В. Риндюк, І. Шутака та інших) і не 
стала поки що складовою наукового інструментарію представників галузевих наук.  
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Тому видається за необхідне провести дослідження проекту Кодексу України з 
процедур банкрутства (далі Проекту) у призмі відповідності вимогам та правилам 
нормопроектної техніки. Такий аналіз матиме як наукове, так і практичне значення. 

Правознавці тривалий час звертають увагу на важливість кодифікації у вітчиз-
няній правотворчості. О. Богачова зазначила, що розширення обсягів і поліпшення 
якості кодифікаційної діяльності мають стати одним із головних завдань законо-
творчого процесу в Україні [2, с. 49]. Кодифікаційний вектор роботи парламенту 
спрямований на усунення «законодавчих анахронізмів» [16, с. 432]. Оцінюючи 
прийняті в Україні кодекси, фахівці зазначають, що негативною особливістю ко-
дексів нового покоління є недостатній рівень законодавчої техніки їх складання, 
прийняття та введення у дію [6, с. 108]. Напевно, саме тому українські вчені акцен-
тують на необхідності активного використання у процесі створення кодексів 
кодифікаційної техніки, детально її характеризують, указують на типові помилки, 
зумовлені недотриманням правил кодифікації [6, с. 126, 167, 179]. 

У літературі сьогодні немає «жорсткого» розмежування між технікою проекту-
вання законів й інших нормативно-правових актів та технікою створення кодексів. 
Кодифікаційну техніку доцільно розглядати як різновид нормотворчої техніки, 
оскільки її результатом стають не тільки акти законодавчого характеру, на зразок 
кодексу, основ законодавства, але й акти підзаконного нормотворення [4]. Такий 
підхід видається виправданим насамперед тому, що кодекс є одним із різновидів 
закону залежно від форми зовнішнього закріплення. Тому розглянемо відповід-
ність Проекту передусім загальним вимогам нормопроектної техніки з окремими 
акцентами на кодифікаційній техніці.  

Найчастіше нормопроектну техніку розглядають як систему засобів, вимог та 
правил, які використовують при створенні нормативно-правових актів. Нормо-
проектна техніка охоплює: загальні вимоги (верховенства права, законності, відпо-
відності нормам моралі, доцільності, обґрунтованості, ефективності, своєчасності, 
стабільності, економічності, реальності, оптимальності), які, на нашу думку, є визна-
чальними для досконалості нормативно-правового акта; логічні вимоги; принципи 
права; правові конструкції; правові дефініції; правові презумпції, правові фікції; 
правові аксіоми; юридичну термінологію; правила структурування нормативно-
правового акта; реквізитні правила.  

Рівень відповідності проектів майбутніх кодексів України загальним вимогам з 
огляду на їхню неформалізованість може визначатися у контексті значною мірою 
суб’єктивних критеріїв – тому підходи й концепції щодо створення та висновки 
стосовно якісності законопроектів можуть бути різними. Так, В. Авер’янов висло-
вив думку, що реформування адміністративного права потребує і першочергового 
визначення принципів кодифікації – основних ідей, настанов, які визначають її 
зміст. Це відповідність цілей та характеру кодифікації рівню соціально-еконо-
мічного розвитку суспільства; наукова обґрунтованість; визнання пріоритету прав і 
свобод людини та громадянина у правовому регулюванні управлінської діяльності; 
гармонізація національних норм зі загальновизнаними міжнародно-правовими 
нормами; повнота, всебічність, комплексність, безперервність і поетапність коди-
фікації [1]. Представники трудового права мають своє бачення ідеологічних засад 
нового Трудового кодексу України. Певний плюралізм простежується серед прав-
ників та зацікавлених суб’єктів стосовно концепції проекту Кодексу України з про-
цедур банкрутства. 

На цьому тлі важливо, щоб означені складові загальних вимог знайшли своє 
відображення у самому Проекті. У новітніх українських кодексах нормативно 
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закріплено основоположний принцип верховенства права та його певну інтер-
претацію. У проекті Кодексу України з процедур банкрутства цього принципу ми 
не знаходимо. Розуміння верховенства права у міжнародній та національній 
правовій практиці сьогодні не є уніфікованим. Відповідно до висновку 
Венеціанської комісії від 25–26 березня 2011 р. [5] верховенство права охоплює: 
законність; юридичну визначеність; заборону свавілля; доступ до правосуддя, 
представленого незалежними та безсторонніми судами; дотримання прав людини; 
заборону дискримінації та рівність перед законом. Юридичних норм, які б визна-
вали пріоритет норм міжнародного права у сфері банкрутства над національним, 
згадки про можливість його використання як частини вітчизняного законодавства, 
про можливість використання практики Європейського суду з прав людини у 
Проекті немає. Так само немає популярних для новітніх кодексів України 
«людинонаправлених» нормативно-правових приписів (як наприклад, у ст. 8 та 11 
Кримінального процесуального кодексу України [8] чи ст. 6 Цивільного проце-
суального кодексу України [17]).  

Вимога законності як одна із загальних вимог та складових верховенства 
права повинна забезпечуватись узгодженістю Проекту із наявною нормативно-
правовою базою. Фундаментальну оцінку Проекту, насамперед на предмет відпо-
відності чинним нормативно-правовим актам та правової визначеності, дано у 
висновку Головного науково-експертного управляння від 12.03.18 р. та зауважен-
нях Головного юридичного управління Верховної Ради України від 17.10.18 р. 
(розміщених на офіційному сайті Верховної Ради України).  

Логічні правила нормопроектування відображаються у низці загальних вимог, 
а саме: тотожності, несуперечності, «виключенні третього», послідовності викладу 
тексту нормативно-правового акта, узгодженості, системності, недопустимості 
дублювання. Загалом ці вимоги у проекті дотримуються. Юридико-логічні форми 
кодифікаційної техніки охоплюють такі прийоми, як інвентаризація, ревізія, 
кількісне та якісне спрощення, аналогічне розповсюдження, логічна концентрація, 
систематичне розташування матеріалу, тричленна структура правової норми тощо 
[6, с. 162–165]. Розглянемо ті з них, стосовно яких можна навести певні аргументи. 
Інвентаризація та ревізія проявляються у тому, що Проект став результатом 
об’єднання (через аналіз, вилучення, виокремлення, вибір раніше чинних та ство-
рення нових нормативно-правових приписів) низки нормативно-правових актів 
України з питань банкрутства: Цивільного та Господарського кодексів України, 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, законів України «Про виконавче провадження», «Про іпотеку», 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», «Про банки і 
банківську діяльність», «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом», «Про нотаріат», «Про страхування», «Про фінансову 
реструктуризацію». 

У результаті кодифікації загальна кількість нормативно-правових приписів у 
сфері юридичного регулювання банкрутства в України кількісно зменшиться, 
джерельна основа якісно покращиться через усунення неузгодженості, колізій, 
дублювань, розпорошеності у різних правових актах (хоча експерти Верховної 
Ради України вказують ще на численні неузгодженості та правову невизначеність 
окремих норм).  

Нормативні положення Проекту розташовані системно та логічно послідовно – 
залежно від предмета правового регулювання та від загальних до конкретних. Роз-
робникам проекту складно реалізувати у Проекті (це простежується й у інших 
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законопроектах) вимогу стосовно тричленної структури юридичної норми, оскільки, 
як правило, задля законодавчої економії у нормативних документах закріплюються 
нормативно-правові приписи із характерною їм двочленною структурою.  

Традиційним для новітніх нормативно-правових актів України стала наявність 
спеціальної статті (як правило першої чи другої), у якій дано визначення понять 
(термінів). Така стаття є й у Проекті – це стаття перша «Визначення термінів». Її 
введення у текст нормативно-правового акта є необхідним та виправданим. 
Підставою для дефінування значної кількості термінів є їхня спеціальність 
(дотримано вимогу про необхідність визначення спеціальних термінів). Ідеться про 
такі терміни, як «арбітражний керуючий», «керуючий реалізацією», «керуючий 
санацією», «ліквідатор», «реструктуризація боргів боржника», «спеціалізована сто-
рінка веб-сайту» та інші. Дано визначення оціночного поняття «значні правочини», 
що сприяє його уніфікованому розумінню та належному застосуванню. Запро-
поновано розуміння сталого для юридичної практики словосполучення «офіційне 
оприлюднення», яке безпосередньо пов’язане із особливостями доведення до 
суспільства різних видів нормативно-правових актів України. Таким оприлюднен-
ням визнають оприлюднення відомостей про справу про банкрутство на офіцій-
ному веб-порталі судової влади України. Необхідність цієї дефініції обумовлена 
також існуючим нині недостатнім правовим регулюванням питань офіційного 
оприлюднення та офіційного опублікування нормативно-правових актів України. 
Схвалення заслуговує те, що законопроектанти не дублювали визначень, що уже 
дані в інших нормативно-правових актах, а вказали на такі акти: «термін «портал 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань»; термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в 
Законі України «Про запобігання корупції»». 

Водночас певні зауваження викликає визначення поняття «грошове зобов’я-
зання». Це визначення занадто об’ємне. На нашу думку, наведена інтерпретація 
грошового зобов’язання дещо ширша за його типове розуміння, Положення стосов-
но складу і розміру грошового зобов’язання, доцільніше було б закріпити у спе-
ціальній статті. Наяву також певне дублювання, а саме: у визначенні зазначено, що 
до грошових зобов’язань належать також зобов’язання щодо сплати податків, збо-
рів (обов’язкових платежів), страхових внесків на загальнообов’язкове державне 
пенсійне та інше соціальне страхування, а далі по тексту сказано, що до складу 
грошових зобов’язань боржника, в тому числі зобов’язань щодо сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів), страхових внесків на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються. Виділений текст 
є повтором уже вказаного вище.  

Проект містить спеціальну статтю, присвячену визначенню термінів і водночас 
ми знаходимо визначення й у інших статтях, наприклад, дефініцію «санації 
боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство» у ч. 5 ст. 4.  

Для новоприйнятих кодексів України властивим є наявність спеціальних 
нормативно-правових приписів, у яких дано перелік принципів (а часто і їхню 
інтерпретацію), що лежать в основі визначеного кодексом правового регулювання, 
наприклад, принципи кримінального провадження, встановлені Кримінальним 
процесуальним кодексом України. В аналізованому нами Проекті такої норми 
немає. На нашу думку, це не зовсім позитивно, оскільки на рівні теорії права 
сьогодні загальновизнано, що задля подолання прогалин та інших недоліків 
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наявних у законодавчому акті (які мають певною мірою і об’єктивний характер та 
притаманні більшості нормативно-правових актів України) може використову-
ватися й аналогія права, тобто принципи права. Якщо принципи нормативно не 
визначені, то що використовувати?  

 Не можна, працюючи з Проектом, обійти питання правил викладу норми у 
статті нормативно-правового акта. Проект містить окремі статті, зміст та обсяг 
яких незрівнянний зі статтями інших нормативно-правових актів України. 
Візьмемо для прикладу ст. 5 «Санація боржника до відкриття провадження у справі 
про банкрутство». Вона має одинадцять частин, окремі з яких містять непро-
нумеровані абзаци і пункти. Її обсяг напевне становитиме декілька друкованих 
сторінок. Не все тут ідеально і з відповідністю між назвою та змістом. Назва 
декларує наявність у статті правоположень, пов’язаних із санацією боржника. 
Водночас у ч. 9 окреслено випадки, у разі яких господарський суд відстороняє 
керуючого санацією від виконання ним своїх обов’язків, у ч. 11 встановлено термін 
розгляду господарським судом заяви про затвердження звіту про виконання плану 
санації – тобто йдеться про права та обов’язки господарського суду у процесі 
санації боржника. 

До достатньо досліджених та реалізовуваних на практиці вимог стосовно форми 
нормативно-правового акта належать вимоги до його структуризації. Вони ґрун-
туються на комплексі правил, на відповідність окремих із яких перевіримо Проект.  

У проекті звикло для кодексів є преамбула. Її змістовне наповнення загалом 
заслуговує схвалення. Однак, на нашу думку, потребує певного уточнення право-
положення стосовно фізичної особи. У преамбулі вказано, що кодекс встановлює 
умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або 
визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів. Що ж до фізич-
ної особи, то йдеться лише про відновлення її платоспроможності й нічого не 
сказано про банкрутство, хоча книга четверта «Відновлення платоспроможності 
фізичної особи» кодексу містить спеціальний розділ четвертий «Визнання 
боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника».  

На рівні методичних рекомендацій та у проектованому законодавстві з нормо-
проектної техніки детально описані правила нумерації структурних елементів 
основної частини нормативно-правового акта. У ст. 16 проекту Закону України 
«Про нормативно-правові акти» [12] (який значною мірою відображає існуючі 
підходи до структуризації нормативних документів) передбачено можливість поділу 
нормативно-правового акта на книги, розділи, глави, статті, частини статей, 
пункти, підпункти, абзаци з відповідною специфічною для кожної частини нумера-
цією. Проект містить книги, що поділяться на розділи, останні включають статті. 
Ознайомлення (для ілюстрації) із частинами 3, 4, 6 ст. 5 Проекту показує, що вони 
є об’ємними та містять низку абзаців без будь яких позначень та нумерації. Такий 
підхід не сприяє належному посиланню на ті чи інші нормативно-правові приписи, 
що містяться у цих частинах статті у процесі правозастосування. При цьому 
проявляється неуніфікованість структуризації у різних статтях Проекту. Знову ж 
таки, у ч. 9 ст. 5 Проекту перелік випадків, у разі яких господарський суд відсторо-
няє керуючого санацією від виконання ним своїх обов’язків, не нумерується, тоді 
як у ч. 2. ст. 11 Проекту випадки, у яких особа не може бути арбітражним керую-
чим, позначені та пронумеровані як пункти. 

Окрім того, у ст. 11 «Кодекс та особливості його структури» проекту Закону 
України «Про нормативно-правові акти» вказано, що кодекс може складатися зі 
Загальної та Особливої частин. Є. Гетьман зазначає, що дворівнева система 
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кодексу, а саме – поділ на Загальну та Особливу частини, спостерігається у біль-
шості галузевих кодексів, усі ж інші кодекси, на зразок спеціальних (між-
галузевих), можуть або мати таку структуру або ні [3, с. 44]. В аналізованому нами 
Проекті такого поділу немає. 

Обов’язковою складовою новоствореного нормативно-правового акта повинні 
бути прикінцеві та перехідні положення. Вважається, що прикінцеві положення 
мають містити інформацію про набрання нормативно-правовим актом чинності, про 
внесення змін до діючих нормативно-правових актів, про визнання «старих» 
нормативно-правових актів нечинними. Перехідні положення повинні визначати 
напрям дії нормативно-правового акта у часі, правила поширення його чинності у 
просторі та щодо кола суб’єктів. Рекомендовано їх роздільне розміщення. Позитив-
ним прикладом може бути Кримінальний процесуальний кодекс України [8]. В 
аналізованому нами проекті Прикінцеві та Перехідні положення подано як єдине 
ціле. Загальна нумерація цих положень незрозуміла – починається з арабських цифр, 
а далі продовжується із використанням римських. У першій частині (чи пункті) 
йдеться про зміни до чинних нормативно-правових актів: вилучити абзац третій ч. І 
ст. 212 Господарського кодексу України, доповнити Цивільний кодекс України 
новою ст. 48-1 і таке інше. Положення про набрання чинності Кодексом про бан-
крутство з’явилося значно пізніше у частині, позначеній римською цифрою V: «цей 
Кодекс набирає чинності та вводиться в дію через шість місяців з дня його офіцій-
ного опублікування». Таке розташування видається нелогічним. Спочатку повинні 
йти норми про набрання нормативно-правовим актом чинності, а далі про втрату 
чинності, зміни та доповнення до інших нормативно-правових актів.  

При проектуванні Прикінцевих положень Проекту доцільно було б прислу-
хатися до рекомендації про те, що зміни та доповнення до інших нормативно-
правових актів треба вносити окремими законами стосовно кожного із таких 
нормативних документів. 

До категорії формальних правил належать і мовні (термінологічні, граматичні, 
стилістичні) правила. Особливості юридико-мовної форми кодифікаційної техніки 
виявляються у прийомах уніфікації термінології та стандартизації мовних форм 
[6, с. 162]. Зміст перших полягає в однозначності поняття в межах термінологічної 
системи. Термін повинен відповідати тільки одному поняттю. В кодифікованих актах 
треба наводити найбільш загальні визначення понять, що подані в інших нормативно-
правових актах [6, с. 162]. Завдання других – забезпечити використання у кодифі-
кованих актах стереотипних фраз і висловів, сталих мовних конструкцій, мовних 
штампів, стійких словосполучень тощо [6, с. 162]. Водночас науковці, характеризуючи 
мовні правила нормопроектної техніки, вказують на такі вимоги до мови нормативно-
правового акта, як одноманітність [10, с. 524; 11, с. 79–87] та однозначність змісту [9, 
с. 250], стереотипність [15, с. 5] і стандартизованість [9, с. 250]. Перевірка Проекту у 
призмі правничої мови – тема окремого дослідження. Можемо лише загалом конста-
тувати відсутність явних мовних помилок.  

Серед мовних, як зазначалось у наших попередніх дослідженнях, особливої 
уваги потребує аналіз правильності використання оціночних понять [7]. Розгля-
даючи текст проекту знаходимо низку таких понять, наприклад, «неналежне 
виконання обов’язків» (п. 1 абзацу 2 ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 44), «зловживання 
правами» (п. 2 абзацу 2 ч. 4 ст. 28), «поважні причини» (ч. 1 та 4 ст. 29 та ч. 2 
ст. 35) та інші. У призмі передумов [7, с. 38–43] для введення у текст нормативно-
правового акта оціночних понять згадані оціночні поняття використано у проекті 
обґрунтовано. Терміни «неналежне виконання» та «зловживання правом» зазвичай 
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у законодавчих актах позначають неналежне виконання певними особами покла-
дених на них функцій. Терміном «поважні причини» оперують у тих випадках, 
коли йдеться про об’єктивні перешкоди для вчинення особою певних дій. 
Змістовне наповнення цих термінів є значною мірою універсальним. 

Законопроектанти задля формалізації оціночних понять Проекту в окремих 
випадках роблять спроби їх конкретизації, як, наприклад, оціночного поняття 
«поважні причини» у ч. 1 ст. 29. До поважних причин тимчасового зупинення 
права на здійснення діяльності арбітражного керуючого віднесено: вагітність, 
догляд за дитиною, тимчасову непрацездатність (хвороба), працевлаштування на 
основне місце роботи тощо. Як бачимо, наведений перелік не є вичерпним, 
оскільки використано термін «тощо» й тому оціночне поняття «поважні причини» 
не втрачає свого формально невизначеного характеру.  

На відміну від основних міжнародних правових документів з прав людини, 
вітчизняних кодексів та законів оціночних понять у Проекті кодексу про бан-
крутство не багато. Причиною цього, на нашу думку, є те, що Проект покликаний 
регулювати насамперед фінансово-майнові відносини у суспільстві, тобто ту 
категорію суспільних відносин, що потребує точності та однозначності. 

Є до Проекту й окремі побажання з позиції теорії права. Так, ч. 1 ст. 2 
«Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство» Проекту 
встановлює, що «провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодек-
сом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими 
актами України», а ч. 2 цієї статі передбачає що, «Законодавство про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не поширюється на 
банки…». У контексті існуючого сьогодні на доктринальному та нормативному 
рівнях плюралізму стосовно термінів «законодавство» та «законодавчі акти» ці 
нормативно-правові приписи видаються формально невизначеними.  

Науковці та практики дискутують стосовно необхідності створення особливих 
процедурних гарантій задля розробки та прийняття якісних кодексів. Йдеться про 
специфічні аспекти їх моніторингу, експертизи та прийняття. Сьогодні можемо 
зважати лише про п. 3 ст. 113 Закону України від 10.02.2010 р. № 1861-VІ «Про 
регламент Верховної Ради» [13], який передбачає, що обговорення за скороченою 
процедурою не допускається під час розгляду проектів кодексів та інших 
законопроектів, у яких кількість статей, пунктів понад 100.  

Підводячи підсумок, можемо констатувати, що новітні кодекси України, на 
прикладі проекту Кодексу України з процедур банкрутства, розробляють сьогодні 
із використанням інструментарію нормопроектної техніки. Аналіз цього проекту 
показує його певну відповідність загальним вимогам та вимогам правової логіки. 
Законопроектанти також використали такі засоби нормо проектування, як правові 
дефініції, мовні правила та правила структурування нормативно-правових актів. 
Водночас звернуто увагу на окремі недоліки у контексті вимог нормотворчої 
техніки, а саме: невикористання принципів права, недотримання усіх рекомендацій 
зі структуризації, необґрунтоване введення у текст окремих оціночних понять. 
Висловлені міркування спрямовані на підвищення якості проекту Кодексу України 
з процедур банкрутства та кодифікаційної практики загалом. 
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In the article on the example of the Draft of the Code of Ukraine on Bankruptcy 
Procedures (hereinafter referred to as the Draft), the conformity of domestic codification 
activities with the requirements and rules of norm drafting technique, in particular, with a prism 
of a number of means related to the form and content of the Code Draft, is analyzed. Attention 
is drawn to the fact that the «rule of law» principle and its constituents are not directly 
consolidated in the Draft. It has been found that there are a significant number of comments 
made by experts to the Draft on the subject of compliance with the requirement of «legality», 
first of all, accordance of the Draft with the current normative legal acts of Ukraine. Adherence 
of a number of logical requirements is determined, for example, the normative provisions are 
systematically and logically consistent. As a result of the codification, the total number of 
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normative legal regulations in the area of legal regulation of bankruptcy in Ukraine will be 
reduced quantitatively, the source basis will qualitatively be improved due to a partial elimination 
of such logical shortcomings as inconsistencies, collisions, duplications. It is necessary to state 
the validity of the definition of terms in Art. 1 of the Draft. Often, the definition of special terms is 
given. The remarks can be expressed in relation to the definition of «monetary obligation». This 
definition is too voluminous, contains a repetition and no significant characteristic of it. The Draft 
does not contain norms that would establish the principles of legal regulation in the field of 
bankruptcy, although their availability in codes is appropriate. 

The structure of the Draft has been studied in detail. The Draft contains a preamble, 
which, in our opinion, requires a certain clarification of the law provision concerning the 
individual. The Draft consists of books divided into sections, which include articles. 
Acquaintance with Parts 3, 4, 6 of Art. 5 of the Draft shows that they are voluminous and 
contain a number of paragraphs without any signs and numberings. Such an approach does 
not contribute to the proper reference to certain normative legal prescriptions contained in 
these parts of the article in the process of law-enforcement. In this case, the not unified 
structuring in the various articles of the Draft is manifested. Non-compliance with a number of 
requirements for the Final and Transitional Provisions has been identified. They are presented 
as a whole. The total numbering of these provisions is incomprehensible - it begins with Arabic 
numerals, and soon continues with the use of Roman. 

Compliance with linguistic rules is considered on the basis of the use of the evaluation 
concepts in the text of the Draft. Such notions in comparison with other codes are few and 
they are introduced in the text in general soundly. In order to formalize valuation concepts, in 
individual cases, attempts are made to specify them, such as the estimated concept of «good 
reasons» in Part 1 of Art. 29. 

Some wishes are expressed for the Draft from the point of view of the theory of law, in 
particular, concerning the use of the terms «legislation» and «legislative acts». 

Keywords: norm drafting technique, legality, definition of legal terms, rules of structuring 
of normative legal acts, estimation concepts. 
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Статтю присвячено аналізу розвитку організаційно-правових засад системи дисци-
плінарної відповідальності суддів. Запропоновано порівняльно-правовий огляд формуван-
ня відповідних інститутів у США та у європейських країнах. Встановлено, що у другій 
половині ХХ століття органи з питань судової поведінки США та європейські судові ради 
набули популярності як установи, що здійснюють дисциплінарні провадження щодо суддів. 
Незважаючи на жваву міжнародно-правову дискусію щодо запровадження судової ради в 
організаційну основу національного правосуддя, уточнено, що держави вправі встановлю-
вати власну особливу систему судової дисципліни, зважаючи на національні традиції та 
потреби, за умови, що такий особливий шлях забезпечуватиме необхідний рівень судової 
незалежності. Це застереження залишається актуальним з огляду на відчутну критику 
необережної практики запровадження європейської моделі судових рад у деяких країнах. 
Досліджено сучасний стан європейських стандартів щодо інституційного рівня системи 
дисциплінарної відповідальності суддів, зокрема, вимоги щодо судового та позасудового 
представництва у дисциплінарному органі, процесу формування складу дисциплінарного 
органу, його бюджету та форми зайнятості представників такого органу. 
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Вступ. Інституційно-правові засади дисциплінарної відповідальності судді 
мають безпосередній взаємозв’язок із гарантією судової незалежності. Невдала 
побудова системи дисциплінарної відповідальності на організаційному рівні 
нівелює гарантії правового статусу судді та, як наслідок, належний порядок здійс-
нення правосуддя. Тому важливим є загальнотеоретичне осмислення ролі та ста-
тусу органів, що ведуть провадження у дисциплінарних справах щодо судді. На 
сьогодні багато експертних думок уже висловлено на підтримку тези про те, що у 
національних системах судової влади має бути створено спеціальний дискиплінар-
ний орган, який тісно пов’язаний зі суддівським самоврядуванням. Детальні мірку-
вання висловлено стосовно участі суддівського корпусу у таких органах, необхід-
ності уникнення політизації дисциплінарної процедури тощо. Отже, як західна 
правова думка сформувала цей підхід? Яким є нинішній стан міжнародних стан-
дартів з цього питання? А як щодо практичної реалізації цих стандартів у 
національних юрисдикціях? Метою цієї статті є запропонувати загальноправовий 
огляд окреслених питань і способи їх вирішення з використанням порівняльно-
правового методу дослідження та аналізу розвитку цієї проблеми на міжнародно-
правовому рівні.  

Різноманітність організаційно-правових підходів до забезпечення судової 
дисципліни. Багатогранний історичний розвиток національних судових систем у 
різних країнах зумовив плюралізм підходів до організації судової дисципліни. 
Лише відносно недавно набула поширення думка про те, що дисциплінарні 
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процедури має реалізувати особливий колегіальний орган, створений у межах 
судової гілки влади, за участю не лише суддів, але й інших представників 
юридичної професії. Такі колективні органи повинні мати повноваження проводи-
ти перевірку з метою встановлення фактів та робити юридичні висновки про 
наявність дисциплінарного проступку. Тим не менше, навіть із появою цієї 
тенденції до інституційної уніфікації, аналіз організаційної основи дисциплінарної 
відповідальності не став простішим. Будь-яке таке дослідження ризикує бути 
поверхневим, оскільки зовнішні спільні риси можуть супроводжуватися різними 
прихованими внутрішніми особливостями організації судової кар’єри (наприклад, 
чинники, що стосуються суддівських призначень, виборів, пенсій, неформальних 
дисциплінарних комунікацій, бюджетних повноважень, порядку оплати праці, 
доплат до заробітної плати, матеріального забезпечення тощо), особливостей самої 
юрисдикційної діяльності (наприклад, роль голів судів у нагляді за суддями чи у 
розподілі повноважень, у регулюванні робочого часу тощо), культурно-історичних 
особливостей функціонування судової влади. Ці внутрішні чинники можуть різною 
мірою впливати на фактичну діяльність дисциплінарних органів у кожній правовій 
системі. Тому будь-які «пропозиції щодо вдосконалення» на інституційному рівні 
судової відповідальності необхідно робити обережно і після ретельного аналізу 
релевантних факторів. 

Для прикладу, надзвичайно рідкісне застосування дисциплінарних процедур 
щодо федеральних суддів США викликало занепокоєння, що, можливо, організа-
ційні засади дисциплінарної відповідальності є неналежними. Проте не можна не 
помітити, що відносно суддів у цій країні регулярно використовують низку 
неформальних методів судової дисципліни, які є непублічними. Відповідно, 
ефективність неофіційних дисциплінарних механізмів (наприклад, повідомлення 
від голови суду чи від суддів-колег) у багатьох випадках пояснює, чому формальну 
дисциплінарну процедуру не використовують. Водночас, це ще не означає, що 
процедура формальної дисципліни недієва. Навпаки, можна сказати, що частково 
завдяки існуванню формального дисциплінарного механізму, неформальні засоби 
дисципліни стали настільки успішними [11, р. 311–312]. 

Іншою ілюстрацією може стати Європейський континент, який просуває 
модель незалежних судових рад зі значними повноваженнями щодо судової 
кар’єри загалом, у тім числі й дисциплінарний контроль. Відзначалось уже, що 
така модель може призвести до несподіваних негативних результатів, якщо її зас-
тосовуватимуть без належної уваги до локальних особливостей національних 
правових систем. У той історичний період, коли таку модель запроваджували у 
низці перехідних суспільств Центральної та Східної Європи (а по суті, це було 
після падіння комуністичних режимів), існувала невідповідність між досвідом та 
новими ціннісними орієнтирами. Судді старої епохи через їхній статус та стаж 
зайняли основні позиції в новій інституційній парадигмі та акумулювали значні 
владні повноваження у судовій системі. Тому висловлено думку, що судові ради 
прийшли в ці країни занадто рано, ще до того, коли відбулися значні та справжні 
структурні реформи і, перш за все, до того, коли б відбулося природне оновлення 
судового корпусу з новими цінностями [1, р. 1281]. Зокрема, різку критику можна 
отримати щодо досвіду запровадження моделі сильної судової ради у Македонії, як 
частини інституційних реформ з метою вступу до ЄС. Відзначають, що така 
реформа, через неврахування локальних особливостей та історичного контексту, 
лише посилила тиск на судову незалежність та знизила відкритість процесів 
судового самоврядування [16, р. 25].  
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Проте вищезазначені труднощі не можуть зняти означену проблему з порядку 
денного. Це, радше, застереження, яке акцентує складність проблеми та необхід-
ність уникати поспішних висновків, пропозицій та практичних кроків у цій сфері. 

Досвід США. Історично судова дисципліна в США реалізувалася за допомо-
гою низки методів, які розробляли та використовували з різною інтенсивністю в 
різні періоди історичного розвитку. Е. Дж. Шенбаум описав ці методи так. По-
перше, неналежний суддя міг бути усунутий за рішеннями виконавчої влади 
(сьогодні цей метод майже зник). По-друге, суддю міг усунути з посади губернатор 
за поданням обох палат парламенту після того, коли обидві палати вирішили, що 
це необхідно. Повноваження усувати суддю за поданням є ширшим, ніж імпічмент, 
його могли використовувати для звільнення суддів, яких уважали негідними 
судової посади, навіть якщо їхня поведінка не була підставою для імпічменту. 
Процедуру внесення подання використовували нечасто. По-третє, система контро-
лю над судами в США передбачає імпічмент судді парламентом. Діючи як 
квазіполітичний суд, парламент провадить кримінальне переслідування держав-
ного службовця. Використання імпічменту проти суддів часто було пов’язане з 
мотивами політичної помсти. По-четверте, надзвичайно рідкісна процедура звіль-
нення судді може бути проведена шляхом відкликання на виборах – за деякими 
конституціями штатів – шляхом спеціального голосування виборців. По-п’яте, 
суддя може втратити посаду шляхом поразки на чергових виборах, по завершенні 
строку повноважень [18, р. 2–10].  

Недоліки п’яти описаних вище методів полягають у тому, що вони здебіль-
шого розраховані на випадки грубої неправомірної поведінки, до того ж вони 
можуть опосередковуватися неналежним політичним впливом. Окрім цього, такі 
методи не забезпечують базових принципів справедливого процесу. Тож, задля 
підвищення якості дисциплінарного контролю над суддями, набули розвитку інші 
методи дисциплінарного впливу. Першою спробою було запровадити дисциплінар-
ний контроль над суддями через адвокатські колегії. Проте цей метод не отримав 
значної підтримки. Друга спроба полягала у здійсненні дискиплінарного провад-
ження судом у провадженні, яке відкривав сам суд. У другій половині ХХ століття 
ця практика була розроблена у різних модифікаціях у багатьох штатах, які 
визнавали повноваження судової влади самостійно вирішувати проблеми судової 
дисципліни. Переваги були зрозумілими: судова процедура захищала незалежність 
суддів від інших гілок виконавчої влади, адвокатури та громадськості, вона також 
забезпечувала процесуальні права відповідного судді. Недолік цього методу 
дисципліни полягав у тому, що його повністю проводили судді, які могли бути 
схильні згладжувати неправомірні дії своїх колег. На цьому фоні і виникла врешті 
ідея про утворення постійних судових дисциплінарних комісій зі залученням до неї 
членів поза судовою системою [18, р. 10–19]. 

Незважаючи на те, що інші штати робили певні спроби раніше, саме Калі-
форнія була фактично першою у формуванні окремих органів контролю судової 
поведінки, створивши Комісію зі суддівської діяльності відповідно до конституцій-
них змін, запроваджених у 1960 році. Відтоді інші штати слідували за цим 
прикладом. Каліфорнія також була першим штатом, який допустив участь у такому 
органі членів, котрі прийшли з-поза меж судової системи, забезпечивши у такий 
спосіб високий ступінь довіри суспільства до такого органу [17, р. 1261–1262]. 

Що ж стосується федеральних суддів, то їх звільнення відбувається в порядку 
імпічменту, згідно з конституцією США, і розглядається як прерогатива Сенату та 
Палати представників [15, р. 1250]. Проте загальний рух за посилення відповідаль-
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ності серед чиновників державних службовців у 70-х роках ХХ століття сприяв 
розвитку інституту дисциплінарної відповідальності федеральних суддів, поряд із 
процедурою імпічменту. Після розгляду різних моделей дисциплінарного контролю 
(зокрема, створення національного трибуналу дисциплінарної відповідальності 
суддів), у 1980 році Конгрес ухвалив закон про реформування судових рад, судову 
поведінку та непрацездатність. Цей закон представив нову складову в адміністра-
тивному механізмі федеральної судової гілки влади – провадження за скаргами на 
судову поведінку відповідно до параграфа 372 (с) Розділу 28 Зводу законів США 
[14, р. 375]. Закон запровадив механізм дисциплінарного контролю за федераль-
ними суддями самою ж федеральною судовою системою. Відповідно до цього 
Закону, судова конференція Сполучених Штатів, до складу якої входять усі головні 
судді судових округів та по одному окружному судді суду першої інстанції з 
кожного округу, провадить нагляд за діяльністю всієї федеральної судової влади. 
Тим часом, дванадцять судових рад уповноважені вживати «заходів, які є 
належними для забезпечення ефективного та оперативного функціонування судів у 
межах округу» (параграф 354 (a) (1) (C) Розділу 28 Зводу законів США).  

Європейський досвід. В історичній ретроспективі європейська правова 
традиція демонструє більшу повагу до судової професії та надає більше гарантій у 
процесі звільнення судді з посади. Спільні риси дисциплінарних процедур у Англії, 
Франції та Німеччині, полягали в тому, що їх провадили у судовому порядку, у 
якому відповідний суддя мав право на слухання та представлення доказів для свого 
захисту [18, р. 15]. 

Після Другої світової війни ідея створення судових рад, відповідальних за 
кар’єру суддів та їх дисципліну, поступово отримала підтримку в низці західно-
європейських країн. У 1946 році Франція заснувала першу Вищу раду магістратури 
(Conseil Superieur de la Magistrature). Вона займалася питаннями управління 
судовим персоналом, однак лише незначна частина членів ради була сформована зі 
суддів, яких обрали безпосередньо колеги-судді. Італійська Вища рада магістра-
тури (Consiglio Superiore della Magistratura), створена в 1958 році, була першою, яка 
ізолювала судову владу від політичного контролю і ця модель була використана в 
інших країнах, що проводили судові реформи. Іспанія та Португалія мають дещо 
різні моделі, запроваджені після падіння диктатур у середині 1970-х років, але в 
обох моделях судді формують значну частину складу рад. Досить часто вплив 
високопоставлених суддів обмежується шляхом призначення до судових рад 
молодих суддів, а також завдяки утворенню сильних профспілок та судових 
асоціацій [10, р. 106–108].  

Сьогодні багато європейських країн створило спеціальні органи, наділені 
повноваженнями у сфері суддівської кар’єри та дисципліни. У різних країнах такі 
органи мають різні назви, проте у документах Ради Європи йдеться про «судові 
ради» чи «ради правосуддя». Хоча з порівняльного погляду, склад і повноваження 
цих рад відрізняється, вони мають спільні риси. Як відзначила Венеціанська 
комісія, причиною існування таких рад є бажання зберегти незалежність судової 
влади. Але очевидно, що у випадку зловживання, така рада може бути інстру-
ментом неправомірного втручання у судову діяльність і загалом бути засобом для 
підриву незалежності судової влади. В певних ситуаціях цей орган може мати 
лише удавану легітимність конституційного органу, який повинен забезпечити 
незалежність судової влади, але на практиці його використовувавтимуть для 
підпорядкування судової влади в інтересах виконавчої влади. Відповідно автономія 
та незалежність самих судових рад повинні забезпечуватися суттєвими та 
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реальними гарантіями для утвердження принципу розподілу влад у системі 
державного управління (п. 5 та 7) [22]. 

У листопаді 2010 року Комітет Міністрів у Рекомендації CM / Rec (2010) 12 [2] 
висловив основні принципи, які варто враховувати країнам-членам Ради Європи, якщо 
вони запровадять судові ради. У Рекомендації взято до уваги різноманітність 
національних правових систем і визнано, що існують країни, які не створюють судових 
рад, при цьому пропонуючи альтернативні методи забезпечення незалежності суддів 
при ухваленні рішень. Дійсно, пояснювальний меморандум до Рекомендації вказує на 
те, що остання не віддає перевагу якомусь конкретному методу. 

Примітно, що попередньо, приблизно за півроку до цієї Рекомендації, Вене-
ціанська комісія припустила, що модель для судової ради є кращою, коли 
зазначила таке: «[п]ідсумовуючи, Венеціанська комісія вважає, що належним 
методом гарантування незалежності судової влади є те, що незалежна судова рада 
матиме вагомий вплив на рішення у сфері призначення та кар’єри суддів. 
Унаслідок багатства європейської правової культури, яка є дорогоцінною і повинна 
бути захищена, немає єдиної моделі, яку застосовують до всіх країн. Виявляючи 
повагу до цієї різноманітності правових систем, Венеціанська комісія все ж 
рекомендує державам розглянути можливість створення незалежної судової ради 
або подібного органу, якщо вони ще не зробили цього» (п. 32) [25]. 

Що стосується ЄС, питання незалежності судової системи та її функціону-
вання є предметом аналізу Європейської мережі судових рад (далі – ЄМСР), яка 
також у своїх висновках більше схильна до формування окремого органу дисциплі-
нарного контролю. Відповідно до коментарів ЄМСР, «органом, відповідальним за 
судову дисципліну, може бути національна судова рада або незалежний національ-
ний комітет чи колегія зі судової дисципліни; такий орган має бути незалежним від 
виконавчої та законодавчої гілок влади» (п. 58) [8]. 

Сьогодні на міжнародному рівні висловлено багато коментарів щодо моделей 
інституційної системи судової дисципліни. Відзначимо, що міжнародні глобальні 
та регіональні організації вказали на низку вимог до судових рад. Міжнародні 
судові органи, зокрема Європейський суд з прав людини (далі – «ЄСПЛ»), у 
кількох справах розглядали питання судових рад у світлі скарг суддів, до яких 
застосовували заходи дисциплінарної відповідальності на національному рівні за 
участі таких судових рад. 

Отже, постає питання про те, якою ж має бути загальна характеристика право-
вого статусу судових рад з огляду на міжнародні стандарти, у випадку, коли такий 
спеціальний орган створюється? 

Вимоги щодо складу судової ради в частині співвідношення між судовими 
та позасудовими представниками. У 1982 році Міжнародна асоціація юристів 
зазначила у Мінімальних стандартах судової незалежності про необхідність «пере-
важної участі суддів» у дисциплінарному органі (п. 31) [13]. 

Загальна (Універсальна) хартія судді, ухвалена Міжнародною асоціацією суддів у 
1999 році, у ст. 11 говорить про «суттєве представництво суддів» в дисциплінарному 
органі: «Керівництво суддівським корпусом та процедуру винесення дисциплінарних 
стягнень має забезпечувати незалежний орган, що включає достатню кількість пред-
ставників судової влади, якщо такі гарантії не забезпечуються в інший спосіб згідно із 
встановленою та глибоко вкоріненою традицією. …» [12]. 

У 2014 році Спеціальний доповідач ООН щодо незалежності суддів відзначила 
в одній зі своїх доповідей таке: «Щоб виконувати свої завдання належно, судова 
комісія чи рада повинна радше складатися цілком з представників судової влади, 
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чи то діючих суддів чи суддів у відставці, хоча певне представництво адвокатури 
чи науковців могло б бути доцільним. Жодного політичного представництва не 
повинно бути, щоб запобігти політизації та уникнути зовнішніх впливів, які мо-
жуть поставити під загрозу забезпечення незалежності, неупередженості, чесності 
та підзвітності судової влади....» (п. 93) [19]. 

На європейському рівні відбулися інтенсивніші дискусії щодо судових та 
позасудових представників у складі судових рад. Можемо окреслити лише основні 
аспекти цієї дискусії. 

У 1998 році Департамент із правових питань Ради Європи ухвалив Євро-
пейську хартію щодо статусу суддів, вказуючи у п. 5.1, що в складі суддівського 
дисциплінарного органу має бути «принаймні половина» суддів, обраних до цього 
органу [4]. 

Необхідність забезпечення суттєвої участі суддів у дисциплінарному органі 
була визнана і Консультативною радою європейських суддів Ради Європи (надалі – 
КРЄС) у 2007 році, яка у висновку № 10 (2007) допускала формування судових рад, 
як виключно із суддів (п. 16), так і змішаний склад ради, у якому «більшість членів 
мають бути суддями, обраними іншими суддями» (п. 18) [3]. Проте КРЄС додала у 
цьому ж висновку, що «змішаний склад матиме перевагу з огляду як на уникнення 
ризиків корпоративізму, протекціонізму та надання преференцій, так і відобра-
ження різних суспільних поглядів. Це надасть судовій владі додаткове джерело 
легітимності…» (п. 19) [3]. 

Зрештою, у 2010 році Комітет Міністрів закріпив у п. 27 Рекомендації CM / 
Rec (2010) 12 формулу, згідно з якою «не менше половини членів судових рад 
повинні бути суддями» [2].  

Паралельно, Венеціанська комісія досить гнучко висловлювалася щодо спів-
відношення між судовими та позасудовими представниками у складі судових рад. У 
2010 році вона підсумувала, що «у всіх випадках судова рада повинна мати плю-
ралістичний склад зі значною частиною, якщо не більшістю, суддів» (п. 32) [25]. 

Вказуючи на важливість участі суддів у складі дисциплінарного органу, Вене-
ціанська комісія, з іншого боку, наголошує на важливості позасудових представ-
ників у складі судових рад: «Організація управління судовою владою не обов’яз-
ково повинна бути цілковито в руках суддів. Насправді, як правило, склад судової 
ради передбачає присутність членів, які не є представниками судової влади, а 
представляють інші гілки влади, академічні чи професійні спільноти. Таке пред-
ставництво є обґрунтованим, оскільки цілі судової ради стосуються не лише інте-
ресів членів судової влади, але і загальних інтересів суспільства» (п. 9) [22]. 

У 2011 році Венеціанська комісія запропонувала, щоб суддівські ради мали 
однакову кількість суддів та позасудових представників, з вирішальним голосом у 
голови ради, обраного з-поміж несудових представників (п. 20 та 21) [23]. Отож, 
було наголошено на важливості уникнення судового корпоративізму. 

Питання співвідношення між судовими та позасудовими представниками у 
складі дисциплінарного органу розглянуто у практиці ЄСПЛ. Необхідність сут-
тєвого представництва суддів у дисциплінарних трибуналах, і не лише стосовно 
судової дисципліни, вже давно була сприйнята у ЄСПЛ. У 1981 році у справі Le 
Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium заявники-лікарі були тимчасово 
відсторонені від медичної практики протягом трьох місяців за рішенням місцевої 
ради лікарської асоціації. Вони безуспішно звернулися до Апеляційної ради та 
пізніше до Касаційного суду. Що стосується складу Апеляційної ради, як 
дисциплінарного органу, ЄСПЛ зазначив у п. 58 рішення: «Присутність – як уже 
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згадано – суддів, які становлять половину складу, включаючи Голову з 
вирішальним голосом..., забезпечує надійну гарантію безсторонності, а спосіб 
обрання медичних представників до складу цього органу не може бути достатнім 
для обґрунтування скарги про упередженість останнього» [6]. 

У справі Oleksandr Volkov v. Ukraine ЄСПЛ визнав порушення Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод, враховуючи неналежний склад 
Вищої ради юстиції, яка розглядала питання про звільнення судді Верховного 
Суду. Серед причин порушення ЄСПЛ звернув увагу на те, що при вирішенні 
питання про звільнення заявника Вищою радою юстиції у засіданнях брали участь 
лише троє суддів, які становили явну меншість (п. 111 рішення) [7]. 

ЄСПЛ не визнав порушення п. 1 ст. 6 Конвенції в італійській справі, у якій 
заявник, суддя, скаржився на недотримання принципів неупередженості та 
незалежності дисциплінарної секції Вищої ради магістратури, яка наклала на нього 
стягнення у вигляді попередження. ЄСПЛ врахував основні особливості італійської 
Вищої ради магістратури: головою Ради був Президент Республіки, перший 
президент і прокурор Касаційного суду були членами ради за посадами; з двадцяти 
чотирьох інших членів Ради дві третини були обрані усіма звичайними магістра-
тами з-посеред членів магістратів різних категорій, а третина була обрана Пар-
ламентом. Останні члени Ради, відомі як позасудові представники, були обрані 
серед професорів права університетів та юристів, які практикували як мінімум 
п’ятнадцять років. ЄСПЛ встановив, що у національному праві існували достатні 
гарантії щодо незалежності членів дисциплінарної секції Вищої судової ради при 
виконанні ними своїх обов’язків (п. 57 рішення) [5]. 

У Європейському Союзі ЄМСР розробила конкретні вказівки щодо складу 
судових рад. Зокрема, ЄМСР уважає, що принаймні 50 % членів таких рад мають 
бути суддями. Крім того, до складу судових рад мають належати і позасудові 
представники, щоб забезпечити кращий зв’язок органу із громадянським сус-
пільством. Такі позасудові представники повинні мати такий же статус та права 
голосу, як і судові представники (п. 12 та 13) [8]. ЄМСР запропонувала, щоб 
позасудові представники становили принаймні 1/3 від складу судової ради 
(п. 1.3) [9]. 

Застереження щодо участі міністра юстиції та прокурорів у судовій раді. З 
наведеного огляду вбачаємо, що найкращим підходом до складу судових рад 
постає змішана модель, у якій судді складають значну частину, яка становить не 
менше половини складу ради. Проте позасудові представники ради не повинні 
створювати загрози втручання в судову систему з боку інших гілок влади. 

У зв’язку з цим Венеціанська комісія радила, щоб міністр юстиції як член 
судової ради не брав участі у дисциплінарних провадженнях щодо суддів (п. 16 
Висновку щодо Албанії [22] та п. 33 Звіту щодо судових призначень [21]). У ЄС є 
чіткі вказівки про те, що міністр юстиції та політики не повинні бути членами 
судових рад (п. 12) [8]. 

Аналогічно, дисциплінарне провадження щодо суддів має відбуватися без 
участі представників органів прокуратури в судовій раді. Там, де кар’єрні питання 
у професіях судді та державного обвинувача віднесено до компетенції однієї струк-
тури, ця структура повинна забезпечувати внутрішнє організаційне розмежування 
цих двох професій та усувати ризики впливу однієї групи на іншу у питаннях приз-
начень та дисциплінарної відповідальності, оскільки через щоденну роботу дер-
жавні обвинувачі можуть мати інше, ніж судді ставлення до судової незалежності 
та особливо до дисциплінарного провадження (п. 59) [24]. 
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Тому, коли Генеральний прокурор та Міністр юстиції були за посадою чле-
нами судової ради, яка приймала рішення щодо звільнення судді, ЄСПЛ визнав це 
як чинник, що підірвав незалежність такого дисциплінарного органу (п. 113 та 114 
рішення) [7]. 

Порядок призначення членів та необхідність представництва усіх рівнів 
судової влади в судовій раді. Той факт, що у складі судової ради більшість 
становлять судді, ще не достатній для того, аби цей орган дійсно представляв 
суддівський корпус. Важливо, щоб таких членів «обирали їхні колеги», а не приз-
начала виконавча влада. У той час, коли відбувалися певні дискусії щодо точного 
співвідношення судових та несудових представників у складі судових рад, вимога 
про обрання була досить однозначною на загальноєвропейському рівні. Примітно, 
що цей стандарт підтримали Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) 
(п. 18 Висновку) [3], Комітет Міністрів (п. 27 Рекомендації) [2] та Венеціанська 
комісія (п. 19 та 20 Висновку) [21]. 

Вимогу про демократичні вибори суддів до складу судової ради детально 
розробила КРЄС у висновку № 10 (2007), де наголошено, що вибори повинні 
гарантувати найширше представництво судової системи з усіх рівнів (п. 27) [3]. Це 
узгоджується з пропозицією Венеціанської комісії, яка заявила, що «Склад дисци-
плінарного органу повинен мати збалансоване представництво суддів усіх різних 
рівнів та судів...» (п. 22) [23]. 

Окрім того, КРЄС не схвалює системи, у яких до процесу обрання, на будь-
якій його стадії, залучено політичні органи. Також варто уникати будь-якого 
адміністративного впливу у середині самої судової влади. Не допускаються будь-
які призначення з боку органів судової чи іншої гілки влади (п. 31) [3]. 

Те саме стосується і позасудових представників судової ради. Їх не повинні 
призначати органи виконавчої влади. Хоча кожна країна має знайти баланс у цьому 
питанні самостійно, КРЄС радить систему, в якій призначення позасудових членів 
забезпечували б неполітичні органи. Якщо призначення позасудових членів все ж 
таки здійснює парламент, такі представники не повинні бути членами парламенту, 
їх має обирати кваліфікована більшість, що потребує значної підтримки опозиції, і 
це мають бути особи, котрі допомагають урізноманітнити представництво сус-
пільства в загальному складі судової ради (п. 32) [3]. 

У ЄС ці принципи підтримують також повною мірою: до складу судової ради 
суддів повинні обирати їхні колеги (п. 12) [8]. Що ж стосується позасудових 
представників, то громадянське суспільство має бути залученим до того чи іншого 
етапу виборів або призначень, включаючи можливість вносити відповідні канди-
датури на розгляд. У тих випадках, коли парламентські органи призначають поза-
судових членів, бажано, щоб їх обрання відбувалося шляхом голосування квалі-
фікованою більшістю, щоб знизити політичний вплив (п. 13) [8]. 

Вимоги щодо зайнятості членів судової ради, фінансування та бюджет 
ради. Робота судової ради може ґрунтуватися на принципі повної або часткової 
зайнятості. Вибір конкретної форми зайнятості залежить від країни, її розмірів та 
розгалуженості системи судоустрою, кількості судового персоналу та інших 
чинників. Тому КРЄС залишає це питання на розсуд держав, проте визнає, що 
повна зайнятість є кращою формою організації роботи судової ради (пункт 37) [3]. 
Очевидно, повна зайнятість має перевагу не лише з огляду на ефективність роботи 
судової ради, але й також з огляду на кращі гарантії незалежності ради та її членів. 

У зв’язку з цим варто зазначити, що у випадку, коли члени дисциплінарного 
органу працювали не на постійній основі в цьому органі, ЄСПЛ уважав цю 
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особливість однією з причин, чому такий дисциплінарний орган не міг продемон-
струвати необхідний рівень незалежності та неупередженості. Для ЄСПЛ було 
проблематичним, що більшість членів продовжували працювати та отримувати 
заробітну плату за межами дисциплінарного органу, оскільки цей подвійний статус 
неминуче передбачав матеріальну, ієрархічну та адміністративну залежність членів 
від основних роботодавців та загрожував як незалежності, так і неупередженості 
дисциплінарного органу (п. 113 рішення) [7]. 

Що ж стосується незалежного бюджету, то це ще одна важлива вимога, про 
яку Спеціальний доповідач ООН зазначала у 2014 році (п. 93) [19]. КРЄС також 
виділяє це питання (п. 37) [3]. Окрім того, Венеціанська комісія розмірковувала над 
механізмами участі суддівських рад у бюджетному плануванні: «Вища судова рада 
може представляти судову владу у цьому відношенні і мати певний вплив на 
бюджетні рішення щодо потреб судової системи. Цей вплив можна було б здійс-
нити, склавши проект бюджету або коментуючи проект, отриманий від компетент-
ного міністерства. На цьому тлі рекомендується внести зміни до Конституційного 
закону шляхом доповнення деяких положень про бюджетний процес, який перед-
бачатиме повноваження Вищої судової ради» (п. 25) [20]. 

У ЄС керівні вказівки ЄМСР передбачають, що судова рада повинна контро-
лювати власні фінанси та діяльність незалежно від законодавчої та виконавчої 
влади (п. 11) [8]. 

Висновки. У підсумку, можна сказати, що історичний шлях у США та євро-
пейських країнах щодо розвитку інституційної основи дисциплінарної відповідаль-
ності суддів має спільні риси. Порівняльний аналіз показує, що у другій половині 
ХХ століття органи з питань судової поведінки США та європейські судові ради 
набули популярності як установи, що здійснюють дисциплінарні провадження 
щодо суддів. Незважаючи на жваву міжнародно-правову дискусію щодо запровад-
ження судової ради в організаційну основу національного правосуддя, держави 
вправі встановлювати власну особливу інституційну систему судової дисципліни, 
керуючись національними традиціями та потребами, за умови, що такий особливий 
шлях забезпечуватиме необхідний рівень судової незалежності. Це застереження 
залишається актуальним з огляду на відчутну критику необережної практики 
запровадження європейської моделі судових рад у деяких країнах.  

Що стосується інституційних вказівок у межах функціонування судових рад, 
то першою усталеною вимогою є те, що не менше половини складу такої ради має 
формуватися зі суддівського корпусу. Вимога щодо судового представництва 
гарантує те, що питання судової відповідальності залишаються в межах судової 
влади, забезпечуючи дві мети: (а) захист незалежності суддів; (б) професійний 
аналіз неправомірної поведінки членів представниками цієї ж професії. Водночас, 
судовий персонал не повинен повністю формувати склад судової ради, оскільки 
можуть виникнути ризики судового корпоративізму та закритості судової гілки від 
суспільства. Тому друга вимога полягає в тому, щоб інша частина складу судової 
ради усувала ці ризики. Позасудова частина складу ради не повинна бути 
заповнена політичними представниками та членами виконавчої влади; також 
недоцільно залучати представників органу кримінального обвинувачення до 
судової ради з огляду на його функціональну взаємодію зі судовими органами. 
Натомість, ця частина ради повинна формуватися із представників юридичної 
професії за межами державного апарату, зокрема з академічних кіл. По-третє, важ-
ливим аспектом є забезпечення демократичного процесу формування складу 
судової ради. Члени ради мають бути обраними, зокрема, суддів повинні обирати 
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їхні колеги, а кандидати повинні надходити з усіх рівнів та спеціалізацій судової 
влади, щоб ця рада дійсно представляла всю судову владу; виборчі процедури 
також повинні застосовуватися до позасудових членів. По-четверте, потрібно за-
безпечити автономію бюджету судової ради, і робота членів ради має відбуватися 
переважно на постійній основі, щоб гарантувати безперешкодне функціонування та 
незалежність ради.  

Проблема інституційної основи судової дисципліни є достатньо чутливою, 
особливо в країнах з перехідною демократією, і завжди існуватимуть спокуси 
впливати на судову систему, використовуючи дисциплінарні інструменти, почина-
ючи з інституційного рівня. Законодавчі зміни, урядові ініціативи можуть прихо-
вано переслідувати цю мету. Тому практику впровадження наведених вище стан-
дартів треба постійно контролювати та вдосконалювати.  
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The article is devoted to the analysis of the development of organisational and legal 
foundations of the system of disciplinary liability of judges. It is observed that there is a 
common historical path in the USA and European countries in the development of institutional 
basis for the disciplinary liability of judges. The comparative analysis shows that in the second 
part of 20th century the US judicial conduct organisations and the European councils for the 
judiciary have gained popularity as institutions for pursuing disciplinary cases against 
members of the judiciary. Despite the lively international legal debate on the introduction of the 
judicial councils into the institutional basis of national judiciary, it is clarified that states may 
develop their own alternative systems of judicial discipline, based on national traditions and 
needs, provided that such a special way will ensure the necessary level of judicial 
independence. This reservation remains relevant in view of the tangible critique of the 
unfortunate practice of introducing a European model of judicial councils in some countries.  

The article then elaborates on the present state of European standards on the institutional 
level of judicial discipline. In that regard, the first well-established requirement is that not less 
than half of its composition should be reserved for the judicial staff. This judicial representation 
requirement ensures that the issues of judicial liability remain within the judiciary and serves two 
purposes: a) protection of judicial independence b) providing professional review of the alleged 
misconduct by the members of the same profession. At the same time, the judicial staff should 
not entirely occupy the judicial council because the system of accountability will run the risk of 
judicial corporatism and exclusiveness. Therefore, the second requirement is that the remaining 
part of the judicial council should be reserved for social inclusiveness of the system. Non-judicial 
part of the council should not be filled with the political participants or members of the Executive; 
neither can it be appropriate to involve prosecutorial branch in this field in view of its functional 
interaction with judiciary. What is appropriate is admitting the high-rank representatives of legal 
profession (outside the government), academic or civil society. Thirdly, the crucial point is to 
ensure democratic process of forming the composition of judicial council. Accordingly, the 
members of the council should be elected, notably judges should be elected by their peers and 
the candidates should come from all levels of judiciary to make that the council truly represents 
the whole judiciary; election procedures should also apply to the lay members. Fourthly, the 
autonomy of the judicial council’s budget should be protected and the work of the council 
members should be based preferably on the full-time principle in order to secure their smooth 
functioning and independence from the primary employer. This last aspect is not sufficiently 
addressed on the international level, however. 

Keywords: judicial discipline, judicial independence, disciplinary authority, judicial council. 
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ПРЕЦЕДЕНТНА СУДОВА ПРАКТИКА: 
АНАЛІЗ ЕТАПІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

В УКРАЇНІ 
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Висвітлено доктринальні питання судового прецеденту та прецедентної практики. У 
зв’язку з цим проаналізовано особливості етапів запровадження та розвитку прецедентної 
судової практики в Україні. Послідовно охарактеризовано формалізацію загальнообов’яз-
ковості та нормативності рішень Верховного Суду України у конкретних судових справах 
(1 етап); конкретизацію адресата та предмета обов’язковості рішень Верховного Суду 
України, офіційне публікування на веб-сайті рішень та правових висновків, спробу первин-
ної систематизації правових висновків (2 етап); зміну прецедентної практики з абсолютної 
(«жорсткої») на відносну («м’яку»), можливість відступу та зміни від попередніх преце-
дентних судових рішень, запровадження терміна «правова позиція» (3 етап); початок 
діяльності «нового» Верховного Суду, повернення до абсолютної («жорсткої») природи 
прецедентної практики, запровадження додаткових прецедентних механізмів (4 етап). 
Висвітлено їх позитивні та негативні аспекти. 

Ключові слова: правова позиція, єдність судової практики, Верховний Суд. 
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Питання функціонування прецедентної практики в Україні віддавна дискутують у 
професійному юридичному середовищі, як науковому [4], так і практичному. Під-
твердженням постійної значущості цих питань може бути і нещодавнє обговорення 
LHS Discussion Hub «Прецедентний випадок: чи існує він все-таки?» [19]. 

При цьому і дотепер спостерігаються діаметрально протилежні позиції щодо 
можливості та допустимості існування судового прецеденту в Україні, не завжди 
звертається увага на зміни та доповнення законодавства України з цих питань. А 
аналіз таких змін та доповнень вже дає підстави виокремити певні етапи у 
запровадженні та розвитку прецедентної практики в Україні.  

Відтак оскільки питання етапів запровадження та розвитку прецедентної прак-
тики в Україні залишаються малодослідженими, то розглянемо їх особливості на 
прикладі відповідних змін і доповнень до законів про судоустрій та процесуальних 
кодексів України1.  

І етап – формалізація загальнообов’язковості та нормативності рішень 
Верховного Суду України у конкретних судових справах. 03 серпня 2010 року в 
Україні набув чинності новий Закон України від 7 липня 2010 року № 2453-VI 
«Про судоустрій і статус суддів» [14]. Цим законом рішенням Верховного Суду 
України у конкретних справах вперше було надано загальнообов’язковий та 
нормативний характер. Так, було внесено доповнення до усіх процесуальних 

––––––––– 
1 У додатку до публікації у таблиці схематично описано особливості запровадження та розвитку 

прецедентної судової практики в Україні на різних етапах. 



Н. Стецик 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68  

 

36 

кодексів України про те, що рішення Верховного Суду України, прийняте за 
наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового 
застосування судом (судами) касаційної інстанції тих самих норм матеріального 
права у подібних правовідносинах, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних 
повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що 
містить зазначену норму права, та для всіх судів України. При цьому, суди були 
зобов’язані узгодити свою судову практику з рішенням Верховного Суду України.  

Необхідно зазначити, що таке доповнення новим законом про судоустрій та 
статус суддів процесуальних кодексів не було свідченням цілеспрямованого бажання 
законодавця запровадити прецедентну практику. Новим законом законодавець по 
суті позбавив Верховний Суд України повноважень розглядати та вирішувати справи 
в касаційному порядку, допуск судових справ на розгляд Верховного Суду України 
відбувався за ініціативою вищих спеціалізованих судів через відповідний фільтра-
ційний механізм. При цьому Верховний Суд України міг переглядати судові справи 
вищих спеціалізованих судів у випадках неоднакового застосування лише норм 
матеріального, а не процесуального права. У такий спосіб Верховний Суд України 
по суті був позбавлений повноважень здійснювати правосуддя. 

Тому в таких умовах формалізація загальнообов’язковості та нормативності 
рішень Верховного Суду України мала компенсувати суттєве позбавлення його 
повноважень та продемонструвати важливе значення Верховного Суду України в 
судовій системі України. Такі процеси були проявом протистояння між Адмі-
ністрацією Президента України та Верховним Судом України, їх критикували в 
науковому та експертному середовищі [3].  

Однак незважаючи на цю політичну складову, в правовій системі України 
вперше було формалізовано та офіційно визнано природу рішень Верховного Суду 
України як прецедентних.  

Особливістю запровадження прецедентної практики в Україні було те, що її 
одразу запроваджували у всіх категоріях судових справ, на відміну від деяких 
пострадянських країн (Азербайджан, Естонія, Латвія, Молдова), в яких запро-
вадження відбувалося в окремих видах судочинства [18]. 

Відтак в Україні почала формуватися прецедентна судова практика. В офі-
ційному виданні Верховного Суду України за цей період було опубліковано витяги 
із 87 судових рішень із в цілому 647 судових справ, з них 20 витягів зі 142 цивіль-
них справ, 23 витяги із 268 адміністративних справ, 17 витягів із 19 кримінальних 
справ, 27 витягів із 170 господарських справ [17].  

У зв’язку з такими статистичними даними постають питання, за якими критеріями 
відповідні структурні підрозділи Верховного Суду України відбирали такі витяги для 
їх офіційного опублікування? Очевидно, що офіційній публікації повинні були під-
лягати насамперед рішення у складних судових справах, у яких поставали питання 
правової невизначеності і які сприяли б уподібненню судової практики. 

Однак аналіз таких витягів у відповідних судових справах дає підстави ствер-
джувати, що не у всіх них містилисяь положення, що мали прецедентний характер. 
У переважній більшості Верховний Суд України відтворював відповідні положен-
ня законодавства та констатував просту неправильність та помилковість його 
застосування. Лише у деяких судових рішеннях Верховний Суд України виявляв 
проблеми правової невизначеності та формував відповідні правові позиції, які і 
були змістом його прецедентної практики. 

Як приклад прецедентного рішення Верховного Суду України, в якому 
виявлена проблема правової невизначеності та сформована правова позиція, що 
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сприяла уподібненню судової практики, можна навести Постанову № 5-1кс11 від 
4 квітня 2011 року [8].  

У цій кримінальній справі особу було притягнуто до кримінальної відпо-
відальності за виготовлення та зберігання наркотичних засобів і призначено, 
зокрема, додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Така конфіскація майна 
була спеціально передбачена санкцією ч. 2 статті 307 за цей злочин. Однак стаття 
59 Загальної частини КК України передбачала, що конфіскація майна може бути 
призначена лише за корисливі злочини. Відтак аналогічні кримінальні справи 
вирішували по-різному, в одних – суди застосовували припис статті 59 як загальної 
норми та не призначали конфіскацію майна, інші ж суди – застосовували припис 
статті 307 як спеціальної норми та призначали конфіскацію майна. 

Відтак Верховний Суд України констатував у цій справі конкуренцію між 
приписами Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу України та надав 
перевагу припису Загальної частини КК України. У правовій позиції Верховний 
Суд України підсумував, що «суд при призначенні покарання має виходити не 
тільки з меж караності діяння, встановлених у відповідній санкції статті Особливої 
частини КК України, а й із тих норм Загальної частини КК України, в яких 
регламентуються цілі, система покарань, підстави, порядок та особливості 
застосування окремих його видів, а також регулюються інші питання, пов’язані з 
призначенням покарання, здатні вплинути на вибір (обрання) судом певних його 
видів і міри, в тому числі й тих положень, що передбачені частиною другою статті 
59 КК України» [8]. Отже, положення було сформульовано так: «конфіскація 
майна не може бути застосована як додаткове покарання, якщо злочин вчинено не з 
корисливих мотивів, навіть якщо у санкції статті КК України таке покарання є 
обов’язковим» [8]. 

Варто зазначити, що нижчестоящі судові органи застосовували цю правову 
позицію в аналогічних судових справах. Наприклад, за вчинений аналогічний 
злочин Івано-Франківський районний суд у справі № 344/1427/13-к від 12 серпня 
2013 року не призначив додаткове покарання у вигляді конфіскації майна саме з 
урахуванням правової позиції викладеної в Постанові Верховного Суду України 
від 04 квітня 2011 року у справі № 5-1кс11, про те, що суд не призначає перед-
бачене в санкції статті додаткове покарання у вигляді конфіскації майна у випад-
ках, коли злочин вчинено не з корисливих мотивів [1].  

У зв’язку зі запровадженням прецедентної практики в Україні, важливим є 
питання про адресатів, тобто коло осіб, на яких поширюється обов’язковість рі-
шень Верховного Суду України. Адресатом рішень Верховного Суду України 
законодавчий припис встановив усіх суб’єктів владних повноважень, а не лише 
судові органи, які розглядатимуть та вирішуватимуть аналогічні судові справи. У 
зв’язку з цим постають доктринальні питання, чи можуть називатися судовими 
прецедентами рішення верховних судів, які поширюються на інші несудові органи 
влади, які не розглядають та не можуть вирішувати аналогічних судових справ?  

Незважаючи на те, що відповідно до класичної доктрини судового прецеденту 
він має значення для судових органів в аналогічних судових справах, все ж 
вважаємо, що прецедентна природа рішень верховних судів повинна проявлятися в 
їх поширенні і на інші несудові органи влади. Наприклад, верховний суд може 
виявити у судовій справі правову невизначеність, зокрема неоднозначний правовий 
припис, і у зв’язку з розглядом цієї справи роз’яснити його зміст. Інші органи 
влади та особи в інших, несудових справах, можуть також зустрітись із цим 
правовим приписом, щодо якого Верховний Суд здійснив роз’яснення.  
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Чи повинні такі інші органи влади та особи застосувати рішення верховного 
суду, в якому міститься таке роз’яснення? Вважаємо, що сучасне розуміння 
судового прецедентну має охоплювати і необхідність його застосування й такими 
іншими органами влади та особами. Адже це сприятиме як правовій визначеності 
учасників суспільних відносин, так і уподібненню не лише судової практики, але і 
юридичної практики в цілому. 

ІІ етап – конкретизація адресата та предмета обов’язковості рішень Вер-
ховного Суду України, офіційна публікація на веб-сайті рішень та правових 
висновків, спроба первинної систематизації правових висновків. 

Цей етап розвитку прецедентної практики розпочинається із 13 листопада 2011 
року, з часу набрання чинності Закону України № 3932-VI «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом 
України» від 20 жовтня 2011 року. Цим законом було доповнено процесуальні ко-
декси положеннями про те, що «при виборі правової норми, що підлягає 
застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов’язаний враховувати висновки 
Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами роз-
гляду заяв про перегляд судового рішення» [12]. 

Ці законодавчі доповнення були викликані публічною критикою попереднього 
закону про судоустрій і статус суддів та мало на меті продемонструвати віднов-
лення та підвищення статусу Верховного Суду України у судовій системі. 

Привертає до себе увагу те, що цей законодавчий припис конкретизував адре-
сата та предмет обов’язковості прецедентної практики Верховного Суду України. 
Якщо у попередньому приписі законодавець визначив адресатами прецедентної 
практики усіх суб’єктів владних повноважень, то у цьому законодавчому приписі 
адресата деталізовано та більшу увагу акцентовано вже на судових органах.  

Якщо відповідно до попереднього припису предметом обов’язковості прецедент-
ної практики встановлювалося рішення Верховного Суду України в цілому, то після 
внесених змін та доповнень обов’язковим ставав «висновок, викладений у рішенні».  

У зв’язку з цим варто зазначити, що предметом обов’язковості прецедентної 
практики є підстава вирішення складної судової справи, її проблеми правової не-
визначеності. Таку підставу у правовій доктрині у різних правових системах 
називають по-різному. В англо-американській літературі її іменують «ratio decidendi», 
в українській правовій доктрині її переважно називають «правова позиція», і рідше – 
«правове положення». Звідки і чому законодавець вирішив встановити термін 
«правовий висновок» невідомо, адже це поняття в українській юридичній науці на 
той час не використовувалось.  

Вважаємо, що термін «правова позиція» є стійким та звичним у правовій доктрині 
та більшою мірою відповідає змісту прецедентної судової практики. І хоча зміст пре-
цедентної практики Верховного Суду України потребував конкретизації, проте запро-
вадження законодавчого терміна «правовий висновок» видається невдалим.  

Також відповідно до цього закону удосконалювався порядок публікування 
рішень Верховного Суду України. Вони підлягали опублікуванню на офіційному 
веб-сайті Верховного Суду України не пізніше як через десять днів з дня їх 
прийняття. Відтак на офіційному веб-сайті Верховного Суду України з’явилися 
рубрики «Рішення Верховного Суду України» [16] та «Правові висновки Верхов-
ного Суду України» [10]. 

На офіційному себ-сайті Верховного Суду України за цей період розміщено 
2 942 рішення у різних видах судових справ, з них 657 – у цивільних, 1 790 – в 
адміністративних, 367 – в господарських та 128 у кримінальних справах. Оскільки 
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не всі з цих судових рішень мали прецедентну природу, то в окремій рубриці 
«Правові висновки Верховного Суду України» за цей період було розміщено 107 
його правових висновків. 

Необхідно констатувати, що у цей період розвитку прецедентної практики 
Верховного Суду України аргументація його правових позицій (правових висновків) 
переважно обмежувалася формальним посиланням на чинне законодавство без 
залучення позаюридичної аргументації. 

Наприклад, в одній із цивільних справ Верховний Суд України, обґрунто-
вуючи свою правову позицію, як аргументи наводив лише приписи чинного зако-
нодавства. Ця цивільна справа стосувалася відмови споживача комунальних послуг 
укладати відповідний договір на тій підставі, що на його укладення поширюється 
принцип свободи договору. Виконавець житлово-комунальних послуг звернувся до 
суду про зобов’язання відповідача укласти відповідний договір. У судовій практиці 
спостерігався різнобій, в одних судових справах – суди відмовляли у задоволенні 
такого позову, обґрунтовуючи його суперечністю принципу свободи договору, а в 
інших – задовольняли, посилаючись на те, що існують спеціальні акти 
законодавства, відповідно до яких споживач має обов’язок укласти такий договір.  

Верховний Суд України у справі № 6-110цс12 від 10 жовтня 2012 року сфор-
мував правову позицію, відповідно до якої «укладення договору на надання житло-
во-комунальних послуг є обов’язком споживача за умови, якщо запропонований 
виконавцем послуг договір відповідає типовому договору. Відмова споживача пос-
луг від укладення договору в такому разі суперечить вимогам законодавства» [9]. 
Однак аргументація у цій справі обмежиласяь виключним цитуванням законодавства 
без доктринального обґрунтування цієї проблеми правової невизначеності. 

Варто звернути увагу на те, що як у першому, так і в другому періоді 
запровадження та формування прецедентної практики Верховного Суду України 
характер формулювання обов’язковості прецедентної практики встановлювався 
абсолютно («жорстко»), без можливості відступити від попередніх рішень, як 
самим Верховним Судом України, так і нижчестоящими судами. 

У правовій доктрині звернуто увагу на такий недолік прецедентної практики, 
на відміну від законодавства, як складність пошуку необхідних правових позицій у 
великій кількості судових рішень. Тому на певному етапі розвитку прецедентної 
практики постає об’єктивна потреба у її системному впорядкуванні для узгодже-
ного використання та застосування.  

Тому і в правовій системі України розпочалися перші спроби систематизації 
правових висновків Верховного Суду України. Таку систематизацію правових вис-
новків почало здійснювати Управління вивчення та аналізу судової практики за видом 
юрисдикції, хронологічними та предметними критеріями. Наприклад, правові вис-
новки у кримінальних справах розподілялися за півріччями від 2010 року по 2014 рік, 
при цьому їх інкорпорація відбувалася за різними інститутами кримінального права 
[2]. У кожному із правових висновків зазначали реквізити відповідного судового 
рішення. Така систематизація правових висновків значно полегшила пошук преце-
дентних судових рішень та позитивно оцінювалась у юридичній практиці. 

ІІІ етап – зміна прецедентної практики з абсолютної («жорсткої») на 
відносну («м’яку»), можливість відступу та зміни від попередніх прецедентних 
судових рішень, запровадження терміна «правова позиція». 

Цей період розвитку прецедентної судової практики розпочинається із 
28 березня 2015 року, з моменту набрання чинності Законом України від 12 лютого 
2015 року № 192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд» [13] та 
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прийняття нового Закону України від 02.06.2016 року № 1402-VIII «Про судо-
устрій і статус суддів» [15]. 

Цими новими законами відновлювалася можливість перегляду Верховним 
Судом України рішень судів касаційної інстанції у випадку неоднакового застосу-
вання ними не лише норм матеріального права, але також і процесуального права.  

Також передбачалася така додаткова підстава перегляду рішень суду 
касаційної інстанції, як їх невідповідності викладеному у постанові Верховного 
Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм 
матеріального права. Така додаткова підстава формувала механізм забезпечення 
реалізації правових висновків Верховного Суду України. 

Попередній Верховний Суд України у цей період продовжував виконувати свої 
повноваження і прийняв в цілому 3 234 постанов, з них 1 193 – у цивільних, 1 455 – в 
адміністративних, 125 – у кримінальних, 461 – в господарських справах. Водночас за 
цей період на офіційному веб-сайті розміщено лише 30 правових висновків. 

Новелою щодо прецедентної практики у цих законах був припис про те, що 
«суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верхов-
ного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів».  

У зв’язку з цим зазначимо, що відповідно до правової доктрини «вертикаль-
ний» прецедент може бути як абсолютним («жорстким»), тобто судовий орган, за 
жодних обставин та винятків, не може прийняти іншого судового рішення, та 
відносним («м’яким»), тобто за певних обставин судовий орган може прийняти 
інше, відмінне рішення в аналогічній судовій справі. 

Щоправда, у юридичній науці дискутують питання про допустимість відносної 
(«м’якої») дії «вертикального» прецеденту, оскільки така відносність нівелює кла-
сичну англійську доктрину судового прецеденту. Це дає підстави багатьом авторам 
сумніватися у прецедентній природі судових рішень, які можуть бути не обов’яз-
ковими для нижчестоящих судів. Як стверджують автори, такі судові рішення не 
можуть бути судовими прецедентами, оскільки вони не відповідають жорсткій 
доктрині прецеденту – «stare decisis», що чітко означає «стояти на вирішеному». 

Вважаємо, що природа судового прецеденту, який формувався насамперед в 
англійському праві, і в якому володів абсолютною дією, у сучасних умовах змі-
нюється та повинна відповідати сучасним правовим реаліям. У сучасних правових 
реаліях судовий прецедент діє не лише в англо-американському, але і в континен-
тальному праві, а тому його доктрина повинна враховувати сучасні потреби та 
запити судової практики. А сучасні потреби та запити судової практики вимагають 
гнучкості судового прецеденту, що передбачає можливість та допустимість його 
зміни та розвитку за певних умов не лише вищестоящими судовими органами, але і 
нижчестоящими. Тому у сучасних умовах доктрина «stare decisis» вже є більш 
гнучкою, не є такою жорсткою, а у законодавстві континентальних правових сис-
тем встановлюється, що судові рішення верховних судів є не стільки обов’яз-
ковими, як мають враховуватися, братися до уваги в подібних справах. 

Варто зазначити, що після внесення змін та доповнень до процесуальних 
кодексів спостерігається певний різнобій у використанні деяких термінів, 
пов’язаних із функціонуванням прецедентної практики, зокрема «обов’язковий», 
«має враховуватись», «правова позиція» та «правовий висновок». 

Після внесених змін та доповнень щодо характеру правових висновків зако-
нодавець використав декілька формулювань – «обов’язкові» та «враховуються». 
Для всіх суб’єктів владних повноважень Висновок Верховного Суду України 
правовий висновок встановлювали як «обов’язковий», а щодо інших судів загаль-
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ної юрисдикції – таким, що «має враховуватись». Такий різнобій у використанні 
формулювань щодо характеру правових висновків може вносити неоднозначність у 
розумінні їх природи. 

Варто зазначити і те, що законодавець поряд із терміном «правовий висновок» 
також використав термін «правова позиція». У попередніх приписах було використано 
конструкцію «висновок, що міститься у рішенні Верховного Суду України», а в цьому 
приписі – «правову позицію, що міститься у висновках Верховного Суду України».  

З таких формулювань випливає, що правовий висновок та правова позиція є 
різними поняттями, при цьому правовий висновок є ширшим поняттям, оскільки 
охоплює правову позицію. Вважаємо, що поняття «правовий висновок» та «правова 
позиція» є тотожними поняттями, оскільки позначають одне і те ж правове явище – 
зміст рішення суду, на підставі якого вирішується проблема правової невизначеності у 
складній судовій справі. Така множинність термінів вносить певну неоднозначність та 
плутанину, оскільки необґрунтовано ускладнює юридичну термінологію. Відтак 
уважаємо доцільнішим використання лише терміна «правова позиція». 

IV етап – початок діяльності «нового» Верховного Суду, повернення до 
абсолютної («жорсткої») природи прецедентної практики, запровадження 
додаткових прецедентних механізмів. 

Останній період розвитку прецедентної практики в Україні розпочинається 
15 грудня 2017 року, з часу набрання чинності окремими положеннями Закону 
України від 02.06.2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» [15] та 
Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Гос-
подарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих 
актів та початку функціонування Верховного Суду» [11]. 

Прийняття цих законів було зумовлено необхідністю нормативного забез-
печення діяльності новосформованого Верховного Суду (в офіційній назві без 
слова «Україна») і ними було внесено суттєві зміни у процесуальні кодекси 
України та інші законодавчі акти. Верховний Суд почав працювати, як найвищий 
суд у системі судоустрою України, що забезпечує сталість та єдність судової 
практики. До зміненого складу Верховного суду тепер входить Велика Палата, 
Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний 
кримінальний суд та Касаційний цивільний суд.  

У зв’язку із таким новим складом Верховного Суду до обсягу його прецедентної 
практики тепер входитимуть не лише рішення Великої Палати, яка по суті є 
еквівалентом колишнього Верховного Суду України, але також і рішення касаційних 
судів у його складі. У таких умовах обсяг прецедентної практики Верховного Суду 
значно збільшується та потребуватиме належної узгодженості та систематизації. 

У чинних редакціях Закону України «Про судоустрій та статус суддів» і 
процесуальних кодексів формулювання щодо прецедентної практики Верховного 
Суду не допускає можливості відступу судових органів від неї, як було у попередніх 
редакціях. Такі положення в остаточному варіанті формулюються так: «висновки 
щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’яз-
ковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 
нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права» [15] та «висновки 
щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, врахо-
вуються іншими судами при застосуванні таких норм права» [15].  

Також необхідно зазначити, що пленуму Верховного Суду повернуто повнова-
ження за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики 
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надавати роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законо-
давства при вирішенні судових справ [15].  

Неможливість відступу нижчестоящих судових органів від правових позицій 
Верховного Суду та повернення йому повноваження щодо роз’яснення законо-
давства на основі узагальнення судової практики викликано насамперед намаган-
ням Верховного Суду усунути корупційні ризики у судовій системі та спробою 
дисциплінувати нижчестоящі судові органи. Однак вважаємо, ця мета повинна 
досягатися іншими заходами, а не за рахунок порушення принципу незалежності 
нижчестоящих органів судової влади, що може свідчити про повернення до 
практики радянського періоду. 

Однак, якщо нове законодавство виключило можливість відступу від правових 
висновків Верховного Суду інших судових органів, то стосовно відступу від пра-
вових висновків самого Верховного Суду така можливість передбачена. Зокрема 
суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати 
або об’єднаної палати, передає справу на розгляд Великої Палати Верховного 
Суду, якщо така колегія (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити 
від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викла-
деного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати [15]. 

І в практиці Великої Палати Верховного Суду вже наявні судові справи, в яких 
вона відійшла від правових позицій попереднього Верховного Суду України. У низці 
проваджень Велика Палата Верховного суду вже прийняла постанови, в яких відсту-
пила від висновків щодо застосування норми права у подібних правовідносинах. 
Наприклад, у постановах Верховного Суду України існувала правова позиція, відпо-
відно до якої споживач мав сплатити судовий збір за подання до суду апеляційної 
скарги і звільнявся від сплати судового збору лише при поданні позовної заяви. Нато-
мість Велика Палата Верховного Суду змінила цю правову позицію та обґрунтувала, 
що споживач звільняється від плати судового збору і за подання заяви до апеляційного 
суду, зазначивши, що «відступаючи від практики Верховного Суду України, колегія 
суддів Великої Палати Верховного Суду вважає, що порушені права можуть 
захищатись як у суді першої інстанції (при пред’явленні позову), так і на наступних 
стадіях цивільного процесу, а саме при апеляційному перегляді. Ці стадії судового 
захисту є єдиним цивільним процесом, завдання якого є справедливий розгляд і 
вирішення цивільних справ з метою захисту порушеного права» [6].  

Однією із запроваджених новел також є і введення терміна «виключна правова 
проблема». Підставою для передачі справи на розгляд Великої Палати стала така 
обставина, як виключна правова проблема, і якщо така передача необхідна для 
забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики. 

Наприклад, у судовій практиці спостерігався різнобій щодо можливості оскаржен-
ня в апеляційному порядку ухвал слідчого судді, якщо це прямо не передбачено у 
кримінальному процесуальному кодексі. Одні апеляційні суди відмовляли у відкритті 
апеляційного провадження, посилаючись на ч. 4 ст. 399 КПК, а інші – відкривали, 
обґрунтовуючи загальними засадами процесуального законодавства та правом на 
апеляційне оскарження (п. 17 ч. 1 ст. 7 та ч. 1 ст. 24 КПК). У зв’язку з цим Велика 
палата у постанові від 23 травня 2018 року № 13-19кс18, констатуючи наявність 
виключної правової проблеми, вирішила, що у разі постановлення слідчим суддею 
ухвали, що не передбачена кримінальними процесуальними нормами, до яких відсилає 
положення ч. 3 ст. 309 КПК, суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці 
її законності, посилаючись на приписи ч. 4 ст. 399 КПК. Право на апеляційне 
оскарження такого судового рішення підлягає забезпеченню на підставі п. 17 ч. 1 
ст. 7 та ч. 1 ст. 24 КПК, які його гарантують [7]. 
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Варто звернути увагу на те, що рубрикація рішень Великої палати Верховного 
Суду якісно змінилася. Чітке розміщення тексту постанов, у яких чітко руб-
риковані положення про історію справи, аргументи учасників справи, позицію 
верховного суду, зокрема оцінку аргументів учасників справи та висновків судів 
першої й апеляційної інстанцій, висновків за результатами розгляду касаційної 
скарги, висновків про правильне застосування норм права та ін., значно полег-
шують юридичний аналіз правових позицій Верховного Суду. 

Також привертає до себе позитивну увагу підвищення якості аргументації пра-
вових позицій, яка не обмежується зазначенням приписів чинного законодавства, а 
передбачає і використання принципів права та доктринальних правових положень. 
У перегляді справи, в якій щодо відповідача у суді першої інстанції було прийнято 
заочне рішення, а в апеляційному перегляді у реалізації права на застосування 
позовної давності йому було відмовлено, суд використав не лише приписи законо-
давства. Велика Палата Верховного Суду свою правову позицію аргументувала 
зокрема тим, що «створення рівних можливостей учасникам процесу у доступі до 
суду та до реалізації і захисту їх прав є частиною гарантій справедливого право-
суддя, зокрема принципів рівності та змагальності сторін. Відповідач, який не був 
належно (згідно з вимогами процесуального закону) повідомлений про час і місце 
розгляду справи у суді першої інстанції, не має рівних з позивачем можливостей 
подання доказів, їх дослідження та доведення перед цим судом їх переконливості, а 
також не може нарівні з позивачем довести у суді першої інстанції ті обставини, на 
які він посилається як на підставу своїх заперечень» [5]. 

Також вищенаведеними законами введено низку новел щодо функціонування 
прецедентної судової практики Верховного Суду, зокрема пленуму Верховного Суду 
надано повноваження щодо систематизації та оприлюднення правових позицій, а в 
адміністративному судочинстві запроваджено інститут зразкових і типових справ. 

Підсумовуючи розгляд та аналіз етапів запровадження і розвитку прецедентної 
практики Верховного Суду в Україні варто узагальнити такі положення. 

Питання прецедентної практики у правовій доктрині України залишаються 
недостатньо розробленими. Традиційне розмежування та протиставлення преце-
дентної практики і судової практики призводить до того, що не враховано пози-
тивний досвід функціонування прецедентної практики країн англо-американського 
права. Врахування такого досвіду сприяло б задоволенню запитів судової практики 
у підвищенні значення рішень верховних судів в аналогічних справах. 

У запровадженні та розвитку прецедентної практики Верховного Суду в Україні 
спостерігаються як позитивні, так і негативні моменти.  

Позитивними моментами можна назвати офіційне визнання фактичного впливу 
рішень верховних судів в аналогічних справах і у зв’язку з цим поступову розробку 
механізму забезпечення прецедентної практики. Поступово удосконалюються 
засоби її забезпечення, зокрема засоби доступності (опублікування), узгодженості 
(систематизації), реалізації та розвитку. Все це ефективно сприяє уподібненню 
судової практики в Україні. 

Негативні моменти спостерігаються у спонтанності та непослідовності запро-
вадження і розвитку прецедентної практики, що проявляється зокрема у частому 
внесенні протилежних змін та доповнень щодо прецедентної практики (спочатку 
«жорстка», потім «м’яка», а тепер знову «жорстка)», у використанні неоднозначної 
термінології («правовий висновок» та «правова позиція», «враховується» та 
«обов’язковий»), низька якість аргументації правових позицій. 

У діяльності Верховного Суду підтверджується поступове підвищення ефектив-
ності прецедентної практики, структура та зміст його прецедентних рішень стають 
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більш якіснішими, його правові позиції починають якісно аргументувати та ефек-
тивно застосовувати нижчестоящі суди. Водночас проблемами, з якими стикається 
Верховний Суд, є узгодженість його прецедентної практики із прецедентною прак-
тикою Верховного Суду України, а також її узгодженість у межах самого Верхов-
ного Суду – його Великої Палати та відповідних касаційних судів. 

Таблиця 

ТАБ Запровадження та розвиток прецедентної судової практики 
у діяльності Верховного Суду в Україні 

Етапи Зміст законодавчого припису Особливості 
на відповідних етапах 

Закон України від 7 липня 2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів» 

І е
та
п 

з 3
 с
ер
пн
я 

20
10

 р
ок
у 

«рішення Верховного Суду України, 
прийняте за наслідками розгляду 
заяви про перегляд судового рішен-
ня з мотивів неоднакового застосу-
вання судом (судами) касаційної 
інстанції одних і тих самих норм 
матеріального права у подібних 
правовідносинах, є обов’язковим 
для всіх суб’єктів владних повнова-
жень, які застосовують у своїй 
діяльності нормативно-правовий 
акт, що містить зазначену норму 
права, та для всіх судів України.  
Суди зобов’язані привести свою 
судову практику у відповідність із 
рішенням Верховного Суду 
України» 

– формалізація загальнообов’яз-
ковості та нормативності рішень 
верховного суду у конкретних 
судових справах; 
– запровадження прецедентної 
практики у всіх категоріях судо-
вих справ; 
– адресатом прецедентної прак-
тики встановлені усі суб’єкти 
владних повноважень та всі суди; 
– предметом обов’язковості пре-
цедентної практики встановлю-
ється в цілому рішення 
Верховного Суду України; 
– не передбачається можливість 
відступу від прецедентної 
практики 

Закон України № 3932-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України» 
від 20 жовтня 2011 року 

ІІ
 е
та
п 

з 1
3 
ли
ст
оп
ад
а 

20
11

 р
ок
у «при виборі правової норми, що 

підлягає застосуванню до спірних 
правовідносин, суд зобов’язаний 
враховувати висновки Верховного 
Суду України, викладені у рішеннях, 
прийнятих за результатами 
розгляду заяв про перегляд судового 
рішення» 

– конкретизація адресата преце-
дентної практики на судових 
органах; 
– деталізація предмета обов’яз-
ковості прецедентної практики 
до «висновків, викладених у 
рішеннях»; 
– передбачається офіційне 
опублікування на веб-сайті 
Верховного Суду України його 
рішень та правових висновків; 
– первинна систематизація пра-
вових висновків 
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Продовження таблиці 
Закон України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII «Про забезпечення 
права на справедливий суд», Закон України від 02.06.2016 року 
№ 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» 

ІІ
І е
та
п 

28
 б
ер
ез
ня

 2
01

5 
ро
ку

 

«Висновок щодо застосування норм 
права, викладений у постанові Вер-
ховного Суду України, має врахову-
ватися іншими судами загальної 
юрисдикції при застосуванні таких 
норм права. Суд має право відсту-
пити від правової позиції, 
викладеної у висновках Верховного 
Суду України, з одночасним 
наведенням відповідних мотивів» 

– передбачається можливість 
відступу від прецедентної судо-
вої практики за певних умов; 
– запроваджується термін 
«правова позиція»; 
– можливість оскаржувати та пе-
реглядати рішення судів касацій-
ної інстанції на підставі їх невід-
повідності правовим висновкам 
Верховного Суду України 

Закон України від 03.10.2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів» 

IV
 е
та
п 

15
 г
ру
дн
я 

20
17

 р
ок
у 

 

«висновки щодо застосування норм 
права, викладені у постановах Ве-
рховного Суду, є обов’язковими для 
всіх суб’єктів владних повнова-
жень, які застосовують у своїй 
діяльності нормативно-правовий 
акт, що містить відповідну норму 
права» 
«Висновки щодо застосування норм 
права, викладені у постановах Вер-
ховного Суду, враховуються інши-
ми судами при застосуванні таких 
норм права» 

– утворення Верховного Суду у 
складі Великої палати та відпо-
відних касаційних судів, у 
зв’язку з цим розширення обся-
гу прецедентної практики; 
– запровадження поняття 
«виключна правова проблема» 
як підстави передачі справи на 
розгляд Великої палати Верхов-
ного Суду; 
– можливість відступу від право-
вих висновків лише самого Вер-
ховного Суду та скасування мож-
ливості відступу від його право-
вих висновків інших судових 
органів; 
– надання пленуму Верховного 
Суду повноваження щодо 
систематизації та оприлюднен-
ня правових позицій; 
– повернення пленуму Верхов-
ного Суду повноваження щодо 
роз’яснення законодавства на 
основі узагальнення судової 
практики; 
– запровадження в адміністра-
тивному судочинстві подібного 
до прецедентної практики ін-
ституту зразкових та типових 
справ 
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CASE LAW: ANALYSIS OF THE STAGES 
OF INTRODUCTION AND DEVELOPMENT IN UKRAINE 

N. Stetsyk 
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An analysis of contemporary legislation and court practice of Ukraine makes it possible to 
distinguish certain stages in the introducing and development of case law in the activity of the 
Supreme Court in Ukraine. Such stages are primarily related to the adoption of appropriate 
amendments and supplements to the laws on the judiciary and the procedural codes of 
Ukraine. Article is devoted to the consideration of the introduction and development of case 
law at these various stages. 

It is noted that stage І begins with the formalization of case law of the Supreme Court of 
Ukraine, introduction of case law in all categories of court cases. On 03 August 2010 a new 
Law of Ukraine «On the Judiciary and Status of Judges» of 07 July 2010 № 2453-VI came into 
force. Under this law, decisions of the Supreme Court of Ukraine in specific cases were given 
a binding and normative character for the first time. Consequently, there was a supplement to 
all procedural codes of Ukraine, according to which «the decision of the Supreme Court of 
Ukraine, adopted on the basis of the consideration results of the application for review of the 
court decision on the grounds of an unequal application by the court (courts) of the cassation 
instance of the same substantive legal norm in similar legal relations, is binding for all subjects 
of authority that apply the normative legal act containing the specified legal norm in their 
activities, as well as for all courts of Ukraine. Courts are obliged to bring their case law in line 
with the decision of the Supreme Court of Ukraine». 

It is shown that stage ІI consists in the concretization of the addressee and the subject of 
case law; official publication of decisions and legal conclusions, initial systematization of legal 
conclusions. This stage of the development of case law begins on 13 November 2011, from 
the date of entry into force of the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts 
of Ukraine on the Consideration of Cases by the Supreme Court of Ukraine» of 20 October 
2011 № 3932-VI. Under this law, all procedural codes of Ukraine were amended and 
supplemented with the following provision: «to decide what legal norm shall be applied in 
regard to particular legal matters, court is obliged to take into the consideration the 
conclusions of the SCU, set in the decisions, issued as the result of the judicial review of 
statements requesting the review of the court decision». 

It is also stated that the stage III foreseen changement of case law from absolute (rigid) to 
relative (soft); possibility of departing from previous case law; introduction of the notion of 
«Legal Position». 

This period of the development of case law starts on 28 March  2015, from the moment of 
coming into force the Law of Ukraine «On Ensuring the Right to a Fair Trial» of 12 February 
2015 № 192-VIII, and then the adoption of a new Law of Ukraine «On the Judiciary and Status 
of Judges» of 02 June 2016 № 1402-VIII. These new laws restored the possibility for the SCU 
to review the decisions of the courts of cassation in case of the unequal application of not only 
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substantive, but also procedural legal norms. It also provided for such an additional ground for 
reviewing the decisions of the courts of cassation as their non-compliance with the conclusion 
set forth in the decision of the SCU. Such an additional ground was to ensure the implementation of 
the legal conclusions of the SCU. 

The last stage IV consists in formation of case law of «new» Supreme Court; returning to 
the absolute (rigid) case law; introduction of additional case law mechanisms. 

The last period of the development of case law in Ukraine begins on 15 December 2017, 
since the entry into force of certain provisions of the Law of Ukraine «On the Judiciary and 
Status of Judges» of 02 June 2016 № 1402-VIII and the Law of Ukraine  «On Amendments to 
the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code 
of Administrative Procedure of Ukraine and other legislative acts» of 10 October 2017 № 
2147-VIII. These provisions are formulated in the final form as follows: «the conclusions on the 
application of legal norms, set forth in the decisions of the Supreme Court, are binding on all 
subjects of power, which apply a legal act containing the relevant legal norms in their 
activities» and «the conclusions regarding the application of the legal norms, set forth in the 
decisions of the Supreme Court, are taken into account by other courts in the application of 
such legal norms». 

Both the positive and the negative aspects in the introduction and development of case 
law of the Supreme Court in Ukraine are observed. 

Appendix to the article, schematically describing these features at various stages, is added. 
Keywords: judicial precedent, unity of judicial practice, Supreme Court of Ukraine 
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PILOT AND QUASI-PILOT JUDGMENTS 
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS: 

ENSURING ENHANCED PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 
Y. Sushko 

Expert of the Council of Europe project  
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Following the enlargement of the Council of Europe during the 1990s, the workload of the 
European Court of Human Rights multiplied, with thousands of cases coming from the new 
Member States. The Court has been dealing with mass litigation arising out of diverse structural 
and complex problems in the Contracting States for nearly two decades. These human rights 
deficiencies in the Contracting States give rise to constantly increasing numbers of applications 
to the Court. The Court has developed new remedial powers and mechanisms that significantly 
change the architecture of the Convention system regarding the implementation of the Court’s 
judgments. A relatively new competence for the Court is to initiate a pilot and quasi-pilot 
judgment procedure. The main category of judgments referring to Article 46 of the Convention is 
composed of pilot judgments. For the present days, the distinction between pilot and quasi-pilot 
judgment is not really clear. The Court is overloaded with cases, mostly of a repetitive nature and 
in order to maintain the system’s effectiveness, Member States have been urged to execute 
judgments more rapidly. The pilot judgments procedure was a response to the structural human 
rights problems in Contracting States triggering repetitive applications and to several Contracting 
States’ reluctance to solve those problems on the national level. 

Keywords: execution of judgments, clone cases, complex and systemic problems 
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Since the construction of the Conventional system the Committee of Ministers of the 
Council of Europe (hereinafter «the CM») was considered to be the only organ of the 
Council of Europe (hereinafter «the CoE») responsible for the execution of judgments of 
the European Court of Human Rights (hereinafter «the Court»). The Court was only 
attributed a repressive, supplementary and interpretative role rather than an active, 
preventive and enforcing one. The practice of the CM has been extensive and its working 
methods have been continually developed far beyond the expectations of the drafters of 
Article 46(2) of the Convention so to cope with contemporary realities and to maximize 
the impact of the Convention at the national level [13, p. 945]. 

Nevertheless, since entry into force of the 11th of Protocol this clear division of 
responsibility has begun to change. Despite its restricted role in the Convention system, 
confined to the election of judges of the Court, the Parliamentary Assembly of the 
Council of Europe (hereinafter «the PACE») has been progressively involved in the 
execution of the Court judgments, exercising a sort of «parliamentary control’’ over the 
relevant activities of the CM [7, p. 30]. The traditional institutional equilibrium, provided 
for in the Convention, has gradually changed. The density of today’s Court’s practice 
under Article 46 of the Convention seems to put into question the traditional «separation 
of powers» between the judiciary and «executive» and to contribute to a 
«jurisdictionalization» of the execution process [18, p. 286].  
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The Court, as an international tribunal, should be allowed some margin of 
manoeuvre within the Convention system for defining its role with respect to remedies. 
In support of this argument, reference could be made to three provisions in the 
Convention that could serve as a legal basis for indicating or prescribing remedial 
measures – Article 19 (concerning the role of the Court to ensure respect for the 
Convention), Article 32 (pursuant to which the Court is competent to rule upon its own 
jurisdiction where this question is disputed), and Article 46 (binding force and execution 
of judgments). These provisions, in conjunction with subsequent State practice, which 
showed that the CM supported the Court’s remedial approach, constituted a sufficient 
legal basis to conclude that the Court was competent to be prescriptive. In addition, in 
Manushaqe Puto and others v. Albania, nos. 604/07, 43628/07, 46684/07 and 34770/09, 
paras. 102–106 case, the Court had occasion to point out that, under Article 19 of the 
Convention, it had jurisdiction to «ensure» the observance of the engagements 
undertaken by States in the Convention. In other words – and in accordance with the 
«implied powers» doctrine – if it finds it necessary to indicate individual or general 
measures to discharge this task, the Court has the power to do so.  

Consequently, the Convention originally foresaw a supplementary role for the Court 
in the implementation process, with its major function being to interpret the Convention. 
The Court has meanwhile adopted the role of triggering and authoritatively indicating 
specific steps of implementation, thereby usurping the primary task in the 
implementation process and relegating the CM and the Member States to supplementary 
positions [11, p. 10].  

According to the Court statistics many of the about 57,350 cases pending before the 
Court are so-called «repetitive cases» [1, p. 10], which derive from a common 
dysfunction at the national level. 

Judge Pinto de Albuquerque in his concurring opinion in case Fabris v. France, no. 
16574/08, 07.02.2013 stated that: «the Court’s judgments are no longer purely 
declaratory, but prescriptive. In view of the increasingly prescriptive nature of the 
Court’s judgments, and consequently of the growing dual facet of the States Parties’ 
obligation to comply with the Court’s judgments as an obligation of result and means, the 
Court’s control of the application of Article 46 of the Convention is crucial».  

There was a realisation that the Court had to place much more emphasis on tackling 
what Luzius Wildhaber, the former President of the Court, described as «structural 
dysfunction in the operation of legal system» [9, p. 29]. In the early 2000s, there were 
suggestions that these repetitive cases should be dealt with in a different way. There was 
an understanding that what was needed was a procedure «that focused less on giving 
individual justice… and more on the systemic and structural problems which were at the 
root of repetitive cases».  

In the case of Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, para. 148, ECHR 2000 XI the 
Court specified that the pilot judgment procedure was developed as a technique of 
identifying the structural/complex problems underlying repetitive cases against many 
countries and imposing an obligation on States to address those problems. In a pilot 
judgment, the Court’s task is not only to decide whether a violation of the Convention 
occurred in the specific case but also to identify the systemic problem and to give the 
Government clear indications of the type of remedial measures needed to resolve it.  

There are practical reasons why the Court issued such recommendations: (i) the 
Court has carefully examined the case and (ii) is in a very good position to make such 
proposals. However, the Court’s jurisdiction in this field remains complementary. This 
means, first, that it is necessary to maintain the institutional balance under the 
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Convention and, second, that States should be allowed certain latitude to decide upon and 
give effect to the most appropriate execution measures.  

The Convention itself contains no provision expressly defining which categories of 
pronouncements can be in the operative part of a judgment. However, according to Rule 
23 of the Practice Directions: Just Satisfaction claims (para. IV) [15] «only in extremely 
rare cases can the Court consider a consequential order aimed at putting an end or 
remedying the violation in question. The Court may, however, decide at its discretion to 
offer guidance for the execution of its judgment (Article 46 of the Convention).»  

The Court usually refrains from making an «order» and instead normally only 
«recommends» or merely «indicates» which measures a respondent State ought to take in 
order to stop a violation. Since Gencel v. Turkey, the Court has, in cases concerning the 
fairness of proceedings under Article 6 of the Convention, suggested the reopening of the 
case in the domestic courts (if requested by the applicant). Numerous member States of the 
Council of Europe have introduced domestic machinery for requesting, on the basis of a 
finding by the Court of a violation of the Convention, the reexamination or reopening of a 
criminal case, which has been the subject of a final judicial decision. As regards the civil 
proceedings, after the CM Recommendation No. R (2000) 2, adopted on 19 January 2000, 
the reopening is possible in all member States (see, among others, detailed examination of 
this issue in the dissenting opinion of judge Pinto de Albuquerque joined by judges 
Karakaş, Sajó, Lazarova Trajkovska, Tsotsoria, Vehabović and Kūris in case of Moreira 
Ferreira v. Portugal (no. 2) [GC], no. 19867/12, judgment of 11.06.2017, §§ 32–39 and 
Gencel v. Turkey, no. 53431/99, § 27, 23, ECHR, October 2003).  

Nevertheless, the Court has also gone further and urged, for example in Mandić and 
Jović v. Slovenia, nos. 5774/10 and 5985/10, para.124 et seq., 20 October 2011, ECHR 
2011, that the respondent Government take steps to reduce the number of prisoners in a 
domestic prison. It has even apparently instructed States, for instance in Assanidze v. 
Georgia, no. 71503/01, para. 201 et seq., 8 April 2004, ECHR 2004-II and, Ilgar 
Mammadov v. Azerbaijan, no. 15172/13, ECHR 2014, Judgment of 22 May 2014, 
para.143 to release an applicant from prison.  

Additionally, it should be stressed about the standard practice within the CM in 
cases where the Court remained silent on Article 46 of the Convention, the CM should 
require the respondent State to take general measures to avoid repetition of the 
violation(s) found. This suggestion is fully in line with the well-established role of the 
Committee of Ministers in the execution of judgments (these principles had been 
summarised by the Court itself in Scozzari and Giunta v. Italy [GC], nos. 39221/98 and 
41963/98, judgment of 13 July 2007, § 249).  

It should be pointed out that the pilot judgment procedure had initially been resisted by 
several governments, but had over time become politically acceptable [21, p. 84]. The 
Italian Government’s position before the Grand Chamber case in the Sejdovic v. Italy, 
[GC], no. 56581/00, 1 March 2006 could confirm the resistance: «(...) the new practice 
pursued by the Court ran the risk of nullifying the principle that States were free to choose 
the means of executing judgments. It also ran counter to the spirit of the Convention and 
lacked a clear legal basis». The government added that «[i]n any event, if the practice of 
indicating general measures were to be continued, it should at least become 
institutionalised in the Rules of Court or in the questions which the Court put to the parties, 
so that the parties could submit observations on whether a violation was «systemic».  

The division of power between the Court and the Committee of Ministers has 
evolved – particularly in the context of pilot judgment cases and other cases involving 
structural and/or systemic violations of the Convention – from a posture of passivity by 
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the Court to one in which it is more proactive in its indication of non-monetary 
individual or general measures. However, it was not clear that the Court had adopted a 
coherent approach to this matter, especially in «quasi-pilot» cases or, even less, in 
ordinary cases, either at the level of a Chamber or the Grand Chamber. 

The Court may interpret the Convention in a dynamic way, pressing forward, taking 
the lead – albeit in a methodologically sound way, i.e. by means of judicial arguments 
and within the limit that the Court’s «normative innovation» must not go beyond what 
the State parties can, under the principle of bona fides, be assumed to have agreed to as 
the normative contents of the Convention [6, p. 56]. 

In its Position Paper of September 2003, the Court proposed the introduction of a 
«pilot judgment» procedure to be applied in «clone cases» dealing with systemic 
breakdown. It was suggested that a pilot judgment would trigger an accelerated execution 
procedure before the CM that would require the State not only to eliminate future 
violations, but also to provide domestic redress with retroactive effect (pars. 43–46) [19]. 
In 2004 as part of the reform’s measures and in order to improve the execution of the 
Court judgments the CM adopted Resolution Res (2004) 3.  

It could be said that the pilot judgment procedure was put in place subsequent to the 
adoption by the CM of Resolution Res (2004) 3 on «Judgments Revealing an Underling 
Systemic Problem» (adopted by the Committee of Ministers on 12 May 2004, at its 114th 
Session) and Recommendation Rec (2004) 6 on «The Improvement of Domestic Remedies» 
(adopted by the Committee of Ministers on 12 May 2004 at its 114th Session). 

According to this Resolution Res(2004)3, the Court was invited: «as far as possible, 
to identify, in its judgments finding a violation of the Convention, what it considers to be 
an underlying systemic problem and the source of this problem, in particular when it is 
likely to give rise to numerous applications, so as to assist States in finding the 
appropriate solution and the Committee of Ministers in supervising the execution of 
judgments; to specially notify any judgment containing indications of the existence of a 
systemic problem and of the source of this problem (…), and to highlight such judgments 
in an appropriate manner in the database of the Court.» 

In other words, the CM clearly encouraged the Court to be involved in the execution 
process in a proactive manner so as to better handle the issue of repetitive cases [17, p. 
239]. That Resolution, adopted at ministerial level, reflects the common position of all 
the Contracting Parties to the Convention. It should therefore be taken into account in the 
interpretation of the Convention.  

In the CM Recommendation Rec (2004)6 (para. II) it was recommended to the 
Contracting States «to review, following Court judgments which point to structural or 
general deficiencies in national law or practice, the effectiveness of the existing domestic 
remedies and, where necessary, set up effective remedies, in order to avoid repetitive 
cases being brought before the Court.» 

Finally, the Court’s competence to adopt pilot judgments derives from Article 46 of 
the Convention and is directed by Rule 61 par.2 of the Rules of the Court. However, it 
should be mentioned that, at the fist stage, the Court has applied Article 41 of the 
Convention for this purpose, and only now the Court regularly applies Article 46 [3, p. 35]. 
The jurisprudence developed under Article 41 (that was initiated in the case of 
Papamichalopoulos and Others v. Greece (Article 50), no. 14556/89, 31.10.1995, paras. 
34–40), in which the Court, for the first time, departed from the principle of the declaratory 
character of its judgments. Together with the usual declaration that the Convention was 
violated the Court went a step further and held in the operative part of the judgment that 
Greece was to return the land in issue to the applicants within six months.  
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It could be assumed that the first pilot judgment was received favourably within the 
CoE’s bodies. In its annual report of 2012 the CM positively remarked that the Court had 
engaged in assisting the execution process by giving clear indications since Assanidze 
case [20, p.16]. The Secretary General made the following statement in that regard: «the 
Court’s innovative pilot judgment and similar procedures represent a very welcome 
development and should, if at all possible, now be made more transparent and systemic, 
if necessary by codification in the Convention, or in a future Statute of the Court, the 
better to ensure their effective operation in future» (para. 20) [5]. The Group of Wise 
Persons advised that pilot procedure should be used «as far as possible in future» [57, 
par. 105]. And finally, recently the positive effects of the pilot judgment procedure as a 
tool for improving national implementation of the Convention by tackling systemic or 
structural human rights problems has been confirmed during Copenhagen high-level 
Conference (para. 17) [22]. 

Since 2010, the Council of Europe has engaged in an ambitious reform process «to 
ensure the long term effectiveness of the Convention System.» The five High-level 
Conferences on reform of the Convention in Interlaken (2010), Izmir (2011), Brighton 
(2012), Brussels (2015) and Copenhagen (2018) addressed the main challenges such as 
the high number of applications made to the Court and the effective implementation of 
the Convention at national level. When the Interlaken process was initiated, the number 
of applications pending before the Court amounted to more than 140,000. Since then, the 
Court has managed to reduce this number considerably despite a continuous high number 
of new applications. This development testifies to the high ability of the Court to reform 
and streamline its working methods [8, p. 3–4].  

Since the case of Marckx v. Belgium, no. 6833/74, Judgment of 13 June 1979, 
para.58, the Court has repeatedly held: «that its judgments are essentially declaratory in 
nature and that, in general, it is primarily for the State concerned to choose, subject to 
supervision by the Committee of Ministers, the means to be used in its domestic legal order 
in order to discharge its obligation under Article 46 of the Convention, provided that such 
means are compatible with the conclusions set out in the Court’s judgment». This formula 
is said to reflect the principle of subsidiarity, which underpins the Convention system and 
according to which it is presumed that the national authorities are, in principle, better 
placed than the Court to identify and decide on implementing measures. 

In the case of Papamichalopoulos and Others v. Greece, no. 14556/89, Judgment of 
31 October 1995, para.34 the Court has stated that contracting States’ freedom in 
choosing the means for fulfilling their primary obligation under Article 1 of the 
Convention to secure the rights and freedoms guaranteed under the Convention equally 
applies to the secondary obligations arising from a breach of the Convention. 

The pilot judgment procedure is closely related to the interpretation of the Contracting 
State’ obligations under the Convention. They are bound to fully adjust their domestic legal 
systems to the requirement deriving from the Convention, and to take comprehensive 
general measures of redress if a judgment has revealed that a violation was prompted be 
deficiencies in the implementation of the Convention. However, such an interpretation has 
already been recognized before the first pilot judgment; the Court has only emphasised 
these obligations particularly clearly in its pilot judgments. Therefore, it is possible to mark 
that the Court’s interpretation of the Contracting States’ obligations in its pilot judgments is 
not to be considered as an innovative approach [23, p. 292]. 

Consequently, it is possible to conclude that the introduction of the pilot procedure 
is an extension of the Court’s practice of making recommendations. It should be noted 
that it only concerns a limited number of cases. However, it could be also noted that the 
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Court exceeded the CM’s request in Resolution Res (2004)3, which did not invite the 
Court to indicate remedial measures to be taken by the respondent State for the execution 
of the pilot judgments or to adjourn all «clone cases» [23, p. 28–29]. 

This procedure is a new way for the Court to deal with large-scale violations in an 
effective way. The idea behind it is the following: the Court chooses a test case and 
examines the reasons for the structural/complex problem in question and then renders a 
judgment in the case finding a violation. It normally gives the respondent State a time 
limit to correct the matter at the national level. Meanwhile, the Court adjourns the 
examination of similar cases until the Member State has retroactively taken the necessary 
general measures and the problem has been corrected. Thereafter, the cases still pending 
before the Court can be referred back to the national courts.  

As it has been stressed by the Court in case of Kurić and others v. Slovenia [GC], 
no.26828/06, 26.06.2012, paras. 413–415 the main aims of the pilot judgment procedure 
are to facilitate effective implementation of its judgments and to allow the speediest 
possible redress to be granted at domestic level to the large numbers of people suffering 
from the general problem identified at the pilot judgment. 

Before the first pilot judgment procedure was applied, remedial measures were left 
to the Member States. For example, after the judgment in case of Union Alimentaria 
Sanders S.A v. Spain, no. 11681/85, 07.07.1989, the Spanish authorities undertook 
significant judicial reform without any encouragement from the Court or the CM who 
only took note of the information (para. 4) [18]. In Bottazzi v.Italy [GC], no. 34884/97, 
28.07.1999, para.22 the Court noted that breaches of the Convention reflected a 
continuous situation in respect of which there was no effective remedy.  

The first mention of general measures by the Court was in the case Scozzari and 
Giunta v.Italy, nos. 39221/98 and 41963/98, 13.07.2001, para. 249. For the first time the 
Court made reference to Article 46 of the Convention, stating that the responding state is 
also under obligation to put an end to the violation found by adopting, if appropriate, 
individual measures, along with adequate general measures. However, in this case no 
measures, general or individual were ordered or even recommended, but the case was used 
later as a reference case for numerous judgments where general measures were ordered (see 
as an example Emre v. Switzerland (No. 2), no. 5056/10, 11.10.2011, para. 67). 

When indicating a specific measure, the Court should carefully assess whether the 
measures suggested are actually mandatory or whether they represent recommendations 
that the State may or may not follow. It must be pointed out that a State found to be in 
violation of the Convention has the secondary obligation to provide full reparation, 
which not only comprises the payment of the satisfaction awarded but also the adoption 
of individual and/or general measures if necessary. To that extent, the Court never 
imposes new obligations but only clarifies existing secondary obligations, the 
implementation of which might have caused problems either way [12, p. 841]. 

For the present days, the distinction between pilot and quasi-pilot judgment is not 
really clear. Both categories of judgments identify «structural/complex or systemic 
problems» or a «similar dysfunction of the system». The aim of both is the same – 
assisting States and the CM in the execution process. These judgments offer the 
possibility of speedier redress to the individuals concerned and they help the Court to 
manage its workload. According to Rule 61 of the Rules of the Court (last amendments 
in April 2018), pertaining to the «pilot judgment procedure», the type of remedial 
measures which the Contracting Party concerned is required to take at the domestic level 
is identified «by virtue of the operative provisions of the judgment». However, analogous 
provisions can also be found in the operative part of other non-pilot judgment. The main 
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distinction feature of a pilot judgment is that the Court adjourns other similar cases, 
which is not the case in quasi-pilot judgments. 

Finally, the clearest difference between pilot and quasi-pilot judgments seems to be 
of a procedural rather that of a substantive nature – the parties are invited to comment 
upon the application of the pilot judgment procedure according to Rule 61 par.2 of the 
Rules of the Court which is not applicable to the quasi-pilot judgments [18, p. 287]. 

Nevertheless, this new Court’s practice has not been without its critics even from the 
«insider of the Convention system», since it is not expressly enshrined in the Convention. 
In the Grand Chamber case of Hutten-Czapska v. Poland, no. 35014/97, 19.06.2006 
Judge Zagrebelsky, who did not dispute the erga omnes effects of the Court judgments, 
was concerned that the «pilot judgment» method might upset the balance between the 
Court and the Committee of Ministers and make the mistake of shifting the Court on to 
the political terrain (particularly in the case in question, which involved a general 
measure that entailed an overhaul of property rights). 

Regarding the present Court practice, certain researchers assume that the Court has 
self-authorized this development by unilaterally changing its role within the Convention 
implementation structure without solid contestation from the Convention States or the 
political organs of the CoE. However, this conclusion is rather shallow-minded.  

Since the first pilot judgment Broniowski v. Pland [GC], no. 31443/96, 28.09.2005 (on 
the subject of properties situated beyond the Bug River – which concerned approximately 
80,000 people) the Court has delivered thirty-five final pilot judgments, whereby it directed 
the Contracting States to take general measures in the interest of all existing and potential 
victims in order to resolve various dysfunctions in national human rights protection 
identified by the Court as «systemic/complex» or «structural» problems [1, p. 8]. 

Generally, there are more than 160 judgments of the Court (pilot or «quasi-pilot» 
and even ordinary judgments) [3, p. 169–170], which explicitly rely on Article 46 of the 
Convention in order to indicate the individual and/or general measures to be taken be the 
respondent State. The Court’s backlog and the necessity to deal more efficiently with 
systemic problems, which produce numerous repetitive cases, constitute important 
factors in explaining this development [17, p. 236]. 

Most pilot judgments have been successfully implemented by means of general 
remedial measures introduced by the respondent States. Where such measures included a 
new legal remedy – compensatory or otherwise – capable of providing sufficient and 
adequate redress at domestic level, the Court declared the followup cases inadmissible 
for non-exhaustion of domestic remedies and «repatriated» them to the States in question 
(for example, see Nagovitsyn and Nalgiyev v. Russia (dec.), nos. 27451/09 and 60650/09, 
23 September 2010; Łatak v. Poland (dec.), no. 52070/08, 12 October 2010; Stella and 
10 Others applications v. Italy (dec.), no. 49169/09, 16 September 2014). 

Where the States introduced amending legislation providing existing and potential 
victims of a systemic violation with relief at domestic level such that the Court’s further 
examination of similar applications was no longer justified, it struck those cases out of its 
list on the ground that the matter had been resolved, within the meaning of Article 37 § 1 
(b) of the Convention, through the adoption of general measures, including compensatory 
remedies for redress with retrospective effect (see E.G. v. Poland and 175 Other Bug 
River applications v. Poland (dec.), no 50425/99, §§ 22–25, ECHR 2008 (extracts)). 
Additionally, three pilot-judgment procedures were formally closed by virtue of the 
Court’s decisions following the implementation of general measures (See as an example 
Association of Real Property Owners in Łódź and Others v. Poland (dec.), no. 3485/02, 
ECHR 2011 (extracts); and Anastasov and Others v. Slovenia (dec.), no. 65020/13, 18 
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October 2016.). However, taking into consideration the very wide terms of the 
recommendations made by the Court, and the fact that the Court normally acts on the 
basis of one case, the monitoring that it is able to do remains general in nature and should 
never lead the CM to close a case automatically.  

It is important to distinguish between, on the one hand, remedial measures which the 
Court indicates in its reasoning in the form of recommendations, and, on the other hand, 
remedial measures inserted into the operative provisions. As regards the legal nature of 
such measures, there is a sort of «scale». There are «soft» recommendations that leave 
considerable latitude as to the content of the measures to be taken by the respondent State 
in the context of execution. There are also recommendations of a compelling nature, or 
indeed «targeted» recommendations – concerning measures, which are relatively precise. 
In some cases, especially in pilot judgments, the measure indicated by the Court appears 
in the operative part and is thus particularly mandatory. Such directions may be «soft» 
where they leave a wide margin to States as to the practical solution. On occasion, 
however, the directions are more forceful, leaving little or no freedom of choice to the 
respondent State [10, p. 19]. 

The legal dilemma could arise when, exceptionally, the Court prescribes individual 
or general measures in a judgment’s operative provisions (as it did for example in cases 
Assanidze v. Georgia, no. 71503/01, judgment of 8 April 2004, Oleksandr Volkov v. 
Ukraine, no. 21722/11, judgment of 9 January 2013 and Grande Stevens and Others v. 
Italy, nos. 18640/10, 18647/10, judgment of 4 March 2014) as these provisions are the 
source of the legal obligation that attaches to the respondent State under Article 46 (2) of 
the Convention.  

The Court’s mandatory order fortifies the authority of the CM, thus increasing the 
pressure on the respondent Member States. The specificity of the Court’s orders also 
facilitates the possibility that other political actors and the media will hold a violating 
government accountable concerning compliance. This consequently increases external 
pressure to effect implementation adequately and quickly.  

The Judge Linos-Alexander Sicilianos, has stated that «if remedial measures are 
indicated, the nature, seriousness and/or persistence of the violation, the existence of an 
underlying structural problem, and the type and scale of the execution measure to be taken, 
are the main reasons for the differences in the prescriptiveness of the Court’s indicated 
measures, which range from mildly worded general recommendations to the use of 
narrowly drawn and even strongly worded quasi-injunctive measures» [17, p. 236].  

The other issue relates to the essence of the judicial function performed by the Court 
and its effect on the Court’s remedial practice. The Court resolves disputes between 
applicants and the States based on the pleadings as formulated by the parties. The 
problem with the Court indicating specific remedial measures is that that issue has almost 
never been pleaded beforehand, at least not in normal Chamber or Grand Chamber cases 
(the exceptions are pilot judgment cases in which parties are invited to submit their 
observations upon the application of the pilot judgment procedure under Rule 61 (2) of 
the Rules of Court).  

Recommending or ordering specific implementing measures, of course, does not 
guarantee that they will actually be adopted at the domestic level (such situation was 
analysed by the Court in Mukhitdinov v. Russia, no. 20999/14, judgment of 21 May 
2015, §§107–109 and §§ 115–117.). Yet clarity as to the precise obligations arising out 
of an adverse judgment may have positive effects on compliance. It has been shown, for 
instance, that the more clearly an obligation is formulated, the higher the political costs 
of not abiding by it are for a State [12, p. 840]. 
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The Convention States appear to have intended to reject a direct effect of the Court 
judgments, as displayed in the travaux préparatoires. The Court was not meant to have 
the competence to annul, void or repeal national legal acts. This would, nevertheless, be 
the result in certain cases if the individual measures were to take direct legal effect. 
However, according to the living instrument doctrine, the Convention has to be 
interpreted in the light of today and if Convention States accepted the decisions and 
applied them directly, this would automatically indicate a change of intention.  

The Court has repeatedly «emphasised that the Convention is a living instrument to 
be interpreted in the light of present-day conditions and this approach applies not only to 
the substantive rights protected under the Convention, but also to those provisions such 
as articles 25 and 46 which govern the operation of the Convention’s enforcement 
machinery» [14, p. 10]. 

It follows from the foregoing that the pilot judgments procedure, as well as quasi-
pilot judgments procedure (which, being different in procedural methods applied by the 
Court, is not substantively different in the execution process), were a reaction to the 
structural human rights problems in Contracting States triggering repetitive applications 
and to several Contracting States’ reluctance to solve those problems on the national 
level. Nevertheless, the Court still legally differs from an organ which is integrated into a 
Member State’s domestic legal system and whose decisions take direct legal effect or an 
organ that has modifying powers, allowing it to call legislation void, overrule final 
judgments and annul executive acts. 

Since the first pilot judgment the cooperation between the Court and the CM has 
definitely evolved from a posture of passivity by the Court to one in which it is more 
proactive in its indication of non-monetary individual or general measures. The 
traditional approach whereby the Court always rendered purely declaratory judgments 
and the Committee of Ministers had exclusive jurisdiction to supervise the execution of 
those judgments no longer corresponds to the current situation. 

Список використаних джерел 

1. Analysis of statistics of European Court of Human Rights (2018). – January 2019. [Eleсtronic 
resource]. – Access mode : https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2018_ENG.pdf  

2. Annual Report. European Court of Human Rights. – January 2019. [Eleсtronic resource]. – 
Access mode : https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf  

3. Binding effect and Declaratory nature of the judgments of the European Court of Human 
Rights: an overview // Mark E. Villiger; Judgments of the European Court of Human Rights : 
effects and implementation / Mark E. Villiger ; Anja Seibert-Fohr and Mark E. Villiger 
(eds.). – Baden-Baden: Nomos; [Farnham ; Burlington, Vt.] : Ashgate, 2014. – Р. 35.  

4. Committee of Ministers, CM(2006)203. Report of the Group of the Wise Persons to the 
Committee of Ministers, 15 November 2006, §105.  

5. Council of Europe. Secretary General. Contribution of the Secretary General of the Council 
of Europe to the preparation of the Interlaken Ministerial Conference, SG/Inf(2009)20. 
[Eleсtronic resource]. –Access mode : https://rm.coe.int/16805cff31  

6. Cremer H.-J. Prescriptive Orders in the Operative Provisions of Judgments by the European Court 
of Human Rights: Beyond res judicanda? / Hans-Joachim Cremer // Anja Seibert-Fohr, Mark E. 
Villiger (Hrsg.), Judgments of the European Court of Human Rights – Effects and Implementation.  

7. Drzemczewski A. The Parliamentary Assembly’s Involvement in the Supervision of the Judgments 
of the Strasbourg Court, 28 Netherlands Quarterly of Human Rights, 2010. – № 2. – Р. 164.  

8. Evaluation of the effectiveness of the Council of Europe support to the implementation of the 
ECHR at national level, Abridged Final Report [Eleсtronic resource]. // Evaluation (2017)20 
published on 30 January 2017. – Р. 16. – Access mode : https://rm.coe.int/16806f9221  



Y. Sushko 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 59 

9. Hardman P. H. Responding to Systematic Human Rights Violations – An Analysis of ‘Pilot 
Judgments’ of the European Court of Human Rights and their Impact at National Level / 
Philip, Helen Hardman, Svetlana Stephenson and Brad K. Blitz // Greer, SC., 3 p. Common 
Market Law Review. 2011.  

10. Implementation of the judgments of the European Court of Human Rights: a shared judicial 
responsibility? Dialogue between judges: Proceedings of the Seminar, European Court of 
Human Rights, Council of Europe. – 2014. – Р. 40. [Eleсtronic resource]. –Access mode : 
https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/dialogueentre-juges-2014_eng.PDF  

11. Jahn J., Ruling (In) directly through Individual Measures? Effect and Legitimacy of the 
ECtHR’s New Remedial Power [Eleсtronic resource]. / Jannika Jahn. – Access mode : 
http://www.zaoerv.de/74_2014/74_2014_1_a_1_40.pdf  

12. Keller H. Reconceptualizing Implementation: The Judicialization of the Execution of the 
European Court of Human Rights’ Judgments / Helen Keller and Cedric Marti // The 
European Journal of International Law. – 2016. – Vol. 26 no. 4. – Р. 841.  

13. Lamber Abdelgawad E. L’exécution des arrêts de la Cour européenne des sroits de l’homme 
(2010) / Lamber Abdelgawad E. // Revue trimestriell des droits de l’homme. – 2011. – Р. 88, 
939, 940–951.  

14. Lambert H. The Position of Aliens in Relation to the European Convention on Human Rights / 
Hélène Lambert // Human rights files. – No. 8 (revised) Council of Europe Publishing. – Р. 88.  

15. Practice Directions: Just Satisfaction claims, available at https://www.echr.coe.int/Documents/-
PD_satisfaction_claims_ENG.pdf  

16. Resolution of the CM Union Alimentaria Sanders S.A. [DH (90) 40]. [Eleсtronic resource]. –
Access mode : http://hudoc.exec.coe.int  

17. Sicilianos L.-A. The involvement of the European Court of Human Rights in the implementation 
of its judgments: recent developments under Article 46 ECHR / Linos-Alexandre Sicilianos // 
Netherlands quarterly of human rights. – Vol. 32, no. 3 (Sep. 2014). – Р. 235–262.  

18. Sicilianos L.-A. The role of the European Court of Human Rights in the execution of its own 
judgments: reflections on Article 46 ECHR, in Judgments of the European Court of Human 
Rights: effects and implementation / Linos-Alexandre Sicilianos ; Anja Seibert-Fohr and Mark E. 
Villiger (eds.). – Baden-Baden : Nomos; [Farnham; Burlington, Vt.]: Ashgate, 2014. – Р. 285–315.  

19. Steering Committee for Human Rights (CDDH). Position Paper of the European Court of 
Human Rights on proposals for reform of the European Convention of Human Rights and 
other measures as set out in the report of the Steering Committee for Human Rights of April 
2003 (CDDH(2003)006 final), pars. 43–46. [Eleсtronic resource]. – Access mode : 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e01c1  

20. Supervision of the Execution of Judgments and Decisions of the European Court of Human 
Rights, 6th Annual Report of the CM 2012, at 28. – Р. 169. [Eleсtronic resource]. – Access 
mode : https://rm.coe.int/1680592ac8  

21. The European Court of Human Rights’ Remedial Practice and its Impact on the Execution of 
Judgments / Alice Donald and Anne-Katrin Speck // Human Rights Law Review. – February, 
2019. – Vol. 19, Iss. 1. – P. 83–117.  

22. The High Level Conference meeting in Copenhagen on 12 and 13 April 2018, Declaration, para. 
17. [Eleсtronic resource]. – Access mode : https://www.echr.coe.int/Documents/Copenhagen_-
Declaration_ENG.pdf  

23. The Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights, Author: Dominik 
Haider, Publication Date: 15 May 2013, ISBN: 978-90-04-24644-7.  

References 

1. Analysis of statistics of European Court of Human Rights (2018), January 2019. Retrieved 
from https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2018_ENG.pdf  



Y. Sushko 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68  

 

60 

2. Annual Report. (2019). European Court of Human Rights. Retrieved from https://www.echr.-
coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf  

3. Binding effect and Declaratory nature of the judgments of the European Court of Human 
Rights: an overview. (2014). In Mark E. Villiger; Judgments of the European Court of 
Human Rights: effects and implementation / Anja Seibert-Fohr and Mark E. Villiger (eds.). 
Baden-Baden: Nomos; [Farnham ; Burlington, Vt.].  

4. Committee of Ministers (2006), CM(2006)203. Report of the Group of the Wise Persons to 
the Committee of Ministers, 15 November 2006.  

5. Council of Europe. Secretary General. (2009). Contribution of the Secretary General of the 
Council of Europe to the preparation of the Interlaken Ministerial Conference, SG/Inf(2009)-
20. Retrieved from https://rm.coe.int/16805cff31  

6. Cremer, H.-J. (2014). Prescriptive Orders in the Operative Provisions of Judgments by the 
European Court of Human Rights: Beyond res judicanda? in: Anja Seibert-Fohr, Mark E. Villiger 
(Hrsg.), Judgments of the European Court of Human Rights – Effects and Implementation.  

7. Drzemczewski, A. (2010). The Parliamentary Assembly’s Involvement in the Supervision of 
the Judgments of the Strasbourg Court. 28 Netherlands Quarterly of Human Rights 2, 164. 

8. Evaluation of the effectiveness of the Council of Europe support to the implementation of the 
ECHR at national level. (2017). Abridged Final Report, Evaluation 20 published on 
30 January 2017, 16. Retrieved from https://rm.coe.int/16806f9221  

9. Hardman, P. H., Stephenson, S. and Blitz, B. K. (2011). Responding to Systematic Human 
Rights Violations – An Analysis of ‘Pilot Judgments’ of the European Court of Human 
Rights and their Impact at National Level./Greer, SC., 3 p. Common Market Law Review.  

10. Implementation of the judgments of the European Court of Human Rights: a shared judicial 
responsibility? Dialogue between judges: Proceedings of the Seminar. (2014). European 
Court of Human Rights, Council of Europe, 40 Retrieved from https://www.echr.coe.int/-
LibraryDocs/dialogueentre-juges-2014_eng.PDF  

11. Jahn, J. (2014). Ruling (In) directly through Individual Measures? Effect and Legitimacy of 
the ECtHR’s New Remedial Power. Retrieved from http://www.zaoerv.de/74_2014/74_2014_-
1_a_1_40.pdf  

12. Keller, H. and Marti, C. (2016). Reconceptualizing Implementation: The Judicialization of 
the Execution of the European Court of Human Rights’ Judgments. The European Journal of 
International Law Vol. 26 no. 4, 841.  

13. Lamber Abdelgawad, E. (2011). L’exécution des arrêts de la Cour européenne des sroits de 
l’homme. Revue trimestriell des droits de l’homme 88, 939, 940–951. 

14. Lambert, H. (2007). The Position of Aliens in Relation to the European Convention on 
Human Rights, Human rights files, No. 8 (revised) Council of Europe Publishing, 88.  

15. Practice Directions: Just Satisfaction claims. (2007). Retrieved from https://www.echr.coe.-
int/Documents/PD_satisfaction_claims_ENG.pdf  

16. Resolution of the CM Union Alimentaria Sanders S.A. [DH (90) 40]. Retrieved from http://-
hudoc.exec.coe.int  

17. Sicilianos, L.-A. (2014). The involvement of the European Court of Human Rights in the 
implementation of its judgments: recent developments under Article 46 ECHR, Netherlands 
quarterly of human rights, vol. 32, no. 3, 235–262.  

18. Sicilianos, L.-A. (2014). The role of the European Court of Human Rights in the execution of 
its own judgments: reflections on Article 46 ECHR, in Judgments of the European Court of 
Human Rights: effects and implementation / Anja Seibert-Fohr and Mark E. Villiger (eds.). 
Baden-Baden: Nomos; [Farnham; Burlington, Vt.], 285–315.  

19. Steering Committee for Human Rights (CDDH). (2003). Position Paper of the European 
Court of Human Rights on proposals for reform of the European Convention of Human 



Y. Sushko 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 61 

Rights and other measures as set out in the report of the Steering Committee for Human 
Rights of April 2003 (CDDH(2003)006 final). Retrieved from https://search.coe.int/cm/-
Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e01c1  

20. Supervision of the Execution of Judgments and Decisions of the European Court of Human 
Rights. (2012). 6th Annual Report of the CM, at 28, 169. Retrieved from https://rm.coe.int/-
1680592ac8  

21. Speck, A.-K., Donald A. (2019). The European Court of Human Rights’ Remedial Practice and 
its Impact on the Execution of Judgments, Human Rights Law Review, vol. 19, Iss. 1, 83–117. 

22. The High Level Conference meeting in Copenhagen on 12 and 13 April 2018. (2018) 
Declaration, para. 17. Retrieved from https://www.echr.coe.int/Documents/Copenhagen_-
Declaration_ENG.pdf  

23. Haider, D. (2013). The Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights, 
Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers.  

ПІЛОТНІ ТА КВАЗІПІЛОТНІ РІШЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСИЛЕНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
Є. Сушко 

Експерт проекту Ради Європи 
 «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», 

e-mail: sushko12@gmail.com 

Розширення Ради Європи та приєднання до неї нових членів у 90-х роках викликало 
значну кількість невирішених структурних проблем, які існували на той момент у нових 
Державах. Рада Європи та Європейський Суд зокрема, зіткнулися зі складними 
проблемами у функціонуванні цілих правових систем та їх невідповідністю вимогам 
Конвенції. Це спровокувало, як снігову лавину, завантаженість Суду однотипними спра-
вами, що своєю кількістю унеможливлювали чи зводили нанівець надання якісного пра-
вового захисту на Європейському рівні (наприклад, Суд розглянув більше 41 000 справ, 
що стосувалися проблеми невиконання судових рушень в Україні). Зважаючи на прояви 
критики Суду з боку як Держав, так і заявників щодо тривалості розгляду справ, а також 
беручи до уваги повторюваність структурних проблем у Державах, Суд та інші органи 
Ради Європи вимушені були шукати швидкого та якісного вирішення цієї проблеми. Як 
Комітет Міністрів, який провадить нагляд за виконанням рішень Суду, так і сам Суд 
розробили низку нових механізмів для подолання структурних та повторюваних проблем 
у правових системах Держав. Суд почав впроваджувати практику прийняття пілотних, а в 
подальшому і квазіпілотних рішень, у яких він не тільки встановлював порушення Кон-
венції, а також формулював рекомендації, а іноді і зобов’язання, щодо вчинення конкрет-
них загальних чи індивідуальних заходів під час виконання рішення. Дискусії щодо 
легітимності розширення таких повноважень Суду тривають досі, проте Держави толе-
рують такі зміни у Конвенційній системі передусім зважаючи на їх необхідність та 
ефективність. Процедура пілотних судових рішень була відповіддю на структурні пробле-
ми з правами людини в Договірних державах і відсутність політичної волі чи можливості 
Договірних Держав вирішувати ці проблеми на національному рівні самостійно. 

На сьогоднішній день у спеціалізованій літературі порушено проблеми розмежу-
вання між пілотними та квазіпілотними рішеннями Суду та їх розуміння. Загалом основна 
відмінність між цими рішеннями полягає перш за все у процедурі їх ухвалення. Якщо Суд 
вирішує застосувати формальну пілотну процедуру у конкретній справі, то він інформує 
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про це сторони, які в подальшому матимуть можливість надати коментарі в цій частині. 
Приймаючи пілотне рішення Суд, як правило, надає Державі певний строк для усунення 
недоліків та зупиняє розгляд інших типових справ. У той же час, у квазіпілотних рішеннях 
Суд не дає можливості коментувати сторонам це питання, практично ніколи не встановлює 
строків для вирішення структурної проблеми та не зупиняє розгляд інших типових справ. 

Ключові слова: виконання рішень, клонові (однотипні) справи, комплексні та системні 
проблеми. 

Стаття: надійшла до редакції 07.02.2019 
прийнята до друку 21.05.2019 
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ФОРМИ ФІКСАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗВИЧАЄВОГО 
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Статтю присвячено історико-правовому аналізу форм фіксації українського звичаєвого 
права, під якими розуміють об’єктивовані зовнішні вияви цього явища. Запропоновано 
згадані форми поділити на три групи: діяльнісні, усні та письмові. Вони могли існувати 
паралельно й одночасно чи навіть «переживати» закріплені у них норми звичаєвого права. 
Українське звичаєве право первинно фіксувалося у діяльнісній (поведінковій) формі – у 
діях і бездіяльності суб’єктів суспільних відносин. Згодом ця форма фіксації могла 
ускладнитися та набути виразу обряду, ритуалу чи інших символічних дій. Часто до неї 
додавали інші (усні та письмові) форми. 

Усна форма фіксації правового звичаю забезпечувала його виконання чи дотримання 
тими суб’єктами, які не мали досвіду безпосереднього спостереження за відповідною мо-
деллю поведінки у минулому. Її ускладнення відбувалося шляхом формування фольклор-
них творів (паремій, пісень тощо) та фіксації звичаєвих норм у них. Набуття звичаєвим 
правом письмового вигляду, як правило, зумовлювало його переведення у положення 
законодавства. Письмова фіксація норм звичаєвого права без перетворення у норми 
законодавства відбувалася у записах дослідників і документах, що не мали нормативно-
правового характеру – цивільних договорах, cудових рішеннях, адміністративних актах та 
ін. Охарактеризовано узанси – письмові записи звичаєвих норм, зроблені авторитетними 
недержавними організаціями. 

Ключові слова: звичаєве право, діяльність, обряд, фольклор, узанс. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.063 

Демократизація правової системи Української держави, розвиток правового 
плюралізму та розширення комплексу джерел права спонукають до подальших 
досліджень звичаєвого права, що творилося та яке застосовували на українських 
землях упродовж історії. Предмет історико-правових досліджень звичаєвого права 
не варто обмежувати його багатогранним змістом, а доцільно вивчати і форми 
цього явища. З метою мінімізації пересікання з поняттям форми права як його 
формального джерела, а відтак уникнення загрози термінологічного розбалансу-
вання, автор статті як базовий термін українського звичаєвого права використовує 
«форми фіксації», під якими пропонує розуміти об’єктивовані зовнішні вияви 
цього явища. Із цих причин до форм фіксації не віднесено перебування українсь-
кого звичаєвого права у народній правосвідомості чи суспільній психології, хоча 
заперечити його присутність у названих феноменах ця стаття наміру не має. 

Як видається, питання форми фіксації правового звичаю не є остаточно 
вирішеним у теорії та історії українського звичаєвого права. Здебільшого в науко-
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вій і навчальній літературі констатують усну чи неписану форму звичаєвого права, 
не вдаючись у деталі цього аспекту. Це викликає певний дисонанс зі ст. 7 Цивіль-
ного кодексу України, відповідно до якої звичай може бути зафіксованим у 
документі. Інакше кажучи, в українському законодавстві закріплена можливість 
письмової форми фіксації звичаю. Отже, форма фіксації українського звичаєвого 
права є цікавою та складною проблемою, що потребує належної уваги.  

Один із перших дослідників форм фіксації українського звичаєвого права був 
М. Чубатий, який виокремив такі форми: юридичні символи (зокрема символічні 
дії); народні приказки на правову тематику; акти органів судової влади (передусім 
рішення судів); записи звичаєвого права (як офіційні, так і приватні); народне 
життя, в якому триває фактична правова дія відповідних норм [20, с. 11–12]. У цій 
статті запропоновано дещо інший каталог форм фіксації українського звичаєвого 
права з урахуванням результатів новітніх досліджень згаданої тематики.  

Вирішення питання про форми фіксації українського звичаєвого права усклад-
нюється тим, що відповідна матерія впродовж історії еволюціонувала та 
перепліталася з іншими суспільними явищами і культурними феноменами. Звичає-
ве право вважають базовою складовою Lex non scripta (так званого неписаного 
закону, до складу якого належать і принципи права) [26, p. 119], проте стверджу-
вати, що йому характерна тільки неписана форма, було б дещо передчасно. 
Зокрема П. Волвенко пропонує не обмежувати звичаєве право лише усною 
формою фіксації, а розуміти її ширше, враховуючи також письмові й інші форми 
[3, с. 214, 216]. 

З одного боку, українське звичаєве право творилося стихійно у руслі суспіль-
ного життя, а з іншого – вироблена практикою звичаєва норма потребувала фіксації. 
Йдеться про фіксацію у зовнішніх формах, яка своєю чергою сприяла її закріпленню 
в пам’яті учасників суспільних відносин, адже без знання змісту норми її належне 
виконання було б неможливим. Із писаним правом це зрозуміло, адже його джерела 
(нормативно-правові акти, судові прецеденти тощо) фіксували на матеріальних 
носіях, і тому відтворення конкретного правила вимагало звернення до відповідного 
носія. Натомість проблема фіксації звичаєвого права складніша. 

По-перше, його первинна форма апріорі є неписаною, і ця «неписаність» теж 
потребувала певних форм фіксації, різноманіття яких спробуємо охопити згодом. 
По-друге, звичаєве право могло набути і письмової форми. У багатьох випадках 
набуття такої форми супроводжувалося його трансформацією в акт законодавства 
чи його частину, що своєю чергою передбачало зміну статусу норми зі звичаєвої у 
законодавчу. Проте історія світового права загалом і українського зокрема знає 
чимало прикладів, коли норми звичаєвого права фіксували на матеріальних носіях 
без втрати свого попереднього статусу і без перетворення у положення норма-
тивно-правового акта чи іншого формального джерела права. 

Попри очевидні недоліки неписаної форми фіксації українського звичаєвого 
права, загрози у збереженні автентичного змісту звичаєво-правових норм, воно 
домінувало серед інших джерел права в Україні аж до початку ХІХ століття. При 
чому, навіть із появою письмових правових джерел роль звичаєвого права продов-
жувала бути визначальною. Більше того, йдеться не тільки про правове регулюван-
ня відносин у сільській місцевості, яка цілком зрозуміло надавала перевагу 
неписаному праву, заснованому на звичаї. Новітні дослідження вказують на те, що 
неписані звичаї відігравали важливу роль і у праві міст. Показовим у цьому кон-
тексті видається твердження Г. Ковальського у передмові до сучасного переви-
дання праці П. Щербича 1581 року. «Speculum Saxonum» про те, що домінуюче 
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значення в міському праві усього періоду існування Речі Посполитої зберігали 
право Боже, а також звичай і засноване на ньому звичаєве право [27, s. XIV]. 

Неписану форму фіксації звичаєвого права можна поділити на два види – 
діяльнісну та усну. Попри поширене переконання щодо первинності усної форми, 
більш обґрунтованою видається гіпотеза про те, що першою була саме діяльнісна 
форма фіксації звичаєвого права. Щоб це підтвердити доцільно уважніше 
розглянути процес утворення звичаю. Суб’єкти вчиняють певні дії чи утримуються 
від них задля вирішення поточних життєвих ситуацій. При цьому вони не завжди 
свідомі того, що своєю практикою творять звичаєву норму. Тим паче, коли ця 
персональна практика ще не стала загальною. У такий спосіб їхня практика, яка 
виражається в алгоритмі певних дій, може виробити взірець, який у майбутньому 
повторюватимуть вони самі чи інші суб’єкти, котрі вирішили йому слідувати, 
перебуваючи в аналогічних умовах. Як правило, повторення і запозичення 
відповідного зразка поведінки відбувається, умовно кажучи, мовчки. Саме тому 
окремі дослідники називають звичаєве право «мовчазним правом» [13, с. 89]. 

Своєрідність діяльнісної форми звичаю пояснюється природою цього суспіль-
ного явища. Саме його буття зумовлене фактичним виконанням (дотриманням), а 
припинення існування звичаю відбувається, коли суспільство перестає його 
дотримуватися [15, с. 5–56]. Відтак, діяльнісна форма притаманна усім звичаям без 
винятку навіть тоді, коли паралельно з нею вони набувають інших форм – усних і 
письмових. Порівняно зі законодавством це відбувається у зворотному порядку. 
Закон або підзаконний акт оформляють як письмовий документ, а далі його 
положення втілюються у реальність діями чи бездіяльністю учасників суспільних 
відносин. Натомість звичай постає в цій реальності внаслідок дій чи бездіяльності 
учасників суспільного життя, а згодом фіксується у певній формі. Першою при 
цьому є форма діяльнісна (поведінкова).  

Аналіз правового досвіду українського народу вказує на те, що в ході історії 
діяльнісна форма звичаєвого права могла ускладнюватися та набувати моди-
фікацій. Для кращого закріплення у народній пам’яті діяльнісна форма правового 
звичаю часто набувала яскравого, символічного чи обрядового вираження. Дослід-
ники звертали увагу на те, що сакральність давнього права вимагав, щоб правові 
приписи зберігалися у сталій і непорушній формі, яка сама також набувала 
сакральності, тому порушення форми спричиняло порушення права, а норми, які 
не мали власної форми, не могли набути юридичної чинності [24, с. 7]. Відтак, 
яскрава діяльнісна форма фіксації правового звичаю мала важливе значення не 
тільки в культорологічному розумінні, але й у юридичному – без яскравої обря-
дової форми правовий звичай міг не закріпитися в народній пам’яті, тому існував 
ризик його втрати з перебігом часу та зміною поколінь. 

До таких символічних форм фіксації можна віднести рукобиття (згодом – 
рукостискання) як символ укладення угоди, посадження князя на стіл як символ 
одержання влади, розмахування мечем над головою винного як символ покори і 
примирення тощо [17, с. 201]. Укладаючи договір про купівлю-продаж землі, 
продавець передавав покупцю зелену галузку, яка виросла на відповідній ділянці 
[7]. Цей символ означав передання землі у власність. Якщо особа знаходила свою 
річ у володінні іншої особи, вона накладала на неї свою руку та промовляла «це 
моє». Після цього вона подавала віндикаційний позов про повернення їй речі  
[5, с. 39]. Симовлічні дії наявні й у сучасному суспільстві (наприклад, передання 
ключа від автомобіля як символ подарунка), проте не варто їх усіх беззастережно 
тлумачити як форми фіксації звичаєвого права.  
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Свого часу А. Яковлів, вказуючи на роль звичаєвого права у практиці копних 
судів, називав процесуальні дії (личкування, поволання, звід, гоніння сліду, 
складання присяг, ордалії тощо) копного судочинства різновидом українських 
народних обрядів [22, с. 233]. Обрядом уважають усталену послідовність умовних 
дій, які в образно-символічній знаковій формі закріплюють звичаї у фольклорній 
пам’яті народу чи етнічної групи [6, с. 5]. Близьким до поняття обряду є поняття 
ритуалу, щодо яких у науковій літературі не проведено однозначної чіткої межі. 
Одні автори ототожнюють обряди та ритуали, а інші вважають ритуал різновидом 
обряду [18]. Попри ці розбіжності, варто відзначити, що ритуалом окреслюється 
більш складне символічне дійство, ніж обряд, і його основне застосування пере-
буває в сфері містики (богослужінь, магії тощо). 

Усна форма фіксації правового звичаю постала як засіб перенесення його 
змісту в просторі та часі шляхом мовної трансляції від одних суб’єктів до інших. 
Розвиток різноманітності суспільного життя зумовив те, що звичай не міг обме-
жуватися тільки діяльнісною формою. Спілкування учасників суспільних відносин 
забезпечувало усний переказ змісту звичаю, внаслідок чого він міг бути виконаним 
або дотриманим тими суб’єктами, що не мали досвіду безпосереднього спосте-
реження за відповідними діями чи бездіяльністю у минулому. Інакше кажучи, 
перенесення сформованої практикою моделі поведінки відбувалося у тому числі 
шляхом її усного опису. Ймовірно, її ефективність була нижчою, ніж діяльнісна 
форма фіксації, зважаючи на логіку паремії «краще один раз побачити, ніж кілька 
почути», але вона відіграла важливу роль в історії українського звичаєвого права.  

Подібно як діяльнісна форма фіксації українського звичаєвого права, усна 
форма також ускладнювалася й інколи набирала вираження, яке б допомогло кра-
ще зафіксувати зміст звичаю в суспільній пам’яті. Надаючи усній нормі звичаєвого 
права зручного та яскравого звучання, народ втілював її в різних фольклорних 
жанрах – прислів’ях, приказках, піснях, казках тощо. Фіксація норм звичаєвого 
права у фольклорних формах була характерною багатьом народам світу, внаслідок 
чого утворилося поняття фольклорного права [19]. Водночас треба пам’ятати, що 
не кожна народна приказка чи інший фольклорний твір містив норми звичаєвого 
права. Інколи вони відображали тільки норми тогочасної моралі чи взагалі не 
фіксувати жодних суспільних правил. У багатьох випадках виявлення норми зви-
чаєвого права у фольклорному творі є лише умовним і гіпотетичним.  

Дослідники звертають увагу на те, що давні законодавчі тексти часто виклада-
ли у формі афоризмів і приказок (наприклад, давньоіндійський збірник Апастам-
ба). Пізніше їх викладали і в віршованій формі, щоб полегшити вивчення та 
запам’ятовування (наприклад, скандинавські руни). Давні знавці права часто були 
за сумісництвом поетами чи митцями, тому намагалися забезпечити перебування 
змісту юридичних норм у свідомості людей завдяки зручному звучанню та легкому 
мовному обігу [5, с. 38]. Окрім того, ця практика була започаткована не конкрет-
ними законотворцями, а самими народами в процесі історії, на що вказують 
численні приклади приказок юридичного змісту. Це був один зі способів фіксації 
усних правових звичаїв, їхнього поширення у суспільстві та передання наступним 
поколінням. 

Документи, що зберегли до наших часів відомості про діяльність громадських 
судів (їх наявність спостерігаємо на різних етапах розвитку українського зви-
чаєвого права) на українських землях, свідчать, що не тільки судді, але й сторони 
та громада під час судового процесу виявляли належне знання українського 
звичаєвого права. Сторони справи часто цитували звичаєво-правові норми, 
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переказуючи їх зміст у стислих реченнях. Шляхом систематичного використання 
протягом певного проміжку часу ці речення перетворилися у стислі, змістовні та 
красномовні формулювання, в яких кристалізувалися норми звичаєвого права. 
Згадані юридичні формулювання увійшли згодом до загального вжитку українсь-
кого народу та стали народними прислів’ями і приказками [22, с. 234–235]. Окрім 
судових дебатів, були й інші шляхи фіксації норм українського звичаєвого права у 
паремічні форми.  

Прислів’я та приказки є короткими влучними висловами, які образно та лако-
нічно передають нащадкам висновки з життєвого досвіду багатьох поколінь пред-
ків. Вони виражають узагальнену пам’ять народу та становлять результат його 
спостережень за суспільним життям і явищами природи, що дає змогу наступному 
поколінню формулювати погляди на етику, мораль, право тощо. Прислів’я і при-
казки належать до паремійного жанру усної народної творчості та становлять 
своєрідний звід правил, якими людина повинна керуватися у повсякденному житті. 
Вони рідко лише констатували певний факт, а частіше рекомендували чи 
застерігали, схвалювали або засуджували. Чіткої межі між прислів’ями та приказ-
ками не існує, а основна відмінність полягає насамперед у тому, що прислів’я є 
більш розгорнутими, ніж приказки [16, с. 214–215]. 

Можливість набуття українськими правовими звичаями форми словесних 
паремій (народних приказок і прислів’їв) свого часу обґрунтовано довів А. Яковлів 
[23], і ця думка розвивається в новітній історико-юридичній літературі. Щодо 
інших фольклорних жанрів (пісень, казок, легенд тощо) існують певні сумніви, 
однак і вони поступово втрачають підстави. Давньогрецький мислитель Аристо-
тель писав про племена агатирсів, які в той час проживали біля Дніпра та 
Південного Бугу (імовірно, предки українців), що вони «свої закони скаладають у 
пісні та відспівують, щоб не забувалися» [11, с. 197]. Прикладом такої давньо-
слов’янської пісні може послужити «А ми просо сіяли» [1], з якої можна 
довідатися про правове регулювання земельних, деліктних, сімейних та інших 
відносин додержавного періоду.  

Зокрема, О. Івановська звертає увагу на те, що казка й легенда як найдавніші 
прозові жанри відображають правові інститути, норми, заборони, що існували в 
реальному світі, алегорично їх інтерпретуючи. Не претендуючи на достовірне 
відображення дійсності, казка та легенда оперують реальним матеріалом народ-
ного досвіду (звичаями, обрядами, стереотипами тощо), розчиняючи їх в абстракт-
них засобах відповідного жанру. Часто ситуації, у котрі потрапляли герої епічних 
текстів, проектували модель суспільного життя, в якому діяли звичаєво-правові 
норми [6, с. 9]. Відтак, можна припустити про те, що сюжети окремих казок і 
легенд могли містити норми українського звичаєвого права. Щоправда, їх фіксація 
відбувалася, як правило, не буквально, а за посередництвом алегоричних засобів і 
узагальнених образів. 

Перебування українського звичаєвого права в діяльнісній і усній формах було 
традиційним і мало внаслідок цього деякі переваги. Згадані форми вимагали виз-
нання чинності звичаєвих норм з боку суспільства. Назване визнання відобража-
лося у відповідних діях і бездіяльності суб’єктів (у тім числі символічних й 
обрядових) та усних переказах. Втрата звичаєм суспільного визнання супроводжу-
валося фактичною відмовою від його виконання та дотримання згаданих форм (за 
деякими винятками). Однак неписані форми мали і низку недоліків, серед яких 
була недостатня визначеність. Письмова форма фіксації правових звичаїв була 
спрямованою насамперед на те, щоб посилити визначеність відповідних норм, а 
відтак сприяти процесу належного правозастосування.  
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Набуття звичаєвим правом письмового вигляду (це питання розглянуто окремо 
в іншій публікації [2]), як правило, зумовлювало його трансформацію в закон у 
широкому розумінні цього поняття. Іншої думки з цього приводу був Г. Гегель, за 
яким чинні закони нації тільки через те, що вони написані та зібрані, аж ніяк не 
перестають бути звичаями. Згідно з його поглядами правові звичаї на певному 
етапі історичного розвитку збирають і систематизують. Результатом цих процесів 
стає кодифікований акт, якому характерні простота, невизначеність і неповнота [4, 
с. 185]. Л. Петражицький уважав збірники звичаєвого права (Саксонське зерцало та 
ін.) не нормативно-правовими актами, а правничими книгами. Ці збірники він 
відносив до так званого книжкового права, а не до звичаєвого права чи 
законодавства [14, с. 458–459]. Отже, перехід від звичаєвого до законодавчого 
регулювання суспільних відносин був тривалим і складним.  

Хоча перші законодавчі зводи поставали саме таким шляхом, і становлення 
писаного позитивного права було б немислимим без систематизації правових 
звичаїв, у цього процесу була й негативна сторона. Вона полягала в тому, що 
кодифікація правових звичаїв послабила зв’язок права зі суспільством. Польський 
дослідник М. Врубель оцінив цей процес як «замикання права у вежі зі слонової 
кості». На перший план вийшло питання пристосування права до потреб економіки 
та політики, яке стало в тому числі знаряддям здіснення державної влади. У таких 
умовах відображення в праві очікувань і цінностей самого суспільства відійшло на 
другий план. Це явище європейська юридична наука визначає як аксіологічну 
нейтралізацію права, що може зумовити вкрай негативні наслідки [28, s. 60].  

Тексти нормативно-правових актів не варто тлумачити як правові звичаї, 
однак чимало законодавчих норм мали звичаєве походження. Тому з їхньою 
допомогою існує можливість пізнавати правові звичаї, які діяли до прийняття 
відповідного акта. Трансформація неписаних правових звичаїв у законодавчий 
текст не була поодиноким випадком, а типовим явищем як для українського, так і 
для інших народів. Звичаєве право відіграло важливу роль під час проведення 
кодифікаційних робіт, будучи джерелом укладення Руської Правди, Судебника 
Казимира IV Ягеллона 1468 року, Статутів Великого князівства Литовського, «Прав, 
за якими судиться малоросійський народ» 1743 року та ін. Навіть в окремих стат-
тях сучасного законодавства України можна віднайти норми, які мають звичаєве 
походження. Як приклад можна навести гл. 17 Земельного кодексу України, назва 
якої «Добросусідство» [10, с. 138–139]. 

Письмова фіксація норм звичаєвого права без перетворення у норми законо-
давства відбувалася у документах, що не мали нормативно-правового характеру, – 
цивільних договорах, cудових рішеннях, адміністративних актах тощо. Зокрема, 
П. Чубинський вивчав звичаєве право ХІХ століття шляхом аналізу рішень волосних 
судів [21]. Інакше кажучи, зміст норми звичаєвого права фіксувався у відповідному 
документі, набуваючи в такий спосіб письмової форми. Проте згаданий документ, 
не будучи нормативно-правовим актом або іншим формальним джерелом права, не 
переводив відповідну норму зі звичаєвої сфери регулювання у законодавчу.  

Набуття правовим звичаєм письмової форми могло відбуватися шляхом дес-
крипції, тобто звичаєвих норм в офіційному чи неофіційному тексті. У багатьох 
державах світу такі записи правових звичаїв були офіційними. У Франції в 1497 році 
було ухвалено рішення про створення окремих комісій для запису правових зви-
чаїв (кутюмів) кожної провінції. За результатом їхньої роботи формувалися збірни-
ки звичаєвого права, які підлягали реєстрації у парламенті. Цей складний процес 
тривав до кінця XVI століття [8, с. 124–125]. 
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Поодинокі випадки офіційної дескрипції правових звичаїв відомі й українській 
історії. 8 січня 1904 року російський цар Микола ІІ видав указ, на підставі якого 
міністр внутрішніх справ оприлюднив розпорядження, за яким мировим суддям 
усіх волостей імперії було доручено докладно з’ясувати місцеві норми звичаєвого 
права про спадкування. Із цією метою було складено анкету з 25 питань. Відповіді 
на них повинен був дати волосний схід. Протягом липня-серпня 1904 року це роз-
порядження було виконано. Відповіді на згадані питання були затверджені поста-
новами волосних сходів [9, с. 33]. 

В українській практиці значно поширенішими були неофіційні описи правових 
звичаїв. Неофіційна дескрипція (запис) українських правових звичаїв відбувалася 
передусім шляхом польових досліджень. Прикладом дескрипції правого звичаю 
може бути праця В. Охрімовича «Знадоби до пізнання народних звичаїв і правових 
поглядів», у якій він довів, що навіть у другій половині ХІХ століття у галицьких 
селах Сенечів і Волосянка існував правовий звичай «ходіння під дерном» [12, 
с. 400]. Записами правових звичаїв також займалася Комісія для виучування 
звичаєвого права України при ВУАН. 

У сучасних правових системах торгові звичаї можуть фіксуватися без втрати 
звичаєвого статусу в узансах – документах, які видають недержавні авторитетні 
організації (у тому числі міжнародні). До прикладу, в Польщі таку роль виконують 
господарські палати. Згідно зі своїм статутом, Крайова Господарська палата має 
право видавати висновки про існуючі в державі торгові звичаї [25, s. 227]. На 
міжнародному рівні найвідомішим узансом є Інкотермс. Хоча Закон України «Про 
торгово-промислові палати в Україні» не передбачив висновки про існування 
торгових звичаїв як окреме повноваження цих організацій, можливість їхнього 
надання не варто виключати. Крім того, Торгово-промислова палата України має 
право засвідчувати існуючі торгові та портові звичаї за зверненням суб’єктів госпо-
дарської діяльності і фізичних осіб (ст. 14 згаданого закону). Як видається, засвід-
чені цією організацією звід звичаїв певного порту, складений його адміністрацією, 
чи інший документ, в якому описані звичаї, також можна вважати узансами. 

На завершення історико-правової характеристики форм фіксації українського 
звичаєвого права, доцільно висловити ще три положення, які мають наскрізне 
значення стосовно них: 

1) кілька форм фіксації правого звичаю могли існувати паралельно й одно-
часно. Винятком була тільки форма нормативно-правового акту (інколи норматив-
но-правового договору), адже фіксація змісту звичаю у цій формі переводила його 
норму в законодавство; 

2) кожну із форм фіксації українського звичаєвого права (діяльнісну, усну і 
письмову) можна поділити на підвиди – просту та складну. При цьому проста 
діяльнісна форма полягала лише в діях або бездіяльності, тоді як складна набувала 
обрядових та інших символічних виразів. Проста усна форма була представлена 
звичним переказом, а складна – фольклорним твором (пареміями, піснями тощо). 
Проста письмова форма полягала у фіксації в неофіційних записах, а складна – в 
офіційних документах;  

3) інколи форми, в яких фіксувалося українське звичаєве право, «переживали» 
відповідні норми. Це відбувалося у випадку письмових форм (зберігалися речові 
носії) та складних неписаних форм (зберігалися обряди чи фольклорні твори, 
втративши своє колишнє правове значення). До наших днів дійшло чимало таких 
форм, проте відповідні звичаєво-правові норми втратили чинність навіть кілька 
століть тому. 
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Отже, можна зробити висновок про множинність форм фіксації українського 
звичаєвого права. У більшості випадків правовий звичай набував простої діяльніс-
ної форми, а згодом вона могла ускладнитися чи до неї додавалися усна і письмова 
форми. Єдиного алгоритму фіксації не існувало, а його варіативність диктувалася 
умовами суспільного життя. У такий спосіб суспільство розробляло різні та зага-
лом ефективні форми фіксації українського звичаєвого права. Згодом до цього 
процесу долучилася держава, фіксуючи норми звичаєвого права у відповідних 
збірках, владних рішеннях і законодавстві. У сьогоденні правовим звичаям харак-
терні переважно прості діяльнісні й усні форми фіксації. Письмова фіксація також 
наявна, хоча й обмежено. Її подальший розвиток можуть забезпечити узанси – 
письмові записи норм звичаєвого права, зроблені авторитетними недержавними 
організаціями (торгово-промисловими палатами та ін.).  
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The article is devoted to the historical-legal analysis of the fixation forms of Ukrainian 
customary law, which refers to the objectified external expressions of this phenomenon. It is 
proposed to divide the mentioned forms into three groups: activity, oral and written. They could 
exist in parallel and simultaneously, or even «outlive» the rules of customary law that were 
established in them. Despite the obvious flaws of unwritten (activity and oral) fixation forms of 
Ukrainian customary law, it dominated among other sources of law in Ukraine until the early 
nineteenth century. 

It is substantiated that the Ukrainian customary law was first mentioned in the activity 
(behavioral) form – actions and inactivity of social relations subjects. The value of an activity 
fixation form of customary law lies in its being based on actual fulfilment (observance), and the 
cessation of the existence of a custom occurs when society ceases to fulfil it. Subsequently, 
this form of fixation could complicate and acquire the expression of a rite, ritual or other 
symbolic actions. Often, other (oral and written) forms were added to it. 

Oral fixation forms of the legal custom appeared as a meaning of transferring its idea in 
area and time by transmission from one subject to another. An oral retelling of the custom idea 
provided its implementation or compliance by those subjects that had no experience of direct 
observation of the corresponding actions or inactivity in the past. The complication of oral form 
occurred through the formation of folklore (proverbs, songs, etc.) as well as the fixation of 
customary norms in them. 

The written fixation form of legal customs was aimed primarily at amplification the 
certainty of relevant rules and thus contributing to the process of proper enforcement. The 
customary law acquisition into written form, as a rule, resulted in its transfer to provisions of 
the legislation. Written fixation of the customary law rules without such a transformation took 
place in the records of researchers and documents that had no normative-legal character – 
civil contracts, court decisions, administrative acts, etc. Usances as the written records of 
customary norms, made by authoritative non-governmental organizations, are characterized. 

It is found that the unified algorithm for fixing the Ukrainian customary law did not exist, 
and its variability was dictated by the conditions of social life. In this way, the society 
developed various and generally effective fixation forms of Ukrainian customary law. 
Subsequently, the state joined the process, recording the rules of customary law in the 
relevant collections, authority decisions and legislation. 

Keywords: customary law, activity, ritual, folklore, usance. 
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В БАГАТОВІКОВІЙ ІСТОРІЇ 
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Проаналізовано місце і роль Києво-Руської держави в багатовіковій історії українсь-
кого державотворення. Акцентовано увагу на тому, що Києво-Руська держава була тим 
фундаментом, з якого і розпочалося створення Української держави. Утворення і розвиток 
княжої Київської держави з центром у Києві –закономірний результат внутрішнього соціаль-
но-економічного та політичного розвитку українців. Розкрито характерні риси державно-
правового розвитку Київської Русі. Зазначено, що роси, русини, українці – це історичні 
етноніми одного народу, мовою якого є українська, яка відома ще з VІІ століття Києво-
Руська держава відіграла важливу роль в українській та європейській історії. Києво-Руська 
держава – Україна-Русь справила значний вплив на культурні, політичні та державотворчі 
процеси у Східній Європі. Ця середньовічна українська держава досягла значного політич-
ного розвитку і за рівнем економіки та культури увійшла до найпередовіших країн того-
часної Європи.  

Ключові слова: державотворчі процеси, українське державотворення, Києво-Руська 
держава, українська державність, Україна. 
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Сучасний розвиток євроінтеграційних процесів та утвердження України як 
демократичної і правової держави передбачає всебічне та об’єктивне вивчення 
історії українського державотворення. Вивчення й усвідомлення історії державо-
творчих процесів в Україні повинно стати основою формування свідомого патріо-
тизму та активної громадянської й державної позиції. У контексті складних полі-
тичних процесів сьогодні важливим, насамперед, є збереження та розвиток 
національної ідентичності, самобутності, духовних національних цінностей. Також 
зараз важливо усвідомити, що національна історія є дієвим інструментом згурту-
вання українського суспільства, вагомим засобом зміцнення державної єдності 
України, її незалежності та національної безпеки. Ґрунтовне вивчення й узагаль-
нення тисячолітнього досвіду національного державотворення має надзвичайне 
значення як для самоідентичності кожного українця, так і для консолідації україн-
ського народу заради розвитку сильної України. У цьому аспекті, базовим, фунда-
ментальним вбачається необхідність проаналізувати історичні етапи розвитку 
Української держави.  

В історії українського державотворення вагоме місце займає Києво-Руська дер-
жава, яка була тим фундаментом, з якого і розпочалася історія Української держави. 
Ця середньовічна українська держава зі столицею в Києві існувала з першої половини 
IX – до середини XII століття, її основою були сучасні українські землі. Утворення і 
розвиток Києво-Руської держави з центром у Києві було закономірним результатом 
внутрішнього соціально-економічного та політичного розвитку українців. 
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Як свідчать історичні джерела, упродовж тисячоліть на території сучасної 
України відбувалися тривалі та складні процеси державотворення. Зародження 
ранньої державності на території України розпочалося з ІV ст. на східно-
європейській рівнині між Дністром і Дніпром, його притоками на межі античного 
західного світу і кочового східного степу, тобто на території сучасних етнічних 
українських земель [4]. Творцями ранньої державності в період Середньовіччя на 
території України були слов’яни. Вперше у писемних джерелах про слов’ян 
згадано на рубежі нашої ери, причому вони були автохтонами Східної Європи і 
жили тут ще в епоху раннього заліза. Однак у письмових джерелах того часу їх 
називали скіфами. Деякі дослідники вважають, що скіфи-орачі були слов’янами. З 
початку I тис. н. е. слов’яни фігурують у писемних джерелах вже під назвою 
венедів. Згідно з повідомленнями античних авторів, у І столітті н. е. венеди 
заселяли Східну і Центральну Європу між Дніпром на сході і Одером на заході. На 
півночі територія розселення венедів досягла лівобережжя Прип’яті, на півдні – 
рубежів Лісостепу і Степу. Згодом поряд із венедами у писемних джерелах 
з’являються дві нові назви для визначення слов’ян: анти і склавини. В історичній 
та історико-правовій науці досі чітко й однозначно не конкретизовано походження 
цих термінів, але в них уперше відображено поділ слов’ян на західних (склавини) і 
східних (анти). У писемних джерелах VІ століття містяться відомості про антів (східні 
слов’яни-венеди), які у ІІ–V століттях проживали на землях між Дніпром і Дністром, 
їхня територія охоплювала також Лівобережжя Дніпра. Анти вели осілий спосіб 
життя, займалися орним землеробством, видобуванням й обробітком заліза, ткацтвом, 
знали осіле скотарство. У них відбувався процес розпаду старої родової громади, 
на зміну якій приходила нова територіальна громада. У сільській територіальній 
громаді антів відбувалася соціальна диференціація, зокрема вирізнялися заможні 
сім’ї, які мали у своїй власності певне майно, формувалася соціальна верхівка, яка 
складалася з різних осіб, у тому числі і з вождів племен [5, c. 26]. 

Історичні відомості про перші племінні об’єднання східного слов’янства, їхні 
державні політичні утворення на українських землях знаходимо в найдавніших 
писемних творах римських учених І–ІІ століть н. е. Плінія Старшого, Корнелія 
Тацита, Клавдія Птолемея, де слов’яни згадані під назвою венеди. Етнонім слов’яни 
вперше вжили візантійські автори Псевдо-Кесарій, Іоан Ефеський, Менандр. Важ-
ливі відомості про землі нинішньої України містять твори готського хроніста 
Йордана «Про походження та діяння готів» (інша назва цієї книги «Гетика» 
(551 р.)). Цікаву інформацію подав візантійський історик Прокопій Кесарійський. 
У праці «Історія воєн» (550–554 років) П. Кесарійський детально описав побут і 
життя слов’ян: «Ці племена, слов’яни і анти, які не управляються однією людиною, 
але здавна живуть у народоправство (демократії), і тому у них щастя і нещастя в 
житті вважається спільною справою. І у всьому іншому в обох цих варварських 
племен все життя і закони однакові. Вони вважають, що один тільки бог, творець 
блискавок, є владикою над усіма, і йому приносять у жертву биків і здійснюють 
інші священні обряди. Долі вони не знають і взагалі не визнають, що вона по 
відношенню до людей має какуюлибо силу, і коли їм вотвот загрожує смерть, 
охопленим чи хворобою, або на війні потрапили у небезпечне становище, то вони 
дають обіцянку, якщо врятуються, негайно ж принести богу жертву за свою душу; 
уникнувши смерті, вони приносять в жертву і те, що обіцяли, і думають, що 
порятунок ними куплено ціною цієї жертви. Вони шанують річки, і німф, і всякі 
інші божества, приносять жертви всім їм і за допомогою цих жертв виробляють і 
ворожіння. Живуть вони в жалюгідних хатинах, на великій відстані один від 
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одного, і всі вони часто міняють місця проживання» [7, c. 15]. Докладну інфор-
мацію про Києво-Руську державу та її населення, зокрема, подали арабські пись-
менники, мандрівники, які головним містом слов’ян уважали Київ, який називали 
«Куяб». Значні відомості про слов’янські племена у 20–50 рр. Х століття на 
українських землях подав арабський письменник Аль-Масуді, описавши поділ 
слов’ян на племена та їхні особливості, зазначивши, що вони займалися хлібо-
робством, почасти скотарством, були суворі та сміливі, любили свободу і спра-
ведливість. [11, c. 5]. 

У процесі зародження ранньої української державності, перш за все, сформу-
валася територія постійного проживання слов’янських племен, як одна із найва-
жливіших ознак держави. У V столітті розпочався процес об’єднання слов’янських 
племен у союзи племен. Далі внаслідок повільного, але неминучого розвитку й усклад-
нення суспільного виробництва, а також і всього суспільного життя, об’єктивно 
виникали такі соціально необхідні потреби, функції, на реалізацію яких починають 
зосереджуватися лише окремі члени роду, племені. У цей час починають формува-
тися спочатку невеликі групи людей, за котрими поступово закріплювалися ці 
«ролі», що здебільшого вже спеціалізувалися на вирішенні саме загальних соціаль-
них справ, насамперед: управління – організація, координація діяльності родичів, 
співплемінників; координація релігійних вірувань – ритуально-обрядові, релігійні 
функції; військове керівництво – організація захисту від загарбників та ін. [10, с. 40].  

Першою вдалою спробою праукраїнців створити власну державу з організованим 
військом та участю населення в політичному житті була держава Антів, яка утворилася 
на території України у межиріччі Дністра і Дніпра наприкінці ІV століття та існувала 
до початку VII століття Антську державу ще називали «Антським царством» (Regnum 
Antorum) або «Антською землею». Власне антів-слов’ян дослідники вважають 
першими достовірними предками українців. Найважливіші справи анти вирішували 
демократичним шляхом – на народних зібраннях. У разі виникнення небезпеки оби-
рався цар. Відомі вожді антів – Бож, Мезамир, Ардагаст, Мусокій, Доброгаст та ін. 
Відомий етнолог і археолог, професор Українського вільного університету В. Щерба-
ківський (1856–1957) уважав, що іменем «анти» називали групу українських племен, а 
М. Грушевський (1866–1934) прямо називав антів (вихідців з трипільських племен) 
українцями [3, c. 176–177]. Візантійські хроністи Прокопій Кесарійський і Менандр та 
готський Йордан характеризували Антську державу як міцне політичне об’єднання, 
міжплемінний військово-політичний слов’янський союз із демократичним ладом. Під 
ударами аварів держава Антів у 602 році припинила своє існування. Антська держава 
стала основою Київської держави – «Русі».  

Найактивніші державотворчі процеси на українських землях у період раннього 
середньовіччя відбувалися у VIІІ–ІХ століттях. У той час відбувалося становлення 
Києво-Руської держави. Почалося воно з політичної самоорганізації племінних 
слов’янських об’єднань. У басейні трьох річок – Росі, Росавиці й Росави – на пра-
вобережжі Дніпра ще з VI століття існував полянський союз племен, який у ІХ столітті 
став центром об’єднання східних слов’ян. За літописними повідомленнями, напере-
додні утворення Києво-Руської держави на території України існували такі слов’янські 
племена: поляни біля Києва, сіверяни над Десною, деревляни на південь від 
Прип’яті, дуліби над Західним Бугом, уличі, які жили у пониззі Дніпра, Побужжі та 
на берегах Чорного моря, тиверці над Дністром, хорвати без означення певного 
місця, вірогідно на Прикарпатті та ін. Упродовж століть у житті племен відбувалися 
соціально-економічні та політичні зміни. Деякі племена змінили осілість: уличі та 
тиверці спочатку жили над Дніпром, пізніше перейшли на захід, відступаючи під 
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натиском азійських орд. Плем’я дулібів набуло нових назв – бужан і волинян. 
Назви деяких племен засвідчують існування ще не вижитих родоплемінних 
відносин і походять від їхніх родоначальників (радимичі – від Радима, в’ятичі – від 
В’ятка). Інші назви визначали характер території (поляни – земля, придатна для 
обробітку, деревляни – територія, багата на ліс). Були племена, назви яких 
походили від політичних центрів (волиняни від Волині – тепер Грудек у Польщі, 
бужани від Буська – тепер Львівської обл.). Навколо Києва поступово форму-
валися, зміцнювалися і ставали більшими та міцнішими міжплемінні слов’янські 
об’єднання. Племена становили певну етнічну і культурну спільність, незважаючи 
на деякі особливості у мові, культурі, побуті [12, c. 55]. Слов’янські племена 
очолювали представники знатних родів, які здобули визнання внаслідок багатства, 
воєнних успіхів тощо. Найталановитіші та найенергійніші ставали князями, 
причому їхня влада поступово переходила у спадок. Усе це засвідчило початок 
процесу перетворення племен у їхні союзи та у князівства. Отож, до часу утво-
рення Київської Русі налічувалося понад 100 слов’янських племен, які були 
об’єднані у 14 великих союзів: поляни, деревляни, уличі, тиверці, дуліби, бужани, 
волиняни, хорвати, сіверяни, в’ятичі, радимичі, дреговичі, кривичі, ільменські 
слов’яни. Союз племен радимичів мав вісім племен, в’ятичів – шість. За союзом 
закріплювалася назва племені, яке їх об’єднало [12, c. 55]. Поступово ці слов’янські 
племена видозмінювалися і перетворювалися на племінні князівства з власною 
територією, притаманною їм культурою, побутом, звичаями, зрештою, зі станов-
ленням державності. Розвиток суспільно-економічних відносин у слов’янських 
племенах, а також переростання органів племінного самоврядування в державні 
органи влади призвели до перетворення союзів племен у «княжіння» і «землі» 
державного зразка. Політичну організацію княжінь очолювали князі союзів пле-
мен, влада князів окремих племен ставала посередньою. Князівська влада набула 
спадкового характеру, постали слов’янські князівські династії.  

Наприкінці VIII–ІХ століття писемні джерела вперше фіксують політичне 
об’єднання «Русь», яка мала військові, дипломатичні та торговельні контакти з 
Візантією. Зокрема, активні торговельні відносини руси мали зі середньовічними 
містами Причорномор’я, які були важливими осередками світової торгівлі з цент-
ром у Константинополі. Про це свідчить «Житіє Стефана Сурозького», датоване 
кінцем VIII століття, у якому ідеться про похід русів на чолі з вождем Бравлином 
на візантійську факторію в Криму Сурож. Велика руська рать, писав автор 
«Житія», воювала тоді від Корсуня до Корчева (слов’янська назва Керчі) у візан-
тійських і хозарських володіннях, що стривожило обидві держави та спонукало їх 
до укладення військово-політичного союзу не лише проти арабів, а й проти Русі 
[13, c. 116]. Мусульманський географ іранського походження Ібн-Хордадбех у 
820 році в «Книзі шляхів і країн» розповідав про участь русів у міжнародній 
торгівлі. У 838–839 роках посольство русів прибуло до Візантії (про це розповідає 
Бертинська хроніка єпископа Пруденція), метою якого могло бути укладення з 
імперією вигідної торговельної угоди. У 839 році, на прохання візантійського імпе-
ратора Філофея, послів від народу рос прийняв король франків Людовик Благочес-
тивий, посольство русів 838–839 років, що свідчило про завершення періоду 
ізоляції слов’ян, спричиненого аварськими завоюваннями і залежністю від хозар. У 
Бертинських анналах, які містять найдавнішу західноєвропейську згадку про 
державу «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, 
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називаються Рос (Rhos); їх король (лат. rex) має титул хакана (лат. chacanus), і 
направив до нього (Теофіла), як вони стверджували, заради дружби…». За свідчен-
ням «Баварського географа» руси були незалежним народом на землях між хозара-
ми й уграми. Тобто на той час вони не були підданими Хозарії і не сплачували 
данину каганату [13, c. 116–117]. Додатковим аргументом на користь цієї наукової 
концепції є – 840, 852, 860 та інші роки, у яких «Русь» виступала як самостійний 
суб’єкт тогочасних міждержавних і міжнародних відносин [1, c. 37–40]. Уже через 
рік, близько 840 року, руси організували новий похід проти Візантії, спрямований 
на її малоазійську провінцію Пафлагонію і столицю провінції – порт Амастріду, 
описаний патріархом Ігнатієм у «Житії Георгія Амастрідського». Автор «Житія» 
розповідав про русів як про добре відомий, принаймні у При чорноморському 
регіоні, народ. Отже, у першій половині IX століття, задовго до походів київського 
князя Аскольда проти Візантії, існувало політичне об’єднання «Русь», яке брало 
активну участь у міжнародній торгівлі. Русів добре знали у при чорноморських 
провінціях імперії і в Хозарії, а також у Константинополі, де у 838 році Руське 
посольство приймав імператор Філофей [13, с. 118].  

Києво-Руська держава у своєму формуванні пройшла кілька етапів. Важливим 
вихідним пунктом становлення ранньої української державності виявилося існування 
на українських землях, як вище зазначалося, наприкінці ІV – на початку VII століття 
Антської держави, у якій вже було зроблено вдалу спробу сформувати міжплемінний 
військово-політичний слов’янський союз із демократичним ладом. Іншим важливим 
чинником становлення ранньої української державності стало значне зростання і 
територіальне розширення племінних об’єднань східного слов’янства.  

Києво-Руська держава утворилася у першій половині ІХ століття унаслідок 
політичної консолідації східнослов’янських племен. В історичних джерелах сучасники 
цю державу називали «Руська земля», «Русь», або «Україна-Русь». Основними переду-
мовами її створення були: 1) формування постійної території проживання, на якій 
відбувався інтенсивний економічний розвиток (зростання продуктивності праці 
завдяки сприятливим кліматичним умовам, багатим природним ресурсам та удос-
коналенню знарядь праці), інтенсивний розвиток та 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) виокремлення панівної 
верхівки (управлінської, військової, релігійної – вожді, князі, воєводи, старійшини), 
яка починає керувати суспільством вже не тільки у його загальних інтересах, але, так 
чи інакше, й у власних корпоративних інтересах; 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 [6, c. 89–90].  

Одним із перших найвідоміших правителів Києво-Руської держави був Аскольд, 
який походив із князівської династії, започаткованої князем Києм. Аскольд просла-
вився своїми походами у 860, 866 та 873 роках проти Візантії, яка упродовж майже 
тисячоліття була однією з найсильніших держав у світі. Її політичного впливу 
зазнали 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 
вмілій й гнучкій зовнішній політиці, яка користувалася для досягнення політичної 
мети засобами економічного, ідеологічного (церковного) і культурного тиску. 
Формування першого державного об’єднання на землях східних слов’ян – Київсь-
кого князівства за часів Аскольда ознаменувало вихід «Русі» на міжнародну арену. 
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Як відомо, особливу роль відіграв перший засвідчений чужоземними джерелами 
морський похід проти Візантії 18 червня 860 року, коли руський флот на чолі з 
Аскольдом вдерся до бухти Золотий Ріг і обложив Константинополь. Візантійському 
імператору Михаїлу III довелося сплатити контрибуцію й надати привілеї руським 
купцям на землях Візантії. Потужний удар руського флоту змусив Візантію визнати 
«Русь» як державу. Як зауважив літописець, відтоді вона стала називатися «Руською 
землею». Створення Київської держави й утвердження князя Аскольда в Києві 
ознаменувало існування сильної країни, на яку Візантії довелося зважати ще три-
валий час. Аби здійснити військовий похід проти Візантії, Київська держава повинна 
була досягнути значного рівня розвитку, особливо державної організації, військової 
могутності та мати відповідне міжнародне визнання.  

За Аскольда Києво-Руська держава досягла розквіту та міжнародного визнання 
і перетворилася на етнокультурний, політичний і соціальний осередок, який став 
основою подальшого розвитку й утвердження держави «Русь». Із Аскольдом 
пов’язана перша спроба впровадження у 860 році заходами князівської влади хрис-
тиянства на території Києво-Руської держави. Як припускають, тоді йшлося про 
навернення до християнської віри не окремих русичів, а якнайширшого загалу, й 
про підтримку християнської церкви впливовим оточенням князя, тобто про 
утвердження християнства як державної релігії. У 860 році під час мирних перего-
ворів з візантійським імператором обряд хрещення прийняв не лише Аскольд, 
названий по-християнському Миколою, а й більшість його дружинників. Проте, 
справа подальшого поширення християнства в Києво-Руській державі наразилася 
на труднощі. Дослідники припускають, що не всі у князівському оточенні 
зрозуміли далекоглядність зовнішньополітичних заходів Аскольда й не всі наділені 
владою русини погодилися з ними. Проти Аскольда почала визрівати змова з 
метою усунути князя від верховної влади [7, c. 24–25].  

У 882 році в Києві відбувся державний переворот, спрямований проти князя – 
християнина Аскольда, у якому вірогідно брали участь заколотники язичники – 
бояри з великокнязівського оточення та варязьке військо на чолі з Олегом. Як 
наслідок, до влади в Києво-Руській державі прийшла нова династія – Рюриковичі. 
Після державного перевороту великим князем київським став родич Рюрика князь 
Олег, який був опікуном малолітнього сина князя Рюрика – Ігоря і, відповідно, мав 
повноваження правити від імені княжича. Князь Олег об’єднав новгородську північ 
та київський південь. Саме місто Київ завдяки стратегічному розташуванню на 
Дніпрі і надалі було столицею держави. Олег та його наступник князь Ігор здійс-
нювали активні походи на Константинополь та уклали з Візантією низку мирних 
угод, які розширили торгові привілеї русичів. Після загибелі Ігоря під час повстан-
ня деревлян найвища князівська влада опинилась у руках княгині Ольги, яка 
головні зусилля спрямовувала на стабілізацію держави. Правління її сина Святос-
лава характеризувалося активним збільшенням території держави на схід та південь.  

Основою Києво-Руської держави – «Русі» була територія Середнього Под-
ніпров’я, визначена містами Київ–Чернігів–Переяслав (землі полян, деревлян, сіве-
рян). Тільки до цих земель і міст вживали термін «Русь». Важливим кроком утвер-
дження і розвитку Києво-Руської держави було визначення її кордонів. Встанов-
лення державної території Київської Русі переважно завершилося наприкінці Х – 
на початку ХІ століття У середині ХІ століття територія Києво-Руської держави 
була найбільшою у Східній Європі – її периметр сягав 7 тис. км. «Русь» простя-
галася 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 
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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. На початку XI століття територія 
Київської держави становила 1,1 млн км2 з населенням близько 4,5 млн. [13, c. 126]. 
На думку українських істориків (М. Грушевський, І. Крип’якевич, О. Щодра та ін.), 
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 повідомляв про поїздки новго-
родців «у Русь» (тобто в Київ, Чернігів або Переяслав). Сухопутну дорогу з Новго-
рода на південь називали «Руський шлях». «Новгород не називали ні «Руссю», ні 
«Руською землею» на півдні (Іпат. л., 1141 і 1178 роки) і в самому Новгороді (Новг. 
1 л.)». «Для новгородця під Руссю розумілася Київська земля… На відміну від 
жителів південної Русі, яких називали русинами, новгородці називали себе 
словенами». Новгородський перший літопис жодного разу не називав населення 
ані Приладожжя, ані всієї Новгородщини Руссю. Так само «в Русь» їздили зі 
Суздальської землі. «Ростово-Суздальська земля, а рівно і Рязань, протистав-
ляються «Русі» і в південному літописі і в північно-східному». Смоленськ не вважали 
ані «Руссю», ані «Руською землею» [13, c. 125]. 

Значного розвитку Київська Русь досягнула за правління Володимира Вели-
кого. Він провів державні реформи, спрямовані на консолідацію племен, зміцнення 
центральної влади та відбиття нападів кочовиків. Іншим рішучим кроком князя 
стало запровадження християнства та організація руської церкви. Нова релігія 
інтегрувала під своєю егідою писемність, літературу, архітектуру та мистецтво. 

Однією з найважливіших ознак Києво-Руської держави була наявність тери-
торії, основу якої становили землі навколо Києва, Чернігова і Переяслова, поряд із 
якими проживали та об’єднувалися слов’янські племена, а також назва «Русь», про 
що зазначено у Літописі минулих літ, міждержавних угодах – «наша земля почала 
іменуватися Руською», що свідчило про початок політичної ідентифікації й, 
відповідно, вважалося однією з важливих ознак існування держави. Щодо назви 
«Русь» М. Грушевський зазначав: «Ім’я Руси заявляється в Україні далеко скоріше 
ніж в другій половині IX віка, і вже від IX в. у арабських географів воно спеціально 
прив’язується до Київщини: аль Джайгані, дуже авторитетний географ, що писав 
при уряді великаго визира Саманидів, володарів Хорасана (край на півд. схід від 
Каспийського моря), а черпав свої відомости ще з старшого джерела, середини 
IX в. як здається, розрізняє в Руси три групи чи племени, і властива Русь для нього-
се Київщина: їх володар живе в Києві (Куябі)» [3, с. 192]. 

Становлення держави пройшло тривалий шлях своєї еволюції. Її основними 
етапами стало означення спочатку держави (державного утворення) іменем пану-
ючого племені, потім використання для означення назви держави слів «земля», 
«влада» і т. д., а в нові часи – з використанням слова «nation» (народ). 

Найбільшої могутності Києво-Руська держава досягнула за Ярослава Мудрого, 
який став великим київським князем у 1019 році. При ньому Київ став головним 
політичним центром Східної Європи, місто зазнало значних архітектурних перет-
ворень. За свідченням історичних джерел княжа резиденція Ярослава Мудрого 
була однією з найрозкішніших у Європі. Столиця Русі – Київ у XI столітті налічу-
вав близько 100 тисяч (за іншими даними 50 тисяч) мешканців і був одним із 
найбільших міст Європи, величезним міжнародним торговельним центром з чис-
ленними колоніями іноземних купців. У Парижі, для порівняння, коли до нього 
прибула Анна Ярославівна, проживало близько 15 тисяч мешканців [14, c. 13]. У 
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Київській Русі з’явилися перші оригінальні зразки літератури, широко розвивалась 
освіта та культура, відбулася перша кодифікація юридичних норм. Саме за князя 
Ярослава Мудрого було укладено перший правовий кодекс Києво-Руської держави – 
«Руську Правду», яка стала своєрідним фундаментом писаного законодавства 
держави [9, c. 4–5]. У Києво-Руській державі панували віротерпимість і повага до 
інших народів. У багатьох містах України-Руси були поселення німців, поляків, 
євреїв, вірмен, готів, варягів та ін. 

За формою державного правління Києво-Руська держава вважалася середнь-
овічною монархією й влада у ній реалізовувалася на принципі сюзеренітету-васа-
літету. Відносини сюзеренітету-васалітету, характерні для Європи, особливо Захід-
ної, тут набули завершених форм, оскільки влада Великого князя над удільними 
князями, а їх – над боярством була мінімальною. Хоча київський князь був голов-
ним, Великим князем усієї держави, але з розвитком середньовічних відносин між 
київським і місцевим князями укладали князівські договори, так звані хресто-
цілувальні грамоти.  

Києво-Руська держава мала розвинуту систему органів державної влади. 
Організація державної влади і суспільства у Києво-Руській державі відповідала 
тогочасній європейській моделі. Вища державна влада належала князеві, який 
виконував найважливіші її функції – законодавчу, виконавчу, судову. Князь також 
очолював військо, володів значним державним апаратом. Йому належало право 
збирання податків, карбування монет і розпорядження скарбницею.  

У Києво-Руській державі діяльність князя відстежувала та відкореговувала 
рада бояр. Щоправда, вона юридично не була оформлена, але мала значний вплив 
на князя. До ради входили найзаможніші землевласники, які займали посади у 
державному апараті, а також представники вищого духовенства. Великий князь 
разом із ними обговорював питання оголошення війни, укладення миру, встанов-
лення союзів з іншими державами. У галузі внутрішньої політики діяльність ради 
виражалася в обговоренні та виданні нових статутів та уроків. Окрім цього, рада 
виконувала судові функції, брала участь у вирішенні військових, адміністративних, 
фінансових та інших питань. За відсутності князя або після його смерті рада 
ставала основним органом державної влади, який не тільки вирішував найваж-
ливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики, а й встановлював владу 
майбутнього князя [12, c. 64].  

Інколи у Київській державі скликали також князівські з’їзди, що вирішували 
князівські суперечки і деякі інші важливі питання. Його наслідком було укладення 
мирової угоди, яка супроводжувалася цілуванням Хреста на знак дотримання 
угоди. Взаємні договірні зобов’язання князів розглядали як символ миру та любові 
між ними. Порушення хресного цілування сприймали як особливо тяжкий гріх, за 
який винний мав бути покараний. Наприклад, на Любецькому з’їзді 1097 року у 
Любечі (тепер Чернігівської обл.) князі домовилися про припинення міжусобних 
війн і проголосили принцип, за яким кожен князь мав право володіти успад-
кованими землями та зобов’язувався не зазіхати на володіння інших князів. Це 
було добре, але насправді цей з’їзд не поклав край князівським міжусобицям. Був 
ще один з’їзд – Витачівський (тепер с. Витачів Київської обл.) у 1100 році, який 
позбавив князя Данила Ігоровича Володимиро-Волинського князівства.  

У Києво-Руській державі сформувалися й утвердилися захисні механізми від 
тиранії та прагнення до демократизму, найвиразнішими проявами якого були 
вічові традиції Русі, які не давали абсолютизуватися владі князя. Правлячий князь 
у разі необхідності скликав народні збори населення – віча, що були важливим 
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органом влади та інститутом українського звичаєвого права і були відомі вже в 
добу племінного ладу. Віче виникло з племінних зборів у стародавніх слов’ян та 
характеризувалося як вияв волі народу, народної влади або народовладдя. 

Віче віддавна відігравало суттєву роль у вирішенні важливих громадських та 
державних справ ще з часів – Антської держави. Перші письмові згадки про віче 
зафіксовано в історичних літописах. У головних містах Києво-Руської держави 
вічеві збори були одним із верховних органів влади упродовж X – на початку 
XII століття. Через віче народ мав відповідний вплив на політичне життя у 
бажаному для себе напрямі. Віче скликали у великих містах («городах») і в 
менших містах («пригородах»). Мешканці «пригородів» мали також право брати 
участь у вічі «старшого города». Віче збиралося на княжому чи церковному 
подвір’ї або на торговиці; регулярних вічових зборів не було, а їх скликали у разі 
потреби князь, бояри або ініціатива йшла від народу. Зафіксованого порядку 
дебатів і прийняття постанов віче не знало. Рішення на віче приймали шляхом 
схвалення чи заперечення тієї чи іншої пропозиції криками (звідси походить саме 
поняття «голосувати» – (подавати голос, кричати, перевагу мала та пропозиція, за 
яку голосніше кричали)). Компетенція вічевих зборів була досить широкою. З 
аналізу літописних джерел бачимо, що громада на вічі не тільки затверджувала 
князя, а й певною мірою впливала на нього, коли він вагався йти на князювання. 
Громада на вічі радилася з князем, висувала йому свої вимоги, і залежно від 
виконання їх порушувала питання про перебування його при владі. Віче обгово-
рювало і вирішувало найважливіші державні та суспільні питання. До повноважень 
віча, крім затвердження і позбавлення влади князів, належало вирішення питань 
зовнішньої політики, війни і миру, контроль над адміністрацією та судочинством, 
а також з питань про скликання народного ополчення [12, c. 66]. 

Свідченням існування Києво-Руської держави була діяльність місцевих 
органів державної влади. Спочатку сформувалася і діяла десяткова система органів 
державної влади. Суть її полягала в тому, що на завойованих або приєднаних 
територіях Великий князь київський залишав військові гарнізони, очолювані 
тисяцькими, але згодом тисяча втратила своє реальне математичне наповнення та 
стала територіальним поняттям – округом, який очолював тисяцький. Він був 
керівником військових сил округу, здійснював поліцейську, судову та фінансову 
владу. Тисячі поділялися на сотні на чолі з соцькими, що також виконували 
фінансові, адміністративні та судові функції.  

Важливою системою управління у Києво-Руській державі була двірцево-вот-
чинна, яка змінила десяткову. Вона утворилася при дворі князя. До її складу входили 
(дворецький, конюший, стольник, чашник та ін.), які, відтак, стали виконувати 
доручення князя, що мали загальнодержавне значення і не належали до їхніх без-
посередніх обов’язків при дворі. На місця посилали представників центральної влади – 
намісників і волостелів. Вони відали адміністративними і судовими справами. 
Селами управляли старости, яких обирали їх жителі. Всі ці посадові особи одер-
жували за свою службу з населення «корм» у вигляді різних поборів. 

У Києво-Руській державі окремих судових органів ще не існувало. Судові 
функції виконували владці – як у центрі, так і на місцях. Суддями були князі, 
посадники, волостелі, тіуни, тисяцькі, соцькі, десятські. Суд, фактично, не був 
відділений від адміністрації. Він захищав, передусім, інтереси панівних верств 
руського суспільства. Суди поділялися на публічні (державні), вотчинні (приватні) 
та церковні. До компетенції винятково князівського суду належали справи, в яких 
хоча б однією зі сторін були представники знаті. Найважливіші справи князь 
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вирішував разом із боярами чи виносив на віче. Для вирішення незначних цивіль-
них справ (розподіл спадщини, суперечки за межу тощо) князь посилав тіунів, 
дітських і отроків, які діяли від його імені. Час від часу князь виїжджав з тіунами у 
провінцію, об’їжджав громади та здійснював суд на місцях. Це був так званий, 
«поїзний суд». З виникненням великого приватного землеволодіння виникають 
приватні суди – суди землевласників над залежним населенням. Це право жалува-
лося землевласникам державою разом із землею. Зі запровадженням християнства 
та зростанням впливу церкви на віруючих виникають церковні суди, під юрисдик-
цію яких підпадали духовні та церковні люди щодо будь-яких справ, а миряни – 
стосовно справ про мораль, віру, подружніх проблем. Суддями на таких судах, 
залежно від типу злочину та статусу порушника, були єпископи, архієпископи чи 
митрополити [12, c. 67]. Існував і общинний суд, до юрисдикції якого належали: 
захист власності в разі порушення межі; проведення попереднього слідства, якщо 
вбивство було вчинено на території верві тощо. Члени верви були пов’язані круго-
вою порукою і несли взаємну відповідальність за сплату землевласнику данини та 
за злочини, вчинені на території верви. Верв зобов’язана була в разі злочину 
почати слідство («гонити слід»), а якщо винного не знаходили, вона як громада від-
повідала за злочин на її території. В умовах середньовічної держави цей суд 
відігравав доволі незначну роль. Судовими урядовцями були: княжі тіуни, металь-
ники, слідчі (істці), ябедники (офіційні обвинувачі). Для доказів залучали свідків – 
послухів та видоків. 

У Києво-Руській державі формувалося право як важливий регулятор суспіль-
них відносин. Найважливішими джерелами права «Русі» були: спочатку звичаї, 
звичаєве право, князівські статути й уроки, а згодом Руська Правда та ін. Що ж 
стосується чинних джерел та основних галузей й інститутів права «Русі», то 
відзначимо їх доволі високий рівень розвитку як для того часу, зокрема, справед-
ливість, прогресивність і гуманність порівняно зі західноєвропейським правом, що, 
серед іншого, виявилося у відсутності смертної кари, мученицьких чи калічниць-
ких видів покарання, ставленні до жінки та ін. 

Києво-Руська держава була відома на міжнародній арені. Особливо її міжна-
родний авторитет зріс за правління великого київського князя Ярослава Мудрого, 
якого високо цінували в тогочасних впливових європейських колах, про що 
свідчать численні руські літописи та європейські хроніки. Правителі багатьох 
європейських держав вважали за честь поріднитися з великим київським князем. 
Так, дочка Ярослава Мудрого – Єлизавета була дружиною норвезького короля 
Гарольда Грізного, а після його загибелі (1066 року) вийшла заміж за короля Данії 
Свена Єстрідсена. Друга дочка Анна була одружена з французьким королем 
Генріхом І. Після смерті чоловіка 1060 року стала регентшею під час неповноліття 
сина Філіппа I й упродовж 15 років фактично правила Францією, підписуючи 
документи «Анна-королева». Третя дочка – Анастасія стала дружиною угорського 
короля Андраша I. Сестра Ярослава Марія Добронева стала дружиною польського 
князя Казимира І, а син Ізяслав узяв собі за дружину сестру Казимира Гертру-
ду-Олиславу. Ці останні шлюбні зв’язки були своєрідною ратифікацією договору, 
укладеного Ярославом і Казимиром. Згідно з цим договором «Русь» мала надавати 
військову допомогу Польщі у боротьбі за повернення Сілезії і приєднання 
Помор’я, а Казимир мав зобов’язання повернути захоплених раніше Болеславом 
Хоробрим руських військовополонених і відмовитися від будь-яких претензій на 
Червенські міста. Ярослав Мудрий справді здійснив кілька військових походів про-
ти повсталої проти Казимира Мазовії, забезпечив згодом її об’єднання з Польщею. 
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Син Ярослава Всеволод був одружений з дочкою візантійського імператора 
Мономаха – Марією. Сам Ярослав Мудрий був зятем шведського короля Олафа, 
мав також тісні династичні зв’язки з польським королем Казимиром. Оскільки шлюб у 
Середньовіччі був формою міждержавних дипломатичних відносин, можна 
говорити про вагому роль «Русі» в міжнародному житті середньовічної Європи 
[12, c. 61].  

Як вище зазначалося, першою засвідченою у писемних джерелах назвою 
історичної території України була «Руська земля», «Русь», або «Україна-Русь». У 
зв’язку з тим, що центром середньовічної української держави упродовж багатьох 
століть був Київ, в історичній літературі «Русь» отримала назву «Київська Русь». 
Термін «Київська Русь» – книжного походження й веде свій початок не з історич-
них джерел, а зі сторінок наукових праць першої половини XIX ст. В українських 
історичних писемних джерелах київська княжа держава називається «Руською 
землею» або «Руссю», в іноземних – «Руссю». Відповідно й народ цієї держави 
називали «руським». Широкого вжитку ця назва набула на українських землях 
лише від IX–X століть. Уперше в давньому руському літописі вона з’явилася в 
тексті, що стосується 852 року: «Нача ся прозывати Руская земля». З початком 
X століття назва «Русь» набула офіційного значення. 

У Х–XIII століттях назву «Руська земля» вживали у двох значеннях: 
конкретному – на визначення основи політичної спільноти – Середнього Подні-
пров’я, і розширеному, що охоплювало території, які спершу підпорядковувалися 
Києву, а згодом тим землям, що тяжіли до нього. Понад 400-літня традиція ототож-
нення себе з «Руською землею» не зникла і після розпаду цієї єдності. Наприклад, 
українська еліта, яка постала на основі козацтва та частини шляхти після віднов-
лення Гетьманщини у середині ХVІІ століття постійно наголошувала про спад-
коємність української історії від києво-руських часів. Б. Хмельницький «князем 
чиниться», «іменує себе князем київським і галицьким». Цілком правильно вважає 
відомий український історик В. Брехуненко, що концепція «Гетьманщина – 
продовжувач Русі», прив’язуючи відновлену Українську козацьку державу до 
Київської Русі, необхідно розглядали як всеохоплююче пояснення законності 
утворення Гетьманщини [2, c. 66]. 

У період існування Київської Русі вперше було вжито назву нашої держави – 
«Україна» в Київському літописі 1187 року стосовно Переяславської землі. Ним 
окреслювали територію Переяславського князівства, що входило до історичного 
ядра «Русі» поруч із Київським і Чернігівським князівствами. Це слово також 
фігурувало у руських літописах під 1189, 1213, 1280 і 1282 року, позначаючи 
Галичину, Західну Волинь, Холмщину і Підляшшя. Цікавими є погляди відомого 
українського мовознавця Г. П. Півторака, який переконливо обґрунтував поход-
ження української, білоруської та російської мов, також спростував міф про те, 
ніби українці, білоруси та росіяни походять від єдиної давньоруської народності. 
Вчений доводить, що Київська Русь від самого початку формувалася як рання 
українська держава. Її державотворчим і об’єднавчим етносом стали південні 
русини, тобто праукраїнці. Згідно з концепцією професора Г. Півторака, якої 
дотримується більшість українських дослідників, «Україна» походить від слів 
«країна» або «край», тобто «у» означає «рідний», «свій». Дослідники пов’язують її 
зі словами край «найвіддаленіша від центру частина території, околиця», у краю, 
тобто «погранична територія», інші – з іменниками край, країна у значенні «рідний 
край, своя країна, рідна земля; земля, населена своїм народом». З утворенням 
Києво-Руської держави змінилося значення і слів країна та україна. Слово країна 
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від значення «територія племені» поступово набуло значення «територія кня-
зівства», а потім – «територія Русі». Відповідно до цього змінилося значення й 
слова україна: замість первісного значення «відділена частина території племені» 
воно стало означати «відділена частина території князівства», а потім – «відділена 
частина території Русі», розташована на межі античного західного світу і кочового 
східного степу [8].  

Видатний український історик світової слави М. Грушевський назвав Києво-
Руську державу – «Україна-Русь». Цим терміном український історик наголошував 
на історичній, культурній, звичаєвій, мовній і світоглядній спадкоємності сучасної 
України щодо стародавньої «Русі». Запропонований М. Грушевським термін 
слушно акцентує нерозривність єдиного історичного процесу на етнічній території 
Наддніпрянської та Західної України від самого початку княжої доби, через Києво-
Руську державу (Київську Русь), Галицько-Волинську державу, Литовсько-Руську 
державу, Українську козацьку державу і досі. Термін «Україна-Русь» вживали ще з 
ХІХ століття, і він набув особливого поширення після написання М. Грушевським 
фундаментальної праці з української історії – «Історії України-Руси». 

Отже, утворення і розвиток княжої Київської держави з центром у Києві було 
закономірним результатом внутрішнього соціально-економічного та політичного 
розвитку праукраїнців. Києво-Руська держава – «Україна-Русь» була однією з 
найбільших і наймогутніших держав ранньосередньовічної доби та справила знач-
ний вплив на культурні, політичні й державотворчі процеси у Східній Європі. Ця 
середньовічна українська держава досягла значного політичного й правового роз-
витку і за рівнем права, економіки та культури увійшла до найпередовіших країн 
тогочасної Європи.  

Києво-Руська держава відіграла важливу роль в українській та європейській 
історії. Об’єднання в межах однієї Києво-Руської держави дало можливість схід-
ним слов’янам відстояти свої землі від нападів іноземних держав і кочових народів 
(на сході й півдні – від печенігів та половців, на півночі – від варягів, на заході – 
від польських та угорських королів, на півдні – від Візантії). Перемога київських 
дружин над кочівниками також врятувала західноєвропейські держави від тюркської 
навали.  

Згодом втіленням державницької ідеї українського народу стала спадкоємниця 
і наступниця Києво-Руської держави, не менш могутня Галицько-Волинська 
держава, яка також займає важливе місце в історії Української держави.  
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The place and role of the Kyivan Rus in the centuries-old history of Ukrainian statehood are 
analyzed. The main attention is paid to the fact that the Kyivan Rus was the first state created by 
Ukrainians. The Rosy, Rusyns, Ukrainians are historical ethnonyms of one Ukrainian nation, in 
the language of which is Ukrainian, known from the VII century. The formation and development 
of the Kyiv Principality with the center in Kyiv was a logical result of the internal socio-economic 
and political development of the Eastern Slavs - the original Ukrainians. The unification within the 
limits of one Kyivan Rus state gave the Eastern Slavs the opportunity to defend their lands from 
the attacks of foreign powers and nomadic peoples (in the east and south – from the Pechenegs 
and Cumans, in the north – from the Varangians, in the west – from the Polish and Hungarian 
kings, in the south – from Byzantium). The victory of the Kyivan troops over the nomads also 
saved the West European states from the Turkic invasion. 

It is emphasized that the Kyivan Rus state in the form of government was considered a 
medieval monarchy and power in it was carried out on the principle of the suzerainty-vassalage. 
The relations of suzerainty-vassalage, typical for Europe, especially of its West, acquired here the 
completed forms, since the power of the Grand Duke over the domain princes, as well as power of 
the latter over the nobility was minimal. Although the Kyivan prince was a chief, Grand Duke of the 
entire state, but with the development of medieval relations between Kyiv and local princes the 
inter-princely agreements were signed, the so-called cross-scribing letters. 

The Kyivan Rus State – Rus’ had the most important features of the state: its territory, the 
basis of which consisted of modern Ukrainian lands and the name of what is mentioned in the 
Chronicle, interstate agreements – «our land began to be called Rus’», which testified to the 
beginning of political identification and, accordingly, was considered 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 establishment) with the name of 
the ruling tribe, then the use of the words «land», «power», etc., and in new times – «nation» 
(people) to indicate the name of the state. 

It is emphasized that the Kyivan Rus state had a developed system of state authorities. The 
organization of state power and society in the Kyiv-Rus’ state corresponded to the European model 
of that time. The supreme state power belonged to the prince, who carried out its most important 
functions - legislative, executive, judicial. Prince also headed the army, owned a significant state 
apparatus. He had the right to collect taxes, issue coins and order the treasury. 

Kyivan Rus’ State – Ukraine-Rus’ was one of the largest and most powerful states of the 
early Middle Ages, and had a significant influence on the cultural, political and state-building 
processes in Eastern Europe. This medieval Ukrainian state had achieved significant political 
and legal development and, at the level of law, economics and culture, had become one of the 
most advanced countries of that time in Europe. Subsequently, an equally powerful Galicia-
Volyn’ state, which also occupies an important place in the history of Ukrainian statehood, 
became the embodiment of the state idea of the Ukrainian people. 

Стаття: надійшла до редакції 07.02.2019 
прийнята до друку 21.05.2019 
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Досліджено процес становлення та розвитку канонічного права, яке на сьогодні є одним 
із основних джерел права держави-міста Ватикан та усієї католицької церкви загалом. 

Встановлено, що Біблія, особливо Новий Завіт, є засадою церковної правотворчості 
та основним джерелом канонічного права. Однак, оскільки вона не містить систематизо-
ваної кодифікації релігійно-правових норм (хоча в ній закріплені вихідні положення та нап-
рями правового регулювання, які виникають на підставі біблійних доктрин), необхідно дос-
лідити інші джерела, які так чи інакше впливали на розвиток канонічного права. 

Досліджено акти римських імператорів, а саме: едикт Галерія, едикт імператора Кос-
тянтина, кодекс Феодосія, декрет Граціана та багато інших, а також їхній вплив на станов-
лення канонічного права Римо-католицької церкви. 

Висвітлено особливості виникнення, структуру та основний зміст норм канонічного 
права. Охарактеризовано Кодекс канонічного права як основну кодифікацію норм каноніч-
ного права. 

Ключові слова: канонічне право, кодекс канонічного права, місто-держава Ватикан. 
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Вступ. За всю історію виникнення християнства та утворення Папських 
володінь існувало чимало джерел права, які виникли на основі тих чи інших 
юридичних актів, що власне і стало основою для формування правової системи 
сучасного міста-держави Ватикан. 

Канонічне право, яке власне і є основним джерелом права Держави-міста 
Ватикан, виникає разом із християнською церквою, але оформлення отримує не 
відразу. Воно становить релігійно-правову систему, основним джерелом якої є 
воля Божа, що виражена у Святому письмі – Біблії [1, с. 109]. 

Постановка проблеми. Роль канонічного права для правової системи держави-
міста Ватикан важко переоцінити. Держави спрямовують свою політику на задо-
волення різних стратегічно важливих інтересів, але аж ніяк не на зміцнення правової 
культури суспільства. Є підстави стверджувати про відверте нехтування основних 
принципів моралі, відсутність певного апарату відновлення загальнолюдських, ду-
ховних цінностей суспільства. Оскільки норми канонічного права є юридично обо-
в’язкові для виконання як всередині церкви, так і тими, хто перебуває поза її 
межами, вважаємо за необхідне детальніше зупинитися на їх дослідженні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття та система канонічного 
права за останнє десятиліття викликала значний інтерес у вітчизняних та зарубіж-
них учених, а саме: Дж. Г. Бермана, Е. Аннерса, Л. Джерози, П. Ерде, В. Ципіна, 
Н. Суворова, А. Вишневського, М. Вар’яса та ін., серед вітчизняних – Ю. Оборо-
това, О. Волощенка, О. Васяновича, Н. Толкачову, П. Яроцького, С. Місевича, 
Л. Лубського, С. Сливку, Б. Совенка, А. Гулія, І. Бальжик та ін. 
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Мета і завдання. Метою цього дослідження є аналіз, утворення та розвиток 
канонічного права, визначення його першоджерел, місце та вплив на правову 
систему держави-міста Ватикан.  

Джерела канонічного права («старого права» – jusantiquum) беруть свій поча-
ток ще з ранньохристиянської літератури (Святе Письмо, Діяння Святих Апосто-
лів, Послання до римлян і ін.). Норми церковного права (jusecclesiasticum) знахо-
дили своє відображення і в писаннях отців церкви (Св. Августина та ін.), постано-
вах регіональних і всесвітніх церковних соборів, тощо. 

Відповідно до ст. 1 та 3 Закону «Про джерела права» від 7 червня 1929 року, 
джерелами права міста-держави Ватикан є:  

– Кодекс канонічного права; 
– Закони, оприлюднені верховним понтифіком (Папою); 
– Закони, оприлюднені Італійською республікою та відповідні юридичні акти 

міста Риму. 
25 січня 1983 року Папа Іоанн Павло II урочисто опублікував новий Кодекс 

канонічного права Латинської Церкви. Добре відомо, що цей Кодекс став юридич-
ним виразом оновлення Католицької Церкви, розпочатого II Ватиканським Собо-
ром. Тому можна з повним правом сказати, що цей Кодекс є найважливішим 
документом, виданим Апостольським Престолом після Собору й останньою собор-
ною працею для оновлення Церкви [7, с. 29]. 

Прийняттю останнього Кодексу канонічного права 1983 року передувала 
багатовікова історія становлення канонічного права, заснованого на церковних 
догматах та юридичних актах Римської імперії. 

Святе Письмо є основою та першоджерелом канонічного права. Це зазначено і 
в Кодексі канонічного права 1983 року: «Виникає й інше питання: що ж таке 
Кодекс канонічного права? Щоб належним чином на нього відповісти, потрібно 
подумки повернутися до стародавньої юридичної спадщини, що міститься в книгах 
Старого і Нового Завіту: до них, як до свого першоджерела, сходить вся юридична 
та законодавча традиція Церкви» [7, с. 39]. 

Біблія, особливо Новий Завіт, є засадою церковної правотворчості. Однак вона 
не містить систематизованої кодифікації релігійно-правових норм, як і більшість 
священних книг інших релігій (Коран, Тора, Талмуд та ін.). Однак у ній закріплені 
вихідні положення та напрями правового регулювання, які виникають на підставі 
біблійних доктрин, деталізуються і реалізуються через них. Конкретні приписи та 
загальні положення Біблії істотно вплинули на історичний процес формування 
канонічного права всіх, без винятку, гілок християнства. 

Святий Павло писав римським християнам, які жили за законом, створеним 
Римською державою, і нагадав їм, що віра в Христа замінює світський закон 
прагненням до спасіння. [Pennington-A Short History of Canon Law] 

Римська держава регулювала релігійну практику і цілком природно 
законодавчо закріпилася за Церквою після того, як імперія стала християнською на 
початку IV століття. 

Протягом VI–Х століть оформилася загальна богословська доктрина хрис-
тиянської церкви, а також режим роботи і норми загальної церковної дисципліни. 
У цей період канони (норми, правила, зразки) ототожнюються з постановами 
соборів і синодів (зборів єпископів), з декретами і рішеннями окремих єпископів, а 
також з текстами про покарання в Біблії [1, с. 110]. 

Отже, в ранній Церкві не існувало «канонічного права» як системи норм, що 
регулювали Церкву чи навіть велику кількість християнських спільнот. 
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Канонічне право розвивалося також у рішеннях римських пап, які отримали 
пізніше назву декреталії і зводилися в особливі збірники. З них найбільшу 
популярність здобув збірник Діонісія молодшого (середина VI століття). За 
рішенням Карла Великого в 802 році цей збірник отримав офіційне визнання у 
Франкської державі. У середині IX століття під виглядом зборів декреталії перших 
римських пап був складений збірник декреталії, приписуваний іспанському єпископу 
Ісидору Севільському. Ці декреталії довгий час приймали за справжні і 
використовували як джерело канонічного права аж до XV століття, коли вони 
втратили свою силу й отримали назву фальшиві декреталії. У XI–XII століттях у 
період «папської революції» складається «нове право» (jusnovum). Саме в цей час 
закінчується процес складання канонічного права в якості самостійної правової 
системи західноєвропейського суспільства. 

Однак, на нашу думку, крім церковних догматів та актів церковної влади, не 
менш важливий вплив, на формування канонічного права як окремої і самостійної 
правової системи, мали юридичні акти Римської імперії. І хоча світські закони не 
можуть бути, по суті, джерелом канонічного права, оскільки держава як така не 
має компетенції у духовних справах, тим не менш вони стали формальним чин-
ником прийняття конкретних законів з боку церковної влади. Римські імператори 
приділяли значну увагу християнській церкві у своєму законодавстві. 

Очевидно, світський закон не може бути, по суті, джерелом канонічного права, 
держава як така не має компетенції у духовних справах, тим не менш він може 
стати таким шляхом більш-менш формальним прийняттям конкретних законів з 
боку церковної влади. 

Одним із основних рушійних чинників, для утворення християнської церкви та 
формування канонічного права став едикт Галерія 311 року. Римський імператор 
Галерій (Гай Галерій Валерій Максиміан), який правив з 293 по 311 рік, був одним 
із найбільших гонителів християн. Однак в 310 році стало відомо про страшну 
хворобу імператора. Видатний християнський латинський письменник Лактанцій 
зазначав: «Вследствие отвратительной болезни части тела уже утратили формы. 
Сверху восковая кожа вплоть до язвы иссохла и из-за страшной худобы застряла 
глубоко между костей, а снизу и без того раздутые ноги разрослись непомерно. И 
это продолжалось в течение всего года, до тех пор, пока, наконец, сломленный 
болезнями, он не был вынужден признать Бога. Терзаемый все новыми страда-
ниями, он время от времени громко кричал, что восстановит храм божий и сполна 
воздаст за злодеяния» [8, с. 210–211]. 

Свого слова імператор Галерій дотримався. 30 квітня 311 року в Нікомедії 
було оприлюднено імператорський едикт (який увійде в історію як едикт Галерія), 
яким було припинено гоніння християн: «Когда же наконец появилось наше 
постановление о том, чтобы они обратились к древним обычаям, некоторые им 
подчинились из страха, иные же были наказаны. Однако, поскольку большинство 
упорствовало в своих основных положениях, а мы увидели, что так же, как не 
справляются культ и должное служение оным богам, не почитается и бог христиан, 
то, исходя из соображений проявить нашу снисходительнейшую милость и 
согласно постоянному обычаю по своему обыкновению даровать прощение всем 
людям, мы сочли, что нашу благосклонность следует скорейшим образом распрос-
транить и на них, дабы христиане вновь существовали бы (в рамках закона) и 
могли бы организовывать свои собрания, (но) ничего не предпринимая против 
порядка. В другом же послании мы намерены указать судьям, что им следует 
выполнять. Засим, в соответствии с нашим великодушием, они должны молить 
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своего бога за благосостояние наше, государства и свое собственное, чтобы 
государство повсюду сохранялось в безупречности, а им можно было безмятежно 
жить в домах своих» [8, с 212–213]. 

Отже, можна зробити висновок, що едикт Галерія є першим юридичним актом 
Римської імперії, який визнає католицьку церкву та християнську релігію. 

Не менш важливе значення для затвердження християнської церкви та зокрема 
формування канонічного права став едикт імператора Костянтина та його співпра-
вителя Ліцинія про вільне сповідування християнства 313 року (Міланський 
едикт), який не лише визнав християнство, а й зрівняв християнство у правах та 
можливостях з державним культом і, що найголовніше, проголосив «повну й 
необмежену свободу релігії» [2, с 198]. 

Першим юридичним обґрунтуванням володінь Римської Церкви став закон 
Костянтина Великого від 321 року, згідно з яким за християнською Церквою було 
визнано право володіння та передачі майна. Незабаром після цього церковні 
володіння стали швидко збільшуватися за рахунок дарувань. Костянтин, цілком 
імовірно, сам подав приклад, передавши в дар Церкви Латеранський палац. Цей 
дар Костянтина послужив історичною основою, яку «Житіє Сильвестра» пізніше 
оточило низкою міфів, з яких виник підроблений документ, відомий як Константи-
нів дар («Константиново віно»). Наприклад, Костянтина усунули заможні сімейства 
римської знаті, пам’ять про яких найчастіше пережила їх самих, у назвах тих 
володінь, які вони передали в дар Римському Престолу. 

Одним із основних та базових джерел канонічного права є Кодекс Феодосія. 
Саме Кодекс Феодосія став основним джерелом принципів та юридичних норм, що 
визначили характер канонічного права [11, с. 290]. Він був складений між 429 
(C.Th. I.1.5 – 26 березня 429 року) і 438 роками (Nov. Theod. I. – 15 лютого 
438 року). Більшість сучасних дослідників уважає, що в Східній Римській імперії 
він набрав чинності 15 лютого 438 року, а в Західній – 1 січня 439 рроку [8, с. 247]. 
Однак голландський правознавець Б. Сіркс поставив під сумнів цей факт для 
Західної імперії. На його думку, 15 лютого 438 року Феодосій затвердив Кодекс 
для Східної імперії, а в Західній імперії він вступив у силу після представлення 
його римському сенату на засіданні 25 грудня 438 року [2, с. 276; 8, с. 247]. 

Кодекс Феодосія містить більше 2,5 тис. Імператорських постанов (за підра-
хунком Т. Оноре – 2 529) за період правління від Костянтина I до Феодосія II [8, с. 247; 
9, с. 134]. Він складається з 16 книг, які своєю чергою поділені на титули. Особливе 
значення мала і має його XVI книга (§ 1.2), що містить закони, які стосуються 
винятково церковних справ. Вона нараховує 201 конституцію. Усі вони згруповані за 
змістом і розподілені по титулах: 1-й титул – про католицьку віру, 2-й – про єпископів, 
церкви і кліриків (47), 3-й – про ченців (2), 4-й – про людей, що сперечаються стосовно 
релігії (6), 5-й – про єретиків (66), 6-й – про святе водохрещення, що не може бути 
повторене (7), 7-й – про віровідступників (7), 8-й – про іудейську секту (жителі неба) і 
самаритян (29), 9-й – про те, що жоден іудей не повинен мати рабом християнина (5), 
10-й – про язичників, жертвоприношення та храми (25), 11-й – про релігію [11, с. 291]. 

Кодекс Феодосія повною мірою закріплює католицьку віру як основну релігію 
в державі. У ньому зазначено, що всі люди, які підпорядковуються цьому кодексу, 
повинні прийняти християнство, та заборонено інші, окрім християнського, 
віросповідання (CTh.16.1.1, CTh.16.1.2pr). Усі храми, в тому числі ті, які належали 
до язичницьких та інших конфесій, передавали християнським єпископам, а особи, 
які не приймали християнської віри, були вигнані з храмів та визнані єретиками 
(CTh.16.1.3). Привілеї для розповсюдження католицької віри надавали лише 
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представникам католицької церкви, єретикам та розкольникам таких привілеїв не 
надавали, натомість їх за це штрафували. 

Першими кодифікаціями канонічного права були приватні збори канонів. До 
них належить збірник канонів і текстів – Збори 74 титулів (1050 року), збори всіх 
норм (Pannormia) Івона Шартрського, котрий уперше в XI столітті розповів усе 
канонічне право. У цей же час Григорій VII оголосив про повноваження Папи 
«створювати нові закони відповідно до потреб часу». Ці папські закони отримали 
назву декреталії, їх сприймали вже не як доповнюючі й уточнюючі постанови, а як 
абсолютно нові. 

У 1140 році з’явився декрет Граціана, ченця монастиря Св. Фелікса в Болоньї, 
під назвою «Узгодження розрізненого». Це була обробка канонічного права зі залу-
ченням біблійних текстів і папських декреталій. Після цієї роботи стали розрізняти 
«старе право» і «нове право», тобто старі соборні закони і нові папські декреталії. 
Канонічне право, за Граціаном, тобто не мертве тіло, а живий організм, який не 
тільки має коріння в минулому, але і продовжує розвиватися. 

На мою думку, архіважливу роль для формування канонічного права католицької 
церкви відіграли двадцять один Вселенський Собор (І Нікейський собор (325 року), 
І Константинопольський собор (381 року), І Ефеський собор (431 року), Халкедонсь-
кий собор (451 року), ІІ Константинопольський собор (553 року), ІІІ Константино-
польський собор (680 року) ІІ Нікейський собор (787 року), IV Константинопольський 
собор (869 року), Софійський собор (879–880 років), І Латеранський собор (1123 року), 
ІІ Латеранський собор (1139 року), ІІІ Латеранський собор 1179 року), IV Латерансь-
кий собор (1215 року), І Ліонський собор (1245 року), ІІ Ліонський собор (1274 року), 
В’єнський собор (1311–1312 років), V Константинопольський собор (1341–1351 років), 
Констанцький (1414–1418 років), Флорентійський собор (1438–1445 років), V Лате-
ранський собор (1512–1517 років), Тридентський собор (1545–1563 років), І 
Ватиканський собор (1869–1870 років), ІІ Ватиканський собор (1962–1965 років)), які 
відбувалися протягом 1900 років, постанови та канони яких зберегли свою силу до 
сьогодення та ввійшли в діючий кодекс канонічного права. 

Наприклад, на І Нікейському соборі було встановлено єдинородність Ісуса 
Христа з Богом, встановлено дату святкування Пасхи та прийнято Символ Віри: 
«Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і 
невидимого. І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що 
від Отця народився перше всіх віків», на І Константинопольському соборі 
сформовано поняття Святої Трійці – Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Духа Святого, 
Ефеським собором проголошено Діву Марію Пресвятою Богородицею тощо. 

Найважливішим джерелом канонічного права є Звід канонічного права (Corpus 
Juris Canonici), назва якого утвердилася зі XVI століття (1582 року понтифікат Гри-
горія XIII) стосовно повного зібрання всіх відомих на той час джерел канонічного 
права. Центральною частиною Зводу є вже згадуваний декрет Граціана, який міс-
тить учення про осіб і джерела канонічного права, а також основи церковної 
юрисдикції та обрядовості. У Звід увійшли також найважливіші папські постанови, 
починаючи з XII століття і канони вселенських соборів XII–XIII століть. Пізніше (в 
XVII століття). До Зводу за ініціативою Папи Римського Павла V (1605–1621) був 
залучений короткий і дуже змістовний підручник канонічного права – Інституції 
Лансель (1563). 

Розширення церкви призвело до розширення звичайної ієрархічної єписко-
пальної структури у 1622 році була заснована Священна Конгрегація для поширен-
ня віри (Пропаганда). 
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Перший Ватиканський Собор (1869–1870) зміцнив центральне положення 
папства в конституційному праві церкви за допомогою догматичного визначення 
папського першості. Дисциплінарні канони не були прийняті на соборі, але 
виражене багатьма єпископами бажання, щоб канонічне право було кодифіковано, 
мало вплив на появу і зміст кодексу канонічного права. 

З часу прийняття Corpus Juris Canonici не було офіційної або такої, що зас-
луговує уваги приватної колекції канонічного закону, за винятком конституцій 
Папи Римського Бенедикта XIV (правил у 1740–1758). Матеріал був поширений у 
колекціях Corpus Juris Canonici. Необхідність кодифікації була визнана ще більше 
через той факт, що з кінця XVIII століття світське право зазнало масових кодифі-
кацій кодифікації. Кілька приватних спроб зробити це мали невеликий успіх. 

19 березня 1904 року Пій X оголосив про свій намір завершити кодифікацію, і він 
призначив комісію з 16 кардиналів, у якій головував одноосібно. Єпископам і універ-
ситетським факультетам було запропоновано співпрацювати. У липні 1916 року під-
готовка Кодексу канонічного права була завершена. Кодекс був оприлюднений у 
П»ятидесятницю, 27 травня 1917 року, і вступив у силу 19 травня 1918 року. 

На відміну від усіх попередніх офіційних збірників, цей кодекс був повною і 
винятковою кодифікацією всього універсального церковного права, тоді обов’язко-
вого в латинській церкві. Через страх перед політичними труднощами систематич-
ний підхід до публічного церковного права, особливо щодо відносин між церквою і 
державою, був упущений, а щоб забезпечити єдність кодифікації і закону 15 
вересня 1917 року була створена комісія кардиналів для справжнього тлумачення 
нового кодексу. Тоді ж було вирішено, що зібрання кардиналів більше не повинні 
видавати нові загальні укази, а тільки інструкції для виконання приписів кодексу. 

Основою розвитку канонічного права Римо-католицької церкви є трактати 
Другого Ватиканського Собору (11 жовтня 1962 року – 8 грудня 1965 року) про 
християн як про народ Божий. У зв’язку з цим колишня концепція церкви заснована 
Христом через місію апостолів і їх наступників, до якої належить підпорядкування 
ієрархії, замінюється баченням церкви як спільноти, в якій усі мають жити 
сакраментальною місією і проголошувати Євангеліє. Законодавчі та адміністративні 
функції залишаються пов’язаними з ієрархією, але це значно чіткіше розглядали як 
послугу для релігійного життя суспільства. 

Другий Кодекс канонічного права в історії католиків латинського обряду 
оприлюднив Папа Іоанн Павло II 25 січня 1983 року і набрав чинності 27 листо-
пада 1983 року та складається з Апостольської Конституції папи Іоанна Павла ІІ та 
семи книг, які своєю чергою містять 1 752 канони. У першій книзі (канони 1_203) 
кодифіковані загальні норми, в принципі застосовують до всіх сфер канонічного 
права. Друга книга (канони 204_746), називається De Populo Dei (Про Народ 
Божий), об’єднує сукупність канонічних норм щодо конституційної структури 
Католицької Церкви латинського обряду. Третя книга, De Ecclesiae munerе docendi 
(Про навчальне служіння Церкви, канони 747_843), і четверта книга, De Ecclesiae 
munera Sanctificandi (Про святе служіння Церкві, канони 834_1253), містять 
юридичну регламентацію двох основних функцій Церкви: провіщення Слова 
Божого і здійснення таїнств. П’ята книга (канони 1254_1310) регулює управління 
церковним майном, а шоста (канони 1311_1399) – накладення канонічних санкцій. 
Завершує Codex Iuris canonici сьома книга, De processibus (Про процесах, канони 
1400_1752), присвячена канонічним процедурам [9, с. 135]. 

Висновки. Отже, з позицій сучасної оцінки розвитку права можна зазначити, 
що церковне законодавство має певні специфічні риси. По-перше, це наявність 



Б. Гутів 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 

 

94 

норм та правил Біблії, походження і найвищий ієрархічний статус яких пов’язаний 
із їхнім божественним походженням. По-друге, у церковному-канонічному праві 
існує особливий вид правил – канони, яким церквою надано статус універсальних, 
незмінних. По-третє, основний обсяг законодавчого матеріалу створює колегіаль-
ний законодавчий орган – Помісні собори. По-четверте, в церкві існує поняття 
«нижчого законодавства», яке позначає весь матеріал нормативного характеру, 
створений колегіями місцевих єпископів. Виняток з норм загальної дії у церков-
ному праві існує у вигляді прономій та диспенсацій (диспенз). Також особливістю 
церковного законодавства можна назвати наявність норм зовнішнього походження – 
державного законодавства, що визначає статус церкви у державі, її діяльність, 
права та обов’язки [3, с. 23–24]. 
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The process of establishment and development of canon law, which today is one of the 
basic sources of law of Vatican City State and the entire Catholic Church in general, has been 
studied in the article. 

Canon law occupies a special place among all sources of law of the Papal State. It 
originally formed as the right of the Christian Church, and after the Church split (1054) 
independent branches of canon law evolved, in particular, Catholic law was in force in Western 
and Central Europe. Great significance of its norms was explained by a number of factors. 
First of all, canon law was developed and supported there by a mighty Roman Catholic Church 
and the Pope having extensive political power.  

Canon law was distinguished by its versatility and extraterritoriality, since its standard norms 
were valid in all catholicized countries. It knew no boundaries and united all the Catholics. Canon 
law was also distinguished by the breadth of its regulated social relations. It covered the issues of 
spiritual and secular life, was obligatory both for clergymen and for the laity. Finally, a great 
importance of Canon law was obtained due to its tradition, since it originated from ancient times, 
was based on ancient Greek philosophy and a highly developed Roman legal culture.  

The author has found out that the Bible, especially the New Testament, is the basis of 
church law-making process and the major source of canon law. However, since it contains no 
systematic codification of religious and legal regulations (although there are original provisions 
and directions for legal governing that arise based on biblical doctrines), it is necessary to 
study other sources that have somehow influenced the canon law development. 

We have found that one of the most important sources of canon law was the Papal 
decretals (decrees). In the V century these acts had no less importance than the decisions of 
the cathedrals, and were included in all collections of canon law.  

Acts of Roman emperors, namely: edict of Galerius, the edict of the emperor Constantine, 
the Theodosian Code, the decree of Gratian, and many others, as well as their influence on 
the establishment of the canon law of the Roman Catholic Church have been studied.  

The author has described the peculiarities of emergence, structure and basic content of 
the canon law regulations. The Code of Canon Law as the main codification of the canon law 
regulations has been described. 
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Thus, the acceleration of canon law codification, which was given priority to over other 
legal acts and recognized as the basis of the churches activities, clergy, on the basis of which 
the churches of different countries came to the united community – the Roman Catholic 
Church subordinated only to the Pope – all these provided for evolutionary advance before the 
establishment of the Church being politically and socio-economically independent from secular 
and state power, which was subsequently intensified by new legislative acts, and ended with 
formation of a special religious and legal system  

Keywords: canon law, code of canon law, Vatican City State. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВИХ ОРГАНІВ 
У ГАЛИЧИНІ В СКЛАДІ АВСТРІЇ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ 

(1772–1918 РОКИ) 
П. Едер 

Шевченківський районний суд м. Львова, 
вул. Січових Стрільців, 12, Львів, Україна, 79000, 
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Проведено історико-правовий аналіз організації і діяльності судових органів у Галичи-
ні в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 рр.). Охарактеризовано діяльність 
шляхетських, церковних і міських судів у перші роки австрійської влади у Галичині. Основ-
ну увагу приділено аналізу організації повітових крайових судів та вищого крайового суду у 
Львові у складі Австрії та Австро-Угорщини. 

Зазначено, що крайовий суд у Львові складався з таких підрозділів: управління цивіль-
но-судових депозитів, судової канцелярії, управління ґрунтових книг, управління в’язниць, 
санітарної служби, священиків, судових перекладачів, експертів-хіміків, люстраторів, зем-
лемірів, оцінювачів земських маєтків, будов з промисловими закладами та будов у Львові, 
експертиз у справах друку і видавництва, нотаріусів та нотаріальної палати у Львові, 
адвокатів і палати адвокатів у Львові. Інші окружні суди і Крайовий суд у Чернівцях нічим 
істотним від Львівського крайового суду не відрізнялися. Окружний суд у Самборі поши-
рював свою юрисдикцію щодо «гірських» справ на Самбірську, Сяноцьку, Перемишльську, 
Стрийську, Львівську та Жовківську області. При цьому суді працювали лікарі, нотаріуси, 
торговий сенат, оцінювачі маєтків, оцінювачі гірських промислів, землемір, перекладач, 
оцінювачі будинків і міських ділянок, оцінювачі галантерейних та «нюрнберзьких» товарів, 
оцінювачі столярних виробів і, нарешті, хімік-експерт. В інших окружних судах іноді були 
інші оцінювачі (швейних виробів, напоїв і т. п.). У такому приблизно вигляді крайові суди 
існували до їх ліквідації в 1918 р. 

Ключові слова: шляхетський суд, повітовий суд, вищий крайовий суд у Львові. 
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У сучасних умовах значна увага в Україні зосереджена на реформуванні судо-
вої влади, завдання якої полягає у забезпеченні кожній людині права на справедли-
вий судовий розгляд у незалежному і неупередженому суді. Метою реформування 
судової системи України є удосконалення діяльності її судових органів, створення 
таких механізмів, котрі нададуть суду можливість виконувати лише ті функції, що 
характерні йому у правових державах, якісно вплинуть на його структурну побу-
дову та ефективність діяльності.  

Зазначене реформування судової системи України вимагає, серед іншого, 
об’єктивного наукового вивчення та використання і національного, і міжнародного 
правового досвіду. Це дасть змогу створити модель демократичного судоустрою і 
судочинства, відповідно до якої кожному громадянину буде забезпечене право на 
справедливий судовий розгляд у незалежному і неупередженому суді. Крім цього, 
ця модель має відповідати національній правовій культурі, правовим традиціям і 
характеру українського народу. 

Серед малодосліджених сторінок історії українського суду і судочинства 
сьогодні важливе значення має вивчення досвіду організації та діяльності судових 
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органів у Галичині в складі Австрії (1772–1918 роки). Актуальність такої теми 
полягає у доведенні безперервності становлення та функціонування судової влади 
в Україні. Пізнанню історії діяльності судових органів в Україні сприяє викорис-
танню позитивного досвіду для вибору оптимальних шляхів удосконалення чинної 
судової системи в сучасній Україні. 

Питання організації і діяльності судових органів у Галичині в складі Австрії 
(1772–1918 роки) були предметом наукового аналізу у працях І. Бойка, В. Гон-
чаренка, П. Захарченка, О. Кондратюка, В. Кульчицького, І. Настасяк, М. Никифо-
рака, Б. Тищика, І. Усенка та ін. 

Приєднання Галичини і Буковини до Австрії викликало необхідність встанов-
лення нових австрійських органів влади на підвладній території. Кінець 
XVIII століття характеризувався існуванням феодальних пережитків, тому ство-
рення австрійських судових органів на українських землях відбувалося повільно. 
Це було пов’язано з переплетенням судових повноважень з адміністративними, де 
адміністративній владі часто належала перевага у прийнятті судового рішення. 
Хоча Австрія була значно прогресивнішою від Речі Посполитої у створенні органів 
судочинства, середньовічні пережитки були притаманні також і їй. Це була одна із 
причин того, що в перші роки після приєднання Австрією Галичини і Буковини 
судова система судочинства існувала майже без змін. Особливість полягала тільки 
в тому, що тепер заборонялося подавати апеляції в раніше існуючі трибунали 
(наприклад, Люблінський), оскільки вони опинилися за кордоном. Суди виносили 
вироки, але ім’ям австрійської імператриці. Кожному надавали право оскаржити 
рішення судів шляхом подання апеляції до губернатора, а смертні вироки вико-
нували лише після затвердження їх губернатором [3, c. 57]. 

Про існування феодальних стереотипів у діяльності судів у Галичині свідчать 
заходи першого губернатора Галичини графа А. Пергена щодо становлення судової 
влади. Так, 20 жовтня 1772 року він видав розпорядження щодо здійснення судо-
чинства, яким зобов’язав усіх суддів негайно приступити до виконання службових 
обов’язків. 1 грудня того ж року було видано інше розпорядження, згідно з яким 
повинні були розпочати діяльність земські та гродські суди. Цим розпорядженням 
продовжувала діяти колишня польська судова система на території Галичини. 
Гродські і земські суди мали бути сформовані до 15 грудня 1772 року, службовці 
суду, зокрема, старости, підстарости, судді, підсудки, писарі, регенти, бурграфи та 
інші зобов’язувалися скласти присягу на вірність австрійській імператриці. Справи 
в судах мали розглядати неупереджено. За упереджене судочинство, хабарництво 
було передбачено суворі покарання [13, s. 64–65].  

На початку 1773 року у коронний край Галичини і Людомерії була скерована 
інспекційна перевірка щодо організації та діяльності судів у Галичині, яку за 
дорученням імператора Йосифа II у 1773 року провів член Верховного суду Австрії 
професор Бургуніон. У роботі судів було виявлено низку серйозних недоліків. 
Доповідаючи про результати перевірок, інспектор зазначив, що у 22 земських та 
гродських судах коронного краю не вистачає кваліфікованих суддів, не було чітко 
визначеної компетенції Верховного губернаторського суду, галичани не могли 
через відсутність українських адвокатів звертатися за захистом своїх прав до суду, 
суддями були лише представники шляхетського стану [12, s. 20]. 

Перший губернатор Галичини А. Перген, прибувши до Львова, зустрівся з 
проблемою нестачі юристів, зокрема, суддів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, 
необхідних для крайової адміністрації. Саме, зважаючи на необхідність підготовки 
для королівства Галичини і Лодомерії чиновників, суддів та інших кадрів, 
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австрійський імператор Йосиф II спеціальним дипломом у жовтні 1784 року 
відновив діяльність Львівського університету в складі чотирьох факультетів [9, 
c. 183]. Окрім відновлених колишніх філософського та теологічного факультетів, у 
1784 році було створено юридичний та медичний факультети [2, c. 13]. Саме 
юридичний факультет мав забезпечити підготовку висококваліфікованих правни-
ків, зокрема суддів для коронного краю Галичини і Лодомерії.  

Створення австрійських судових органів у Галичині і Буковині відбувалося 
поступово, «зі збереженням на певний час старих джерел права та судових 
органів» [5, c. 167]. У перші роки австрійської влади у Східній Галичині усі суди 
поділялися на шляхетські, духовні та міщанські [3, c. 57–58]. 

Шляхетськими судами першої інстанції були земські і гродські суди. 1 січня 
1784 року для шляхти був створений суд першої інстанції під назвою земський суд 
(Landrecht). За ним у практиці закріпилася назва шляхетський суд (Forum Nobilium). 
Він складався з чиновників, яких призначав лише імператор. З 1784 до 1787 року 
шляхетський суд у Львові був одним на всю Галичину і Буковину. У 1787 року такі 
суди були створені ще в Тарнуві (Польща) і Станіславі (тепер Івано-Франківськ). 
Суд у Станіславі поширював свою компетенцію і на Буковину, поки у 1804 році в 
Чернівцях не був створений свій шляхетський суд. Однак, незважаючи на збіль-
шення кількості шляхетських судів, шляхетський суд у Львові з «табулярних» і 
фіскальних питань поширював свою юрисдикцію на всю територію Галичини та 
Буковини. При Львівському шляхетському суді діяла Крайова табула. Шляхетсь-
кий суд складався з голови, віце-голови і 6–15 суддів або радників. У його складі 
також була значна кількість секретарів, протоколістів, реєстраторів канцеляристів, 
судових виконавців (коморники), адвокатів та інших судових чиновників. Це був 
становий шляхетський суд першої інстанції. Він розглядав спочатку всі цивільна та 
кримінальні справи шляхти. Однак у 1787 році після утворення окремих кримі-
нальних судів, спільних для всіх станів (спочатку в усіх 19 циркулах [8, c. 79], 
пізніше – у Віснічі, Ряшеві, Львові, Самборі, Станіславові та Чернівцях), компетен-
цію шляхетських судів було обмежено до розгляду тільки цивільних справ шляхти. 
Крім цього, шляхетські суди розглядали і вирішували фіскальні питання, справи 
казенних маєтків, а також маєтків, що не підлягають веденню місцевої адміністра-
ції, монастирів, капітулів, маєтків громад і магістратів, католицького, уніатського і 
протестантського духовенства, місцевої шляхти і дворянства іноземного походжен-
ня та осіб нешляхетського походження, нагороджених орденами, підданих Туреч-
чини. Шляхетські суди розглядали також справи нешляхетських установ, які 
користувалися певними привілеями, наприклад, Віденської торгової палати, 
Австрійського банку, страхового товариства [8, c. 78]. Шляхетський суд у Львові 
діяв до 1855 року, після чого був ліквідований, оскільки не відповідав новим бур-
жуазним принципам судочинства, які були введені в 60-х роках XIX століття. 

Другою інстанцією для шляхетських та кримінальних судів на всій території 
Галичини і Буковини став Апеляційний суд у Львові. Третьою, останньою, інстан-
цією для судів усієї Австрії була Верховна палата юстиції у Відні, у складі якої 
діяли німецький і чеський, а деякий час також галицький сенати (департаменти). У 
1814 році було створено об’єднаний чесько-галицький сенат [11, c. 125–127]. 

Для духовенства існували особливі єпископські суди у Львові, Перемишлі та 
Кракові. Їх підсудність не була чітко визначена. До 1784 року компетенція єпис-
копських судів розповсюджувалася і на кримінальні справи духовних осіб. З 
1784 року підсудність духовних судів була обмежена тільки розглядом духовних 
справ. Щодо світських справ, зокрема кримінальних, духовних осіб позбавляв сану 
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духовний суд і їх передавали державному суду. Якщо рішення духовного суду хоча 
найменшою мірою стосувалося світських справ, про нього необхідно було ставити 
до відома органи державної влади. В обмеженні юрисдикції духовних судів 
виявилася політика посилення австрійського абсолютизму. 

Функції судочинства у містах Галичини виконували магістрати, рішення і 
вироки яких можна було оскаржити до Львівського апеляційного суду. Суд ради 
міста (judicium consulare) розглядав цивільні справи, війтівський же суд (judicium 
advocatiale – scabinale – війтівсько-лавничий, або магдебурзький суд) розглядав 
кримінальні справи, а також спори про спадщину, земельні спори тощо. Крім цьо-
го, у галицьких містах діяли єврейські (до 1785 року), вірменські (до 1790 року), 
гірничі, фінансові, вексельні та військові суди.  

Селяни судилися у домініальних судах. Поміщики мали право розглядати 
дрібні справи підданих (до 20 форинтів). Поміщик-суддя повинен був скласти 
спеціальні іспити на право здійснення судочинства. До компетенції домініального 
суду належали цивільні справи, зокрема питання, що стосувалися недомініальної 
нерухомості, вони також проводили попереднє розслідування кримінальних справ. 
Якщо поміщик не виконував судових функцій самостійно, то йому належало 
утримувати екзаменованого суддю – юстиціарія (мандатора). У Галичині інститут 
мандаторів був введений розпорядженнями від 5 квітня і 28 червня 1782 року. 
Саме на їх основі Галицьке губернаторство циркуляром від 15 березня 1784 року 
дозволило власникам помість передавати судові функції юстиціаріям (мандаторам). 
Вони, як зазначалося в циркулярі від 12 квітня 1787 року, заміщали помісних 
власників і були їх уповноваженими. Висновки про кваліфікаційну придатність 
юстиціаріїв давали суди та окружні управи. Поміщик наглядав за діяльністю 
юстиціарія, але не мав права втручатися в його судові справи, тобто давати 
вказівки щодо способу ведення справ, правових обставин, судових рішень. Правда, 
в разі допущення мандаторами службової байдужості, затягування справ, тяганини, 
циркуляр галицького губернаторства надавав домініям право втручання у справи 
мандаторів з метою попередження їх про відповідальність та усунення безчинств, а 
також інформування про це урядових та судових органів. Якщо проти дій і рішень 
мандаторів виступали обидві сторони, то домінії не мали ніяких повноважень. Такі 
спірні справи передавали або до крайового суду, або до шляхетського суду. 
Окремої згадки заслуговує патент про покарання підданих у домініях (так званий 
«штраф патент») від 1 вересня 1781 року. Він зобов’язував підданих підпорядкову-
ватися не тільки наказам державної влади, а й розпорядженням поміщиків та їх 
чиновників. Кожен підданий, що проявляв непокору, підлягав покаранню, накла-
дання якого залежало від поміщика (за винятком випадків, коли воно виходило від 
окружного управління). Непослух і підбурювання проти поміщика передбачали 
арешт і суд. Слухання справи відбувалося у присутності старости та двох поваж-
них сусідів. Поміщик забезпечував ведення протоколу допиту. Поміщики та їхні 
службовці мали право накладати на підданих такі покарання: арешт з утриманням 
на хлібі та воді (до 8 днів), штрафні роботи [6, c. 41]. 

Упродовж 1782–1784 роках було видано низку імператорських патентів у 
сфері судочинства, які були спрямовані головно на досягнення відповідних змін у 
судівництві через адміністративний вплив. На той час ще діяла стара система 
вищих судів – домініальних у сільській місцевості, магістратських судів у коро-
лівських містах. Прийняті патенти стимулювали прискорення підпорядкування цих 
судових органів державним структурам. І хоча на загал поєднання судових і 
адміністративних функцій вважається явищем негативним, у тогочасних умовах 
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без адміністративного впливу перевести «старе» судочинство на нові умови було б 
складно. Передовсім адміністративними заходами достатньо чітко було окреслено 
підсудність судів. Наприклад, «патримоніальні» суди почали розглядати переважно 
справи цивільні (спірного і неспірного характеру), а також деякі кримінальні (так 
звані поліційні), а магістратські – цивільні та кримінальні справи міщан нешля-
хетського походження. Домініальні суди вважали пережитками феодального сус-
пільства, продовжували свою діяльність до 1855 року [1, c. 116].  

Реальні зміни в судоустрої Галичини і Буковини відбулися у 1775–1786 роках 
завдяки зусиллям австрійської військової адміністрації. Перший військовий 
намісник Буковини генерал Г. Сплені, аналізуючи стан судочинства на довіреній 
йому території, зазначав, що до його приходу судовий процес відбувався без 
адвоката, без засідателів, без реєстрації та протоколу. Відповідно наслідки розгля-
ду справи залежали від доброї волі судді [10, s. 87]. 

4 січня 1773 року у Львові при губернаторському правлінні був створений 
окремий судовий відділ – Верховний губернаторський суд на чолі з губернатором 
як апеляційна інстанція для всіх нижчих судів Галичини. Він почав діяти з 
8 березня 1773 року. Тільки з особливо важливих справ цей суд діяв у якості 
першої судової інстанції [3, c. 57]. 

У 1774 року замість Верховного губернаторського суду у Львові було створено 
Королівський трибунал, що згодом отримав назву Імператорсько-королівський суд. 
Він складався з призначеного імператором голови, віце-голови і трибунальських 
радників. Цей суд розглядав цивільні і кримінальні справи шляхти, був апеляційною 
інстанцією для державних чиновників – шляхтичів, а також для міст взагалі, зокрема 
громад або корпорацій. Йому належало право судового нагляду у справах міщан, а 
також право помилування засуджених до страти селян, за винятком особливо тяжких 
злочинів, коли право помилування належало тільки імператору [5, c. 167]. 

24 березня 1780 року при королівському трибуналі була заснована крайова 
табула (Landtafel). Це була установа, у якій заведені реєстраційні книги, в яких 
мало бути вказано розташування та розмір кожного земського маєтку. Вона була 
створена з метою підтвердження прав шляхетства, права влаcності окремих осіб та 
інституцій на нерухоме майно, займалася реєстрацією договорів купівлі-продажу, 
заповітів тощо. Це, з одного боку, закріплювало і підтверджувало законні права 
шляхти на нерухомість, а з іншого боку, давало можливість уряду визначити більш 
точно суму податків з нерухомого майна. Крім цього, у випадку необхідності суд 
робив запит до табули щодо факту законності права власності на нерухоме майно 
сторін, які брали участь у спірній справі. Після судової реформи 1784 року, коли 
королівський трибунал був ліквідований і замість нього створені шляхетські суди, 
Королівська табула стала підпорядковуватися Львівському шляхетському суду, 
причому її почали називати Галицькою, або крайовою табулою. Кілька тисяч 
актових книг старопольських судів були звезені до Львова і приєднані до табули в 
якості особливого відділу, який пізніше утворив так званий Бернардинський архів 
(актові книги були поміщені в бібліотечному залі Бернардинського монастиря). У 
крайову табулу з усієї Галичини, за винятком Львова, надходили документи, які 
підтверджували права власності на нерухоме майно. У 1860 році в крайову табулу 
влилася і так звана міська табула, заснована 1792 року у Львові для обліку 
нерухомого майна та нарахування з нього податків. Крайова табула існувала до 
1896 року. Її функції і архів перейшли до Управління з ведення земельного 
кадастру при Крайовому суді. 
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Вищою інстанцією судового нагляду у Галичині з 1780 року був Галицький 
сенат у складі Верховної палати юстиції (Oberste Justizstelle), що знаходилася у Відні. 
Одночасно з утворенням королівського трибуналу при галицькому губернаторстві 
було створено суд з фінансових справ, а в 1775 році – так звану апеляційну раду. 
Галицький сенат у порядку першої інстанції розглядав справи осіб, які не належали 
до шляхетському стану, але займали офіційні посади, а також справи іноземної 
шляхти, затверджував вироки з кримінальних справ міських і сільських (вотчинних) 
судів, якщо покаранням передбачалося менше двох років ув’язнення [3, c. 58]. І 
трибунал, і апеляційна рада перебували під контролем Верховної палати юстиції. 

Революція 1848 року започаткувала процес реформування судової системи. 
Перетворення мали буржуазний характер та були спрямовані на те, щоб остаточно 
відокремити суд від адміністрації, ліквідувати станові суди, скасувати «самовря-
дувальні» міські суди, зробити всі суди державними в такий спосіб зміцнити 
державну владу. Буржуазні принципи здійснення судової реформи позначалися в 
остаточному відокремленні судових органів від адміністративних, у відмові від 
станового суду. Вже у 1849 році після проголошення Березневої конституції був 
виданий закон про перебудову судової системи. На цих засадах вводили суди 
присяжних, повітові суди та повітові колегіальні суди. Реорганізація судових 
органів в Австрійській імперії відбувалася на основі Положення про суд 1849 року, 
поширеного на Галичину і Буковину у 1850 році. Обидві ці області були поділені 
на судові повіти, в яких створювали повітові суди (Bezirksgerichte). В адміністра-
тивному повіті (старостві) було кілька судових повітів. У Галичині тоді було 
створено 218 судових повітів [3, c. 58] та організовано повітові одноособові, пові-
тові колегіальні, крайові суди і виший крайовий суд у Львові.  

Значні зміни в судоустрої Австрії відбулися у 1867 році після прийняття 
австрійської конституції. Конституційні закони 1867 року створили в Австрії 
замість складної попередньої, триступеневу систему судів, закріпивши повне 
відокремлення судових органів від адміністративних. Це були повітові суди, 
окружні (крайові) суди та колегіальні вищі крайові суди. 

Повітові суди були судами першої інстанції і діяли у складі одного або трьох 
суддів. Одноособові – розглядали цивільні справи і так звані адміністративні 
поступки. Другою категорією судів першої інстанції були повітові колегіальні суди 
(Bezirkskollegialgerichte), які розглядали складніші цивільні справи і справи про 
злочини, що за підсудністю відносилися до судів присяжних. Їх створювали в 
кожному повіті і називали колегіальними, бо деякі важливіші кримінальні справи, 
непідсудні повітовому суду, розглядали в колегіальному суді за участю не менше 
трьох повітових суддів. Діяли колегіальні повітові суди у так званих судових 
повітах, на які поділявся кожен адміністративний повіт. Кожен повітовий суд мав у 
своїй структурі цивільний і карний відділи, екзекуційний (судово-виконавчий) 
підвідділ. Станом на 1912 рік у Галичині діяло 190 повітових судів, з них 119 – у 
Східній, 71 – у Західній. 

Важливі цивільні справи у першій інстанції розглядали окружні (крайові) 
суди. На території Галичини і Буковини було створено 9 крайових судів. Вони 
виступали також як суди другої інстанції щодо обох ланок повітових судів. Керів-
ником кожного окружного суду був президент. Суд поділявся на сенати (колегії) на 
чолі зі своїми президентами. У складі суду були також радники і канцелярські 
працівники.  

Крайові суди як суди першої інстанції розглядали: 1. Цивільні справи – 
подружні суперечки, опікунські справи, справи про визнання померлими, про 
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погашення і знищення боргових документів, про встановлення прав, усиновлення і 
про спадкування за заповітом. В особливих сенатах розглядали торговельні та 
вексельні спори, а також справи гірничої промисловості, коли не було спеціальних 
торгових гірських судів. 2. Кримінальні справи. Ці справи розглядали за участю 
присяжних засідателів, які виносили вердикт про винність, а суддя визначав міру 
покарання. Суду присяжних підлягали, зокрема, справи про порушення урядових 
розпоряджень, що стосувалися свободи друку (за порушення цих приписів судили, 
як за кримінальні злочини). У порядку апеляції крайові суди не розглядали 
рішення у цивільних і кримінальних справах, які були розглянуті в повітових та 
колегіальних повітових судах.  

Ще 1853 року усі крайові суди, за винятком Львівського та Краківського, 
стали називати окружними, хоча їх компетенція з цивільних справ залишилася та 
ж, що й раніше. Зміни були внесені тільки в кримінальне судочинство на початку 
1852 року у зв’язку зі скасуванням суду присяжних. Це був період відкритої 
реакції після поразки революції 1848 року. Судді стали виносити не тільки рішення 
про вид покарання, а й вердикт про винність. Справи про найважливіші револю-
ційні виступи підлягали компетенції тільки крайового суду, чим головно він і 
відрізнявся від окружних судів. У 1873 році суд присяжних у кримінальному про-
цесі був частково відновлений.  

Львівський крайовий суд поділявся на два відділи: цивільний і кримінальний. 
Після судових реформ другої половини XIX століття до нього була приєднана 
крайова табула та спеціальні присяжні – оцінювачі майна, землеміри, а також сенат 
з торгових справ [8, c. 81].  

Крайовий суд у Львові складався з таких підрозділів: управління цивільно-
судових депозитів, судової канцелярії, управління ґрунтових книг, управління 
в’язниць, санітарної служби, священиків, судових перекладачів, експертів-хіміків, 
люстраторів, землемірів, оцінювачів земських маєтків, будов з промисловими зак-
ладами, будов у Львові, експертизи у справах друку і видавництва, нотаріусів та 
нотаріальної палати у Львові, адвокатів і палати адвокатів у Львові. Інші окружні 
суди і Крайовий суд у Чернівцях нічим істотним від Львівського крайового суду не 
відрізнялися. Окружний суд у Самборі поширював свою юрисдикцію щодо «гірських» 
справ на Самбірську, Сяноцьку, Перемишльську, Стрийську, Львівську та Жовківську 
області. При цьому суді працювали лікарі, нотаріуси, торговий сенат, оцінювачі 
маєтків, оцінювачі гірських промислів, землемір, перекладач, оцінювачі будинків і 
міських ділянок, оцінювачі галантерейних та «нюрнберзьких» товарів, оцінювачі 
столярних виробів і, нарешті, хімік-експерт. В інших окружних судах іноді були 
інші оцінювачі (швейних виробів, напоїв і т. п.). У такому приблизно вигляді 
крайові суди існували до їх ліквідації у 1918 році.  

Згідно з Положенням про суд, 1849 року у Львові був заснований Вищий крайо-
вий суд (Oberlandesgericht), компетенція якого поширювалася на всю Галичину і 
Буковину. Цей судовий орган мав свою історію становлення. Він бере початок від 
декрету 4 січня 1773 року, коли було створено Вищий губернаторський суд, перей-
менований 1774 року у Вищий королівський трибунал. Як вище згадувалося, цей суд 
був апеляційної інстанцією для земських і гродських судів. У 1784 році у зв’язку зі 
загальною судовою реформою королівський трибунал був реорганізований в апе-
ляційний, або кримінальний вищий суд. Він також називався Апеляційним судом і 
діяв як вища судова інстанція в Галичині. 23 лютого 1855 року Апеляційний суд 
було реорганізовано у Вищий крайовий суд, що поширив свою діяльність на всю 
Галичину і Буковину. На чолі цього суду стояв президент [4, c. 45].  
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Вищий крайовий суд у Львові був другою інстанцією для окружних (крайових) 
та третьою для повітових судів у цивільних справах. У коронному краї Галичини і 
Лодомерії існували два вищі крайові суди: один у Львові для Східної Галичини, 
інший у Кракові для Західної. До Львівського вищого крайового суду на початку 
ХХ vст. входило десять окружних судів, до Краківського – п’ять. У якості другої і 
третьої інстанцій Вищий крайовий суд у Львові розглядав справи, які спочатку 
розглядав Крайовий суд, а також справи, що розглядали повітові, а потім крайові або 
окружні суди. Однак подавати в нього скарги на вироки нижчестоящих судів у кри-
мінальних справах було заборонено, оскільки ці вироки виносили суди присяжних. 
До компетенції Вищої крайового суду, як суду другої інстанції, входили: 1) справи 
цивільні, в тому числі вексельні спори, торговельні суперечки; 2) справи гірського 
судочинства; 3) справи щодо апеляцій на рішення консульств в Яссах, Галаці, Ізмаїлі 
та Тульче; 4) кримінальні справи; дисциплінарні справи. У віданні Вищого крайового 
суду у Львові перебували всі крайові та окружні суди на території Східної Галичини 
і Буковини. До 1855 року Вищий крайовий суд, коли він ще називався Апеляційним 
судом, мав такі структурні частини: президія, цивільний сенат, кримінальний сенат 
[3, c. 76]. Після 1855 року Вищий крайовий суд у Львові мав таку структуру: він 
поділявся на 7 сенатів, кожен із яких обслуговував визначені окружні суди, окремо у 
цивільних і кримінальних справах. Кожен із сенатів мав свою голову, двох заступ-
ників, чотирьох членів та чотирьох їхніх заступників. Окрім того, існував особовий 
сенат (кадрові питання) та два дисциплінарні сенати (для суддів та канцелярських 
працівників). Канцелярію Вищого крайового суду очолював директор. 

Конституцією 1867 року в Австрії відновлено суд присяжних (був скасований 
1852 pоку). Кримінально-процесуальний кодекс 1873 року відніс до їх компетенції 
22 види тяжких кримінальних злочинів (за які загрожувало покарання не менше 
5 років позбавлення волі) та 9 злочинів політичного характеру. Суд присяжних 
(12 осіб) діяв при крайовому і окружних судах. 

Цікавим видається такий факт: у національному відношенні зі загальної 
кількості 1 150 суддів у Східній Галичині (1908 року) 772 особи, або 63,8 % були 
поляками; українців налічувалося 367 осіб, або 31,8 %. До того ж, українців-суддів 
допускали до праці переважно у нижчих судах. Так, серед 56 суддів вищого 
крайового суду у Львові 42 особи були поляками (75 %), 13 (23,8 %) – українцями і 
1 – євреєм [3, c. 61]. 

Усі судді були проголошені незалежними, їх призначав на довічно імператор. 
Суддями могли бути австрійські громадяни чоловічої статі, які мали юридичну 
освіту і після 3-річного стажування успішно склали письмовий та усний судові 
іспити. Приймали ці іспити спеціальні комісії, які створювали кожного року 
міністр юстиції при кожному вищому крайовому суді зі залученням до них профе-
сорів юридичних факультетів та найбільш кваліфікованих практичних працівників. 
Тривалий час від юридичного факультету юридичного факультету до прийняття 
судівських іспитів залучали професора О. Бальцера. 

Окрім системи загальних судів, в Австрії, у тім числі в Галичині, створено 
систему спеціальних судів – військових (трьохінстанційні), торговельних, промис-
лових, вексельних. Започатковано створення адміністративної юстиції (у Відні 
створено Адміністративний трибунал, який розглядав скарги на діяльність адмі-
ністративних органів усіх рівнів). Однак низових адміністративних судів створено 
не було. Функції обвинувачення, згідно зі законом 1850 pоку, передано новоство-
реному органу – державній прокуратурі (Staatsanwaltschaft). 

З 1850 року у Австрії під час розгляду і вирішення кримінальних справ у судах 
функцію обвинувачення виконував новостворений орган – державна прокуратура. 
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При кожному окружному чи крайовому суді встановлено посаду державного 
прокурора з помічниками; при кожному вищому крайовому суді та Найвищому 
судовому і касаційному трибуналі – генерального прокурора з помічниками. З 
1873 року прокурори при вищих крайових судах йменувалися старшими прокуро-
рами, при окружних судах – державними прокурорами. При повітових судах 
функції обвинувачення виконували заступники прокурорів. Прокурорами в Гали-
чині, за рідкісними винятками, були поляки [7, c. 44–53]. 

Верховний судовий і касаційний трибунал у Відні був найвищою судовою 
інстанцією в державі. Він складався з першого президента суду, посаду якого при-
рівнювали до посади міністра імперського двору, другого президента, 5 президен-
тів сенатів і 48 суддів. 

Отже, у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 роки) були 
створені і діяли австрійські суди, які пройшли складний шлях відокремлення судо-
вої влади від адміністративної.  

З викладеного випливає, що в сучасних умовах діяльність держави повинна 
бути спрямована на удосконалення такої судової системи, яка б забезпечувала 
реалізацію права громадянина на ефективний судовий захист і справедливе 
судочинство.  
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ORGANIZATION AND ACTIVITY OF JUDICIAL BODIES 
IN GALICIA IN THE COMPOSITION OF AUSTRIA 

AND AUSTRIA-HUNGARY (1772-1918) 
P. Eder 
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Sichovi Striltsi Str., 12, Lviv, Ukraine, 79000, 

e-mail: pavlo.eder@gmail.com 

The article is devoted to historical and legal analysis of the organization and activity of judicial 
bodies in Galicia in the composition of Austria and Austro-Hungary (1772–1918). The activities of 
gentry, church and city courts in the first years of the Austrian authorities in Galicia are 
characterized. The main attention is paid to the analysis of the organization of county district courts 
as well as the Highest district court in Lviv in the composition of Austria and Austria-Hungary. 

It is noted that the district court in Lviv consisted of the following departments: management 
of civil court deposits, the court office, the management of soil books, the management of 
prisons, the sanitary service, priests, court interpreters, chemists, lustrators, land surveyors, 
appraisers of land estates, buildings with industrial facilities, buildings in Lviv, examination in 
matters of print and publishing, notaries and the notary chamber in Lviv, lawyers and the 
chamber of lawyers in Lviv. Other county courts as well as District court in Chernivtsi did not 
differ significantly from Lviv district court. The county court in Sambir extended its jurisdiction 
over «mountain» cases to the Sambir, Syanotsky, Przemysl, Stryi, Lviv and Zhovkva regions. At 
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the same time, there were doctors, notaries, trade senators, appraisers of estates, appraisers of 
mines, earthmover, translator, appraisers of houses and urban areas, appraisers of 
haberdashery and «Nuremberg» goods, appraisers of joiner’s products and, finally, an expert 
chemist. Other county courts sometimes had other appraisers (of sewing products, drinks, etc.). 
In such a form, district courts existed before their liquidation in 1918. 

It is shown that the revolution of 1848 in the Austrian Empire initiated the process of 
reforming the judicial system. Transformations were bourgeois and aimed at finally separating 
the court from administration, liquidating civil courts, abolishing «self-governing» city courts, 
making all courts public, and thus strengthening state power. The principles of the 
implementation of judicial reform in the final stages of separating the judiciary from 
administrative bodies are emphasized. It is noted that in 1849, after the proclamation of the 
March Constitution, the law on the restructuring of the judicial system was adopted, under 
which the jurors, district courts and county collegial courts were introduced. The reorganization 
of the judiciary in the Austrian empire took place on the basis of the Court Statute of 1849, 
extended to Galicia and Bukovyna in 1850. Both of these areas were divided into judicial 
districts, in which district courts were created. There were several district courts in the 
administrative district. In Galicia, consequently, 218 judicial districts were created, and district, 
county courts, as well as the Highest district court in Lviv were organized. 

It is also stated that the Austrian Constitution of 1867 restored the jury (abolished in 
1852). The Criminal Procedure Code of 1873 referred to their competence 22 types of serious 
criminal offenses (punished by imprisonment of at least 5 years) and 9 crimes of a political 
nature. The jury (12 persons) acted in the district and county courts. 

Keywords: noble court, district court, Highest district court in Lviv, Galicia. 
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ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 
У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1661–1772) 
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Досліджено процес формування та становлення на юридичному факультеті 
Львівського університету наукової школи публічного права від самих початків її утворення, 
а саме 1661 року. Розкрито, які історичні етапи були визначальними для утворення та 
розвитку наукової школи публічного права на юридичному факультеті Львівського 
університету. Досліджено визначний внесок відомих учених, які формували наукову школу 
публічного права у Львівському університеті, а саме: Л. Фінкель, І. Добрянський, Ф. Гри-
зецький, П. Стебельський, В. Острожинський, А. Хек, Я. Пайгерт, Ю. Мосінг, Є. Давидяк, 
Ю. Макаревич, С. Стажинський, Е. Дубанович, З. Паздро, Т. Пілят, М. Аллерганд та ін. По-
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Європейська правова освіта як невідкладна складова суспільства та держави 
загалом розвивалася одночасно з ними, послідовно пройшовши притаманні їхній 
історії етапи. Яскравим прикладом такого спільного історичного ритму є форму-
вання у європейських державах публічного права та науки публічного права. 
Процес становлення публічного права, його галузевий поділ та наукове осмислен-
ня, попри значну історичну тривалість, був революційним, особливо з позиції 
праворозуміння, юридичної науки та освіти. 

Науковими осередками, в яких формувалося розуміння публічного права та їх 
інститутів на основі тогочасних досліджень, стали європейські університети, серед 
них і Львівський [6, с. 66–87]. 

Сучасна юридична спільнота не зможе утвердити свою інтелектуальну 
самостійність, ідентифікувати себе в культурі без дослідження власної внутрішньої 
історії, яка у професійній свідомості не має бути заглиблена в політичні, еконо-
мічні та інші процеси «зовнішньої історії». Учені-юристи роблять спроби вписати 
правознавство в історію наукової раціональності, визначити його постулати, як 
наслідки панівної наукової парадигми. Однак, якщо визнати, що право є відносно 
самостійним соціокультурним інститутом, а юристи виконують у суспільстві 
специфічні функції, то варто зважити й на те, що юридична спільнота має не тільки 
власний предмет дослідження, а й свою професійну культурну традицію, яка 
потребує ґрунтовного вивчення. 

Саме для правової науки у Львівському університеті характериним є утво-
рення самостійної (відособленої від філософії та богослов’я) системи наукових 
знань, провідними компонентами, якої, окрім теорії держави та права, історії держави 
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та права, цивільного права, стає наука кримінального права і процесу. Цей 
історико-правовий процес поєднувався з іншим – формуванням наукових шкіл, 
неформальних творчих колективів дослідників різних поколінь, об’єднаних єдиним 
напрямом правових досліджень, стилем досліджуваної роботи. Саме вони стали 
недержавними носіями традицій і цінностей, що забезпечило спадкоємність у 
визначених напрямах наукових досліджень [10]. 

Дослідження наукової школи публічного права у Львівському університеті є 
важливим та актуальним питанням для цілої плеяди юристів, які зуміли показати, 
що та наука, яку впроваджували у стінах юридичного факультету Львівського 
університету, змогла довести свою специфіку. Як зазначив науковець П. Брезін у 
своїй монографії «Київська школа кримінального права (1834–1960): історико-
правове дослідження», «історія є своєрідним ланцюгом взаємодії та обумовлю-
ючих одна одну подій. При цьому історія будь-якої науки має свою специфіку: 
кожен з сучасних авторів-дослідників знає лише окремі факти, випадки та фраг-
менти, поєднання уламків яких й дозволяє (йому або його нащадкам) «побудувати» 
власну версію мозаїки вчень. Далеко не останнє місце в цьому історіографічному 
циклі якраз і відводиться окремим особистостям, які більшу половину свого життя 
присвятили розвитку науки та боротьбі за становлення (дехто за становлення науки 
в цілому, її окремих інститутів, а дехто за власне)» [4, с. 11]. Автор цієї монографії 
своїми рядками засвідчив, що формування тої чи іншої наукової школи відбу-
валося та продовжує свою дію завдяки окремим особистостям, які своєю титаніч-
ною працею зуміли і продовжують закріплювати в науці нові бачення розвитку та 
застосування на практиці положень наукової школи публічного права, в нашому 
випадку наукової школи публічного права Львівського університету. 

Історія Львівського університету бере свої початки ще з 1608 року, коли у 
Львові заснували школу при єзуїтській колегії, якій на підставі привілею польського 
короля Яна ІІ Казимира від 20 січня 1661 року було надано «гідність Академії і титул 
Університету». У привілеї повідомлялося: «Без сумніву, дуже важливо, щоб і в 
руських провінціях і землях твердо була проголошена належна пошана правді і 
чесноті; Ми [Ян ІІ Казимир. – В. К.] легко і охоче довели, що, згідно з Нашим 
підтвердженням Львівському колегіуму Товариства Ісуса нехай буде надано гідність 
Академії і титул Університету. Надаємо також право встановлення у тому ж Львівсь-
кому колегіумі Товариства Ісуса генеральних студій на кожному з дозволених 
факультетів, тобто теології, як схоластичної, так і моральної, філософії, математики і 
обох прав, медицини і вільних мистецтв і дисциплін і всіляких інших наук, які 
вищезгадані отці Товариства Ісуса мають запровадити, там же ними самими чи 
іншими будуть перевірятися на їхній розсуд і ухвалу, і, згідно з усталеним звичаєм і 
практикою академій та університетів. І постановляємо на вічні часи, щоб цей 
[заклад] існував під назвою Університету» [15]. 

У тексті привілею для нашого дослідження важливою є інформація про дозвіл 
заснування у новоствореному Львівському університеті факультету «обох прав» 
(йдеться про канонічне та світське право), тобто юридичного факультету. Проте 
історичні дослідження показали, що під час перебування у підпорядкуванні ордену 
єзуїтів протягом 1661–1773 рр. Львівський університет складався лише з двох 
факультетів – теологічного та філософського, а інші дисципліни, зокрема, 
медицина та юриспруденція, існували у ньому лише у вигляді окремих курсів [11]. 
Однак на юридичному факультеті побутує думка про те, що передумовою 
утворення юридичного факультету було викладання в Університеті «обох прав» 
(канонічного і римського) з диплому Яна Казимира. Тому, як кожна подія має 



В. Кахнич 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 

 

110 

передумови утворення, так і юридичний факультет мав передумови, або як ще 
вживають початки становлення, зародженням факультету було викладання 
канонічного та римського права. Зважаючи на вищенаведене, можемо погодитися з 
думкою про те, що вивчення юридичних дисциплін у Львівському університеті від 
часу його заснування у 1661 році визначало головні передумови та причини засну-
вання тут юридичного факультету. 

Від початку створення Львівського університету ним керував ректор, який мав 
помічників-префектів і чотирьох радників. Вони підпорядковувалися владі генера-
ла ордену єзуїтів. Студентство університету поповнювалося випускниками єзуїтської 
колегії, яка продовжувала існувати як середня школа у структурі Львівського 
університету, що розташовувався на теперішній вул. Театральній. Біля його голов-
ного корпусу були бібліотека та друкарня [10]. 

З другої половини XVII століття у структурі Львівського університету були 
утворені факультети, які діяли та творили науку у той історичний період. Поняття 
факультет означає з лат. facultas – спроможність, здатність, − це структурний під-
розділ закладу вищої освіти, що об’єднує не менше трьох кафедр та лабораторій, 
які в державних і комунальних закладах вищої освіти у сукупності забезпечують 
підготовку мінімум 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання (крім 
факультетів закладів вищої військової освіти (закладів вищої освіти зі специфіч-
ними умовами навчання)), закладів вищої освіти фізичного виховання і спорту, 
закладів вищої освіти культури та мистецтва) [16]. 

Після першого поділу Речі Посполитої у 1772 році західноукраїнські землі, які 
перебували у її складі, приєднали до монархії австрійських Габсбургів. З них, а 
також з частини польських етнічних земель створили нову провінцію імперії – 
Королівство Галичини та Володомерії з центром у Львові.  

У 1773 pоці через тиск католицьких монархів Європи папа римський Климентій 
XIV ліквідував орден єзуїтів. Ця подія стала причиною закриття підконтрольних 
єзуїтам навчальних закладів у тому числі, Львівського університету. Зважаючи на 
необхідність підготовки кадрів (чиновників, учителів та ін.), які б забезпечували всі 
сфери життя Королівства Галичини та Володомерії, австрійський імператор Йосиф ІІ 
у жовтні 1784 року видав диплом про відновлення діяльності Львівського універси-
тету. Його урочисте відкриття відбулося 16 листопада 1784 року. Тоді ж Львівський 
університет отримав будівлю колишнього монастиря чернечого ордену тринітаріїв 
на вулиці Краківській [20, s. 63–85]. 

Відновлений університет складався з чотирьох факультетів – філософського, 
теологічного, юридичного та медичного. Головним керівним органом університету 
була консисторія, до складу якої входили ректор, декани та сеньйори (найстарші за 
віком і стажем професори). Усі поточні справи на факультетах вирішували про-
фесорські колегії, очолювані деканами. Специфіка навчання у Львівському універ-
ситеті наприкінці XVIII – на початку ХІХ століть, полягала в тому, що його 
студенти спершу три роки навчалися на філософському факультеті, який вважали 
підготовчим (тут викладали гуманітарні, природничі та технічні дисципліни), а 
після його закінчення переходили на один із трьох інших факультетів, де нав-
чалися упродовж чотирьох років [8]. 

У цьому випадку саме через необхідність підготовки для Королівства Галичи-
ни та Володомерії чиновників, суддів та інших кадрів австрійський імператор 
Йосиф II спеціальним дипломом у жовтні 1784 року відновив діяльність Львівсь-
кого університету. Урочисте відкриття цього вищого навчального закладу, відо-
мого, як Львівський Йосифінський університет, відбулося 16 листопада 1784 року. 
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Приміщення університету було розміщене на вулиці Краківській. Львівський 
Йосифінський університет складався з чотирьох факультетів [6, с. 43–65]. 

Юридичний факультет, як окремий структурний підрозділ Львівського універ-
ситету від 1784 року, на відміну від інших факультетів університету, він не припи-
няв своєї діяльності. Якщо взяти до уваги ліквідацію 1924 року філософського 
факультету, а у 1939 року – теологічного, то юридичний факультет нині є найдав-
нішим факультетом Львівського університету. 

Кількість кафедр у Львівському Йосифінському університеті відповідала кіль-
кості професорів, тож професор уособлював кафедру (це була так звана професорська 
кафедра). Він читав лекційний курс і проводив семінарські заняття. Тільки деякі 
професори мали помічників-асистентів. Отже, ми можемо формувати думку, що 
фактично очолювана професором кафедра і була основою наукової школи, в нашо-
му випадку, наукової школи публічного права у Львівському університеті [10]. 

У 1805–1817 роках Львівський університет мав статус ліцею. Пониження його 
статусу було спричинене переходом галицьких земель до Австрійської імперії з по-
дальшим приєднанням до Королівства Галичини та Володомерії міста Кракова, де вже 
був Яґеллонський університет. На думку австрійської влади, два університети для 
однієї провінції були великою розкішшю. У Львівському ліцеї юридичний факультет 
існував у формі юридичних студій, навчання на яких тривало три роки. Проте вже 
7 серпня 1817 року австрійський імператор Франц І своїм дипломом відновив Львівсь-
кий університет. Упродовж 1817–1918 років вищий навчальний заклад мав офіційну 
назву «Цісарсько-королівський університет імені цісаря Франца І у Львові». Універси-
тет розміщувався у своїй попередній будівлі на вулиці Краківській [22, s. 235–290]. 

У структурі Францисканського університету на початковому етапі його існування 
було три факультети: філософський, теологічний та юридичний [14, с. 140–146]. 

Ще 1784 року, у структурі юридичного факультету з’явилися такі кафедри: 
– природного права, права народів та інституцій (згодом – кафедра природного 

права, права народів і кримінального права; кафедра кримінального права, філосо-
фії та енциклопедії права); 

– цивільного, пандектного та кримінального права (згодом – кафедра римсь-
кого та цивільного права; кафедра цивільного права); 

– канонічного права (згодом – кафедра канонічного та римського права, ще 
пізніше – окремі кафедри канонічного права та римського права); 

– політичних учень та австрійського законодавства (згодом – кафедра політич-
них учень і статистики, пізніше – окремо кафедра політичних учень і кафедра ста-
тистики, яка згодом отримала назву – кафедра статистики і державних фінансів) [5]. 

Наукова школа публічного права у Львівському університеті має свої розвиток 
та традицію, оскільки за своєю структурою право в Європі поділяється на приватне 
та публічне. Ще у Римські часи, відомий римський юрист Ульпіан у першому 
фрагменті книги І Дигести Юстиніана зазначав розподіл права на публічне (jus 
publicum) і приватне (jus privatum). Публічне право, за твердженням римського 
юриста Ульпіана, те, що належить до положення римської держави; приватне − яке 
належить до користі окремих осіб. Надалі критерії належності права до приватного 
чи публічного уточнювали, однак визнання наукової і практичної цінності поділу 
права на публічне і приватне залишалося незмінним і до сьогодні. Потужними 
промоутерами наукових досліджень різних галузей права насамперед є сформовані 
протягом певного періоду наукові школи, які були і у Львівському університеті.  

Наукова школа університету характеризується, як колектив визнаних українсь-
кою та світовою науковою громадськістю фахівців, які працюють у структурних 
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підрозділах університету в одному напрямі наукових досліджень під керівництвом 
відомого вченого (вчених). Наукову школу розвиває колектив дослідників різних 
поколінь (докторів наук, професорів, викладачів, наукових співробітників, докто-
рантів, аспірантів, студентів) різної наукової кваліфікації та різних вікових груп, 
які виконують під керівництвом провідних учених розробку актуальних наукових 
проблем у певній галузі науки або на межі різних наук. 

Університет надає всебічну підтримку формуванню та розвитку наукових 
шкіл, у нашому випадку шкіл публічного права. Наукові школи є базою для підго-
товки кадрів вищої кваліфікації, в межах наукових програм університету. Діяль-
ність наукової школи публічного права відбувалася і продовжує відбуватися у 
Львівському університеті, про що свідчить зв’язок між минулими, теперішніми та 
майбутніми поколіннями науковців, професорів, доцентів та інших учасників нав-
чального і наукового процесів. Саме наукова школа публічного права допомагає 
нам зрозуміти, що може слугувати позитивним поштовхом розвитку науки та 
освіти як окремого університету, так і держави загалом.  

Отже, серед визначних учених, які формували наукову школу публічного 
права у Львівському університеті були: Л. Фінкель, І. Добрянський, Ф. Гризецький, 
П. Стебельський, В. Острожинський, А. Хек, Я. Пайгерт, Ю. Мосінг, Є. Давидяк, 
Ю. Макаревич, С. Стажинський, Е. Дубанович, З. Паздро, Т. Пілят, М. Аллерганд 
та ін. Дослідження наукової спадщини цих шкіл дає змогу виявити зв’язок із 
тодішніми та сучасними науковими проблемами і на науковому фундаменті яких 
продовжують функціонувати й сучасні наукові школи у Львівському університеті. 
Тому дослідження генези та формування наукової школи у сфері публічного права 
у Львівському університеті є одним із шляхів вирішення проблеми спадкоємності 
та стабільності науки. Наукова школа публічного права завоювала свою популяр-
ність високим рівнем досліджень, стійкістю традицій у процесі розвитку наукової 
доктрини підготовки науково-педагогічних кадрів. 

Список використаних джерел 

1. Андрусяк Т. Давидяк Євген (23.04.1879 – 28.03.1962) : [ректор Українського (таємного) 
університету 1923–1925 рр.] / Тарас Андрусяк // Енциклопедія Львова / за ред. Андрія 
Козицького. – Львів : Літопис, 2008. – Т. 2. – С. 8–9. 

2. Андрусяк Т. Давидяк Євген (23.04.1879 – 28.03.1962) : [ректор Українського (таємного) 
університету 1923–1925 рр.] / Тарас Андрусяк // Енциклопедія сучасної України / редкол. : 
І. М. Дзюба (співголова), А. І. Жуковський (співголова) та ін. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 128. 

3. Архів ЛНУ Ф. Р–119 Львівський державний університет імені Івана Франка, оп. 1 о/с, 
Спр. 4043. Макаревич Юлій Спиридонович, 55 арк. 

4. Брезін П. С. Київська школа кримінального права (1834–1960 роки): історико-правове 
дослідження: монографія / П. С. Брезін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : ВД 
«Дакор», 2013. – 1144 с. 

5. ДАЛО Ф. 26 Університет імені Яна Казимира у Львові. – Оп. 22. – Спр. 1491. Списки 
профессорско-преподавательского состава и абсольвентов юридического факультета, 
докторов всеобщего и церковного права; 1785 – 3 октября 1805, 2 арк. 

6. Кахнич В. Юридична освіта і наука у Львівському університеті (1661–1939) : монографія / 
Володимир Кахнич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 320 + вкл. 

7. Кахнич В. Юридичний факультет в історії Львівського університету (1661–1919 рр.) / 
Володимир Кахнич // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : 
матеріали IX міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (14–16 травня 
2010 року). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету 
імені Івана Франка. – 2010. – С. 52–54. 



В. Кахнич 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 113 

8. Кахнич В. С. Розвиток правової науки та освіти на юридичному факультеті Львівського 
університету за часів Австрії та Австро-Угорщини / В. С. Кахнич // Вісник Львівського 
університету.  Львів, 2010. – С. 6668. – (Серія юридична ; вип. 50). 

9. Качмар В. Давидяк Євген Васильович / В. Качмар // Encyclopedia. Львівський 
національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1 : А–К / вид. рада : І. О. Вакар-
чук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар 
(відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. 2011. – С. 421. 

10. Качмар В. [Львівський національний університет імені Івана Франка. Історичний нарис] / 
Володимир Качмар // Літопис випускників Львівського національного університету імені 
Івана Франка. – Київ : Логос Україна, 2010. – С. 13. 

11. Кметь В. Львівський єзуїтський університет (1661–1773) / Василь Кметь // Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича 
рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), 
В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – С. 28. 

12. Крикун М. Львівський університет австрійського періоду (1784–1918) / Микола Крикун // 
Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1 : А–К / 
вид. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. 
голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. 2011. – С. 42–63. 

13. Лазаренко Є. 300 років Львівського університету / Євген Лазаренко. – Львів : Вид-во 
Львів. ун-ту, 1961. – 84 с.  

14. Львівський університет : монографія / відп. ред. В. Чугайов. – Львів : Вид-во при Львів. 
держ. ун-ті вид. об’єднання «Вища шк.», 1986. – 148 c. 

15. Мудрий М. Добрянський Іван Антонович / М. Мудрий // Encyclopedia. Львівський 
національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1 : А–К / вид. рада : 
І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), 
В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 450. 

16. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами і допов-
неннями), в редакції від 05.03.2017. 

17. Привілей польського короля Яна ІІ Казимира школі Львівського єзуїтського колегіуму 
про надання статусу університету. Краків, 20 січня 1661 р. / пер. з лат. Василя Кметя // 
Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–
К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст 
(заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 
2011. – С. 14–15. 

18. Редзік А. Аллерганд (Allerhand) Маврицій / А. Редзік, В. Швець // Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1: А–К / вид. рада : 
І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), 
В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 133. 

19. Редзік А. Ґризецький (Gryziecki) Фелікс-Щенсни / А. Редзік, Ю. Лисий // Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1: А–К / вид. рада : 
І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), 
В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 414.  

20. Редзік А. Дубанович (Dubanowicz) Едвард Ігнацій / А. Редзік, О. Мороз // Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. 1: А–К / вид. рада : 
І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), 
В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 464. 

21. Białynia-Chołodecki J. Trynitarze / J. Białynia-Chołodecki. – Lwów, 1911. 100 s. 
22. Finkel L. Historja uniwersytetu Lwowskiego / L. Finkel, S. Starzyński. – Lwów : Drukarnia 

E. Winiarza, 1894. – Cz. 1. – 351 s. 



В. Кахнич 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 

 

114 

23. Finkel L. Historja uniwersytetu Lwowskiego / L. Finkel, S. Starzyński. – Lwów : Drukarnia 
E. Winiarza, 1894. – Cz. 2. – 417 s. 

24. Redzik A. Profesor Juliusz Makarewicz – życie i dzieło / A. Redzik // Prawo Karne w Poglądach 
Profesora Juliusza Makarewicza, (Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL, pod. red. 
A. Grześkowiak). – Lublin, 2005. – S. 23–92. 

References 

1. Andrusiak, T. (2008). Davydiak Yevhen (23.04.1879 – 28.03.1962) : [rektor Ukrains’koho 
(taiemnoho) universytetu 1923–1925 rr.]. In: Entsyklopediia L’vova / za red. Andriia 
Kozyts’koho. L’viv: Litopys, T. 2, 8–9. 

2. Andrusiak, T. (2007). Davydiak Yevhen (23.04.1879 – 28.03.1962) : [rektor Ukrains’koho 
(taiemnoho) universytetu 1923–1925 rr.]. In: Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy / redkol. : 
I. M. Dziuba (spivholova), A. I. Zhukovs’kyj (spivholova) ta in. Kyiv, T. 7, 128. 

3. Arkhiv LNU F. R–119 L’vivs’kyj derzhavnyj universytet imeni Ivana Franka, op. 1 o/s, Spr. 
4043. Makarevych Yulij Spyrydonovych, 55 ark.  

4. Brezin, P. S. (2013). Kyivs’ka shkola kryminal’noho prava (1834–1960 roky): istoryko-
pravove doslidzhennia: monohrafiia. 2-he vyd., pererobl. i dopovn. Kyiv: VD «Dakor». 

5. DALO F. 26 Universytet imeni Yana Kazymyra u L’vovi, op. 22, Spr. 1491. Spysky 
professorsko-prepodavatel’skoho sostava y absol’ventov iurydycheskoho fakul’teta, doktorov 
vseobscheho y tserkovnoho prava; 1785– 3 oktiabria 1805, 2 ark.  

6. Kakhnych, V. S. (2016). Yurydychna Volodymyr Kakhnych. L’viv: LNU imeni Ivana Franka. 
7. Kakhnych, V. S. (2010). Yurydychnyj fakul’tet v istorii L’vivs’koho universytetu (1661–1919 rr.). 

Aktual’ni problemy prav liudyny, derzhavy ta pravovoi systemy: materialy IX mizhnarodnoi 
students’ko-aspirants’koi naukovoi konferentsii (14–16 travnia 2010 roku). L’viv: Yurydychnyj 
fakul’tet L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka, 52–54. 

8. Kakhnych, V. S. (2010). Rozvytok pravovoi nauky ta osvity na iurydychnomu fakul’teti 
L’vivs’koho universytetu za chasiv Avstrii ta Avstro-Uhorschyny. Visnyk L’vivs’koho 
universytetu. Seriia iurydychna. L’viv, 50, 66–68. 

9. Kachmar, V. (2011). Davydiak Yevhen Vasyl’ovych. In: Encyclopedia. L’vivs’kyj natsional’nyj 
universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1 : A–K / vyd. rada : I. O. Vakarchuk (holova), 
M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), V. M. Kachmar (vidp. sekretar) 
ta in. L’viv: LNU im. I. Franka, 421. 

10. Kachmar, V. (2010). [L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka. Istorychnyj 
narys]. In: Litopys vypusknykiv L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka. 
Kyiv: Lohos Ukraina, 13. 

11. Kmet’, V. (2011). L’vivs’kyj iezuits’kyj universytet (1661–1773). In: Encyclopedia. 
L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. I : A–K / Vydavnycha rada : 
I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), 
V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU imeni Ivana Franka, 28. 

12. Krykun, M. (2011). L’vivs’kyj universytet avstrijs’koho periodu (1784–1918). In: 
Encyclopedia. L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1 : A–K / 
vyd. rada : I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. 
holovy), V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU im. I. Franka, 42–63. 

13. Lazarenko, Ye. (1961). 300 rokiv L’vivs’koho universytetu. L’viv: Vyd-vo L’viv. un-tu.  
14. L’vivs’kyj universytet : monohrafiia. (1986) / vidp. red. V. Chuhajov. L’viv: Vyd-vo pry 

L’viv. derzh. un-ti vyd. ob’iednannia «Vyscha shk.». 
15. Mudryj, M. (2011). Dobrians’kyj Ivan Antonovych. In: Encyclopedia. L’vivs’kyj 

natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1: A–K / vyd. rada: I. O. Vakarchuk 
(holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), V. M. Kachmar (vidp. 
sekretar) ta in. L’viv: LNU im. I. Franka.  



В. Кахнич 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 115 

16. Pro vyschu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII (zi zminamy i dopovnenniamy), v 
redaktsii vid 05.03.2017. 

17. Pryvilej pol’s’koho korolia Yana II Kazymyra shkoli L’vivs’koho iezuits’koho kolehiumu pro 
nadannia statusu universytetu. Krakiv, 20 sichnia 1661 r. Per. z lat. Vasylia Kmetia. (2011). In: 
Encyclopedia. L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. I: A–K / 
Vydavnycha rada: I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. 
holovy), V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU imeni Ivana Franka, S. 14–15. 

18. Redzik, A., Shvets’, V. (2011). Allerhand (Allerhand) Mavrytsij. In: Encyclopedia. L’vivs’kyj 
natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1: A–K / vyd. rada : I. O. Vakarchuk 
(holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), V. M. Kachmar (vidp. 
sekretar) ta in. L’viv: LNU im. I. Franka. 

19. Redzik, A., Lysyj, Yu. (2011). Gryzets’kyj (Gryziecki) Feliks-Schensny. In: Encyclopedia. 
L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1: A–K / vyd. rada : 
I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), 
V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU im. I. Franka.  

20. Redzik, A., Moroz, O. (2011). Dubanovych (Dubanowicz) Edvard Ihnatsij. In: Encyclopedia. 
L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka: v 2 t. T. 1: A–K / vyd. rada : 
I. O. Vakarchuk (holova), M. V. Lozyns’kyj (zast. holovy), R. M. Shust (zast. holovy), 
V. M. Kachmar (vidp. sekretar) ta in. L’viv: LNU im. I. Franka. 

21. Białynia-Chołodecki J. (1911). Trynitarze. Lwów. 
22. Finkel, L., Starzyńs’ki, S. (1894). Historja uniwersytetu Lwowskiego. Lwów: Drukarnia 

E. Winiarza, Cz. 1.  
23. Finkel, L., Starzyńs’ki, S. (1894). Historja uniwersytetu Lwowskiego. Lwów: Drukarnia 

E. Winiarza, Cz. 2.  
24. Redzik, A. (2005). Profesor Juliusz Makarewicz – życie i dzieło. In: Prawo Karne w 

Poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, (Publikacje Katedry Prawa Karnego KUL, pod. 
red. A. Grześkowiak). Lublin, 23–92. 

FORMATION OF THE SCIENTIFIC SCHOOL OF PUBLIC LAW 
IN THE LVIV UNIVERSITY (1661–1772) 
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Ivan Franko National University of Lviv,  

1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000, 
e-mail: volodymyr.kakhnych@lnu.edu.ua 

The article is devoted to the process of formation and development of public law science, its 
branch division and scientific understanding, which, despite its significant historical duration, was 
revolutionary, especially from the standpoint of legal thinking, legal science and education. 

The scientific school of public law at Lviv University has its own development and 
tradition, because in its structure law in Europe is divided into private and public. Even in 
Roman times, famous Roman lawyer Ulpian in the first part of the first book of Justinian’s 
Digests noted the division of the law to public (juspublicum) and private (jusprivatum). Public 
law, according to Ulpian, is one which belongs to the position of the Roman state; private - 
which relates to the benefit of individuals. Subsequently, the criteria for belonging to the 
private or public law were clarified, but the recognition of the scientific and practical value of 
the division of the right to public and private remain unchanged until today. The most powerful 
promoters of scientific research in various fields of law are, first and foremost, scientific 
schools formed at Lviv University. 
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It was for legal science at the University of Lviv to be characterized by the formation of an 
independent (separate from philosophy and theology) system of scientific knowledge, the 
leading components of which, in addition to the theory of state and law, the history of state and 
law, civil law, became the science of constitutional, administrative, criminal and financial law. 
This historical and legal process was combined with another – the formation of scientific 
schools, informal creative teams of researchers of different generations, united by a single 
direction of legal research, the style of the research work. They became non-state carriers of 
traditions and values, ensuring continuity in certain areas of scientific research. 

Scientific school of a university is characterized as a team of recognized Ukrainian and 
world scientific experts working in the structural units of the University in one direction of 
scientific research led by a well-known scientist (scientists). Scientific school develops a team 
of researchers of different generations (doctors of sciences, professors, lecturers, research 
staff, doctoral students, postgraduates, students) of different scientific qualifications and 
different age groups who carry out, under the direction of leading scientists, the research of 
actual scientific problems in a certain field of science or on the verge of different sciences 

Among the prominent scholars who formed scientific schools in the field of public law at 
Lviv University were L. Finkel, I. Dobryansky, F. Gryzetsky, P. Stebelsky, V. Ostrozhinsky, 
A. Hek, J. Paigert, Y. Mosing, E. Davydiak, Y. Makarevich, S. Stazhinsky, E. Dubanovich, 
Z. Pazdro, T. Pilat, M. Allerhand and others. The research of the scientific heritage of these 
schools makes it possible to identify the connection between contemporary as well as current 
scientific problems, and the scientific foundation, which modern scientific schools continue to 
function at Lviv University. 

The article deals with the genesis and formation of a scientific school in the field of public 
law at Lviv University. The ways of solving the problem of continuity and stability of public law 
science are highlighted. The support of scientific schools, which have gained popularity by a 
high level of research, characterized by the stability of traditions during the development of 
scientific doctrine, training of scientific and pedagogical personnel, is shown. 

Keywords: scientific school, public law, law faculty, Lviv university. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 
СУДОВОЇ СИСТЕМИ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 

(1918–1939 РОКИ) 
Ю. Олійник 

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

e-mail: yura_1990@ukr.net 

Проаналізовано конституційно-правові засади розвитку судової системи Другої Речі 
Посполитої (1918–1939 роки). Акцентовано увагу на тому, що конституційний розвиток 
судової системи Другої Речі Посполитої відбувався двома етапами. Розкрито характерні 
риси першого етапу формування польської судової системи (1918–1928 років), зокрема 
цей етап позначився функціонуванням різних (російської, австрійської та німецької) систем 
судових органів, пристосуванням їх до нових соціально-політичних умов та наростанням 
деформацій, зумовлених порушенням демократичних засад Березневої конституції 
1921 року. Зазначено, що другий етап (1928–1939 роки) передбачав створення єдиної 
системи загальних судів та її зміни у напрямку антидемократичних засад. Результатами 
судової реформи 1928 року було створення єдиної системи загальних судів, хоча і не були 
чітко узгоджені організаційні та структурні засади всіх ланок загальних судів, а також, не в 
повному обсязі визначена їхня компетенція. Після прийняття конституції 1935 року у 
судовій системі наявна тенденція до обмеження незалежності судів, що негативно 
впливало на виконання ними об’єктивного і справедливого судочинства.  

Ключові слова: конституційно-правові засади, конституція, судові органи, судова 
система, судочинство. 
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У сучасних умовах реформування судової влади в Україні одним із важливих 
завдань є забезпечення кожному громадянину права на справедливий судовий 
розгляд спірної справи незалежним та неупередженим судом. На судову владу 
покладено також охорону прав і законних інтересів громадян, охорону право-
порядку від злочинних та інших правопорушень, контроль за тим, щоб діяльність 
державних органів не виходила за правові межі. Для виконання цього завдання 
необхідно законодавчі зміни у судовій владі України, які б відповідали міжнарод-
ним стандартам. Сьогодні в умовах складної політичної та економічної ситуації в 
України важливим є відновити довіру суспільства до судової влади. Для цього 
необхідно утвердити забезпечення швидкого і зручного доступу громадян до 
інформації про перебіг судової справи, час і місце її розгляду, обмін процесуальни-
ми документами між судом та учасниками процесу зі застосуванням електронного 
цифрового підпису. Реформування судової влади в Україні повинна суттєво впли-
нути на рівень суспільної довіри – створення антикорупційного суду тощо.  

В умовах реформування судової системи і судочинства сучасної України, серед 
іншого важливо використати як національний, так і міжнародний історичний досвід. 
Значне зацікавлення викликає історико-правовий аналіз конституційно-правових засад 
розвитку судової системи Другої Речі Посполитої (1918–1939 роки). 

Метою статті є розкриття конституційно-правових засад розвитку судової сис-
теми Другої Речі Посполитої (1918–1939 роки). 
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В історико-правовій науці одними з перших почали вивчити конституційно-
правові засади розвитку судової системи Другої Речі Посполитої (1918–1939 років) 
польські вчені. Одним із перших був польський професор С. Голумбу [20]. Деякі 
питання становлення та конституційного розвитку польської судової влади 
висвітлили Ю. Бардаха, Б. Лєснодорський, М. Пієтрчак [1] та ін. Проблему станов-
лення та конституційного розвитку судової системи Другої Речі Посполитої (1918–
1939 років) досліджували одночасно і в Україні. Окремі питання щодо становлення 
та конституційного розвитку судової системи Другої Речі Посполитої (1918–
1939 років) вивчали такі українські вчені, як В. Калинович [4], В. Кульчицький [5], 
Б. Тищик [10], Л. Присташ [8], О. Липитчук [6] та ін. Особливий інтерес викликає 
дослідження з історії Польщі українських істориків зі Львова Л. Зашкільняка та 
М. Крикуна, в якому автори на підставі нових історичних джерел розкрили, 
зокрема суспільно-політичні та деякі правові аспекти життя поляків у міжвоєнний 
період, а також взаємини зі сусідніми народами, передусім українцями [3]. 

Як відомо, відновлена Польська держава 11 листопада 1918 року з перших днів 
свого існування розпочала діяльність, спрямовану на формування судових органів. 
Основи судоустрою у Польщі визначала Конституція від 17 березня 1921 року, яка 
визнала суд окремим органом державної влади, незалежним від виконавчої та 
законодавчої влади. Суддів призначав голова держави, і вони, за законом, мали бути 
незалежні від державної адміністрації. Це був загальноприйнятний принцип 
судочинства того часу [9, с. 139]. Березнева Конституція 1921 року (ст. 83) перед-
бачала участь населення в судах присяжних, щоправда такі суди діяли тільки на 
колишній австрійській території, зокрема в Галичині [11, с. 31–37]. Юридично, обсяг 
їхньої компетенції і територіальної юрисдикції визначали міністерські розпо-
рядження від 23 січня 1920 року (про суди присяжні у львівському апеляційному 
окрузі) та 25 грудня 1920 року (про діяльність судів присяжних у Бережанах, 
Чорткові, Коломиї, Станіславові, Стрию, Тернополі і Золочеві) [26, с. 1]. 

Суди присяжних складалися з головуючого, двох суддів з відповідною юри-
дичною освітою та 12-ти присяжних засідателів. Після дискусії про потрібність 
судів присяжних (найбільше дискутувалися питання про професійний і майновий 
ценз засідателів), у 1938 році їх ліквідували [18, с. 213]. На думку І. Гловацького, 
офіційну польську владу передусім не влаштовувало існування судів присяжних на 
території Східної Галичини, для якої була характерна велика кількість політичних 
процесів (тут мова про процеси над членами УВО, КПЗУ, ОУН), причому деяких 
підсудних такі суди виправдовували [2, с. 68].  

Уніфікація, характерна для другого етапу розвитку державно-правової системи 
Польщі (після 1926 року), завершилася конституційним обмеженням ролі судової 
гілки влади за квітневою Конституцією 1935 року. Ті нові функції, які покладалися 
на Міністерство юстиції Польщі не відповідали ні усталеним правовим нормам, ні 
традиціям. Система розподілу владних повноважень у Польщі не функціонувала 
після встановлення режиму «санації» de facto, а після 1935 року і de jure [21, с. 66]. 
Справдилися побоювання правознавця, професора Львівського університету Маурі-
ція Аллерганда, які він висловив ще у середині 1920-х років, про існування загрози 
зведення права лише до «стосунків обов’язку» [23, с. 20]. Після ухвалення консти-
туції 1935 року поняття суддівської незалежності стало радше науковим надбанням, 
а не орієнтиром у розвитку державно-правової системи. 

Починаючи з лютого 1928 року – розпорядження президента Польщі – у польсь-
кому Сеймі зайшла мова про потребу вдосконалення системи судоустрою в державі. 
Про дискусійність свідчать цифри: із 229 статей залишилося тільки 154, з яких 
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згодом 56 взагалі викинули, а 98 зазнали помітних змін [25, с. 601]. Характер нове-
лізаційних змін значною мірою залежав від еволюції політичної системи устрою 
Польської держави внаслідок травневого перевороту 1926 року. Відтак дебати навколо 
Закону про судоустрій перетворилися на протистояння між виконавчою владою і 
прихильниками ліберального розподілу влади. Спочатку у центрі уваги опинився 
проект змін колишнього судді апеляційного суду у Варшаві, а на той час судді Най-
вищого суду А. Могильницького (1875–1956). Його пропозиції були близькими до тих, 
які висловлював Президент Апеляційного суду у Львові А. Червінський рік перед тим 
[12, с. 1, 2]. Утім 24 квітня 1928 року до сейму потрапили пропозиції польських 
соціалістів – усього 31 стаття, а в жовтні того ж року – енедеків – 98 статей. Згодом до 
новелізації Закону про судоустрій долучилися й інші політичні сили у сеймі.  

Правнича комісія сейму приступила до розгляду пропозицій політичних сил 
про зміни в судоустрої 24 травня 1928 року, створивши восьмиособову підкомісію 
для розгляд змін. Основна робота проводилася упродовж 10 листопада 1928 – січня 
1929 року, коли комісія відбула 14 насичених засідань [25, с. 606]. Хоч підкомісія 
ще не закінчила своєї роботи, 14 грудня 1928 року розпочалися сеймові дебати 
щодо зміни судоустрою в державі. Депутати прагнули встигнути ухвалити новий 
закон до 1 січня 1929 року. Дебати започаткував голова Правничої комісії Герман 
Ліберман (1870–1941), котрий висловив сумніви щодо можливості ухвалення змін 
у зазначений термін і виступав за потребу спокійної праці на довший час. Подібні 
пропозиції вносив і заступник міністра юстиції Станіслав Кар, мотивуючи це 
потребою підготовки відповідних міністерських розпоряджень [25, с. 606]. 

Найбільш дискусійними були питання екзаменів для суддів, адміністративного 
нагляду за судами, звільнення суддів і переміщення на інше місце праці, номінації 
президентів і віце-президентів судів та ін. [17, с. 30]. Розбіжності виникали із 
різного розуміння правових засад судочинства – частина депутатів апелювала до 
німецького (австрійського) права, а частина до російського. Після проведення 
дебатів і виступу прем’єр-міністра Казіміжа Бартеля, сейм приступив до голо-
сування: 162 депутатів підтримали компромісний варіант впровадження змін у 
судоустрої, 108 виступили проти [25, с. 611]. Тож, попри рекомендації функціо-
нерів Міністерства юстиції, а також окремих авторитетних правників (зокрема, 
львівських), сейм ухвалив Закон про зміну судоустрою з 1 січня 1930 р. Мініс-
терство юстиції опублікувало пакет супроводжуючих документів тільки 30 грудня 
1928 року. Політичною жертвою змін до судоустрою став міністр юстиції Александр 
Мейштович (1926–1928), якого замінив випускник Варшавського університету 
Станіслав Кар (1928–1929; 1930) [25, с. 612]. Щоправда, невдовзі позбувся посади і 
він, зайнявшись політичною діяльністю і ставши віце-маршалком польського 
сейму (1930–1935) [25, с. 612]. Крім А. Мейштовича, своїх посад у результаті 
судової реформи позбулися Президент Найвищого суду Владислав Сейда (1924–
1929) та Президент кримінального відділу Найвищого суду А. Могильницький 
(1924–1929), колишній член польської Кодифікаційної комісії. Останній катего-
рично відмовлявся пристати на пропозиції Міністерства юстиції щодо потреби 
змінити ухвали Найвищого суду у справі судоустрою.  

У лютому-березні 1929 року сейм приступив до подальшої новелізації судо-
вого законодавства. Саме в той час було відкореговано питання номінації суддів і 
переведення їх на інше місце праці без їхньої на те згоди, процедуру творення і 
змін судових округів. До 1929 року процедура переведення суддів у межах апеля-
ційного округу була досить ліберальною, про що свідчать тогочасні документи 
[13, с. 2, 3]. Остаточно ж відхід від ліберальних принципів судочинства відбувся у 
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серпні 1932 року [25, с. 613]. Ознайомлення зі справами другої половини 1930-х 
років дає підстави стверджувати про використання директивного методу 
переведення суддів без врахування їхніх побажань [14, с. 50]. 

Тож, єдину систему судоустрою для Польщі було запроваджено з 1 січня 
1929 року після ухвалення Закону про судоустрій. Отже, судова система країни 
набула такого вигляду: гродські (повітові), окружні й апеляційні суди, Найвищий 
суд. Станом на 1936 р. у Польщі функціонувало 548 гродських, 45 окружних і 
7 апеляційних судів (серед них Львівський апеляційний суд) [1, с. 485]. Гродські 
або повітові суди, як їх за австрійським звичаєм називали у Галичині, виступали 
судами першої інстанції для розгляду «дрібних справ» (w sprawach drobniejszych). 
Складніші справи й апеляції на рішення повітових судів були покликані розглядати 
окружні суди. Відповідно розгляд апеляцій на рішення окружних судів покладали 
на апеляційні суди (суди другої інстанції, але в окремих питаннях могли виступати 
і як суди першої інстанції). Судом третьої інстанції виступав Найвищий суд, 
котрий розглядав касаційні скарги. 

Питанню судів у Конституції 1935 р. був присвячений ХІ розділ основного 
закону держави (wymiar sprawiedliwości), статті якого регламентували функції 
судових органів влади. Конституція наклала на суди обов’язок захищати правовий 
порядок у державі та формувати «правове відчуття» суспільства (ст. 64 § 2). За 
визначенням І. Лучаківської, суди перестали бути «органами народу» і стали 
державними органами з підпорядкуванням президентові (визначення «незалежні» 
було пропущено) [7, с. 298]. Хоча за Квітневою конституцією (ст. 65) президент 
призначав суддів, але ст. 66, 67 надавали право адміністративній владі призу-
пиняти засаду неусуваності та надавали широкі можливості переміщення й 
усунення суддів взагалі в період реорганізації судоустрою, яка проводилася на під-
ставі «законодавчого акта» чи навіть декрету Президента Польщі [24, с. 204]. 
Тобто сама конституція створювала умови для більшої залежності суддів від 
виконавчої влади [7, с. 298, 299]. 

Серйозною проблемою міжвоєнної Польщі залишалася нестача висококвалі-
фікованих суддів. Така ситуація, з-поміж іншого, була зумовлена усуненням із 
займаних посад осіб інших національностей, котрих розглядали як потенційно 
антипольський елемент. У цьому переконуємося, коли проаналізуємо списки суд-
дів Апеляційного суду у Львові, в якому знайти осіб з типово українськими 
прізвищами дуже важко, а якщо вони і є, то їхні прізвища й імена сполонізовані 
[15, с. 1–4]. Подібне спостерігаємо у всій Східній Галичині, хоча суддів-українців у 
повітових судах було більше, ніж в окружних.  

Окремою сторінкою галицького судівництва у 1919–1923 роках стали 
перевірки на лояльність до Польської держави судових працівників українського 
походження. Наприклад, при перевірці верифікаційною комісією Апеляційного 
суду у Львові окружного суду у Чорткові з’ясувалося, що його співробітник Кос-
тянтин Вербицький свого часу склав присягу ЗУНР. Зі встановленням польської 
влади він наново склав присягу, але вже варшавському урядові. У звіті комісії 
йшлося, що він зробив це вимушено (служив ЗУНР), хоча весь час «виявляв 
лояльність до поляків» [16, с. 4]. Подібних прикладів знаходимо чимало і щодо 
інших працівників суду, причому можуть зустрічатися в звітах верифікаційної 
комісії Апеляційного суду у Львові такі характеристики, як «сіоніст, котрий служив 
ЗУНР» (мова про Ісидора Рагтгаузера) чи «радикальний українець» (канцелярист 
Микола Антонович) [16, с. 26]. 

Нестача суддів зумовлювала велике навантаження на тих, хто залишався і 
склав присягу вірності польському урядові. Щоправда, потрібно зауважити, що в 
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апеляційному суді таке навантаження було меншим, ніж у гродських і окружних 
судах. Ще однією причиною недостатньої кількості суддів стала порівняно низька 
оплата праці й економічні труднощі в державі (найбільш відчутно до 1924 року). 
Один із найавторитетніших польських правників того часу Януш Ямонт нарікав, 
що «судді не мають, що їсти… їм бракує порядного одягу… і чи готовий юрист 
їхати у провінцію за 320 злотих?» [19, с. 290]. 

Починаючи з 1927 року на підставі ухвали Ради Міністрів від 21 грудня 
1926 року до 40 % збільшено так звану «кресову доплату» для суддів, переглянуто 
розмір надбавок для президентів апеляційних судів (500 пунктів; для порівняння – 
голова повітового суду – 100 пунктів). Під кінець 1920-х років Президент 
апеляційного суду додатково отримував 500 злотих, а віце-президент – 200 злотих. 
Існувала також система повернення суддям коштів за винайм житла. Поза Варша-
вою нежонатий суддя апеляційного суду у 1927 році отримував 671 зл., жонатий з 
двома дітьми – 784 зл. (для порівняння, некваліфікований робітник у той час 
заробляв бл. 200 зл., інспектор поліції – 700 зл., інженер – 850 зл., кваліфікований 
лікар – до 2 тис. зл.). Розмір зарплати постійно збільшувався і в 1929 році суддя 
апеляційного суду заробляв 907 зл. з доплатами [22, с. 269]. 

Висновок. Засади функціонування судової гілки влади визначала березнева 
Конституція 1921 року, яка гарантувала суддям незалежність у винесенні рішень. 
Згідно з квітневою Конституцією 1935 року суди у Польській державі фактично 
втратили свою незалежність, перетворившись на допоміжні інституції виконавчих 
органів влади. Безумовним негативом розвитку судової системи у 1919–1939 роках 
стало усунення із займаних суддівських посад українських юристів, яких польсь-
ких режим трактував як «неблагонадійних».  
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It is highlighted that the foundations of the judicial system in Poland were determined by the 
Constitution of March 17, 1921, which recognized court as a separate body of state power, 
independent of the executive and legislative branches. The judges were appointed by the head 
of state and they, under the law, were to be independent of the state administration. It was a 
generally accepted principle of legal proceedings of that time. The March Constitution of 1921 
(Article 83) provided for the participation of the population in jury courts, although such courts 
acted only on the former Austrian territory, particularly in Galicia. Legally, the scope of their 
competence and territorial jurisdiction were determined by ministerial orders of January 23, 1920 
(on jury trials in the Lviv district of appeal) and on December 25, 1920 (on the activities of jury 
trials in Berezhany, Chortkiv, Kolomyia, Stanislaviv, Stryi, Ternopil and Zolochiv). 

It is shown that the issue of courts in the Constitution of 1935 was devoted to the 
XI section of the fundamental law of the state (wymiar sprawiedliwości), the articles of which 
regulated the functions of judicial authorities. The Constitution imposed on the courts the duty 
to protect the legal order in the state and to form a «legal sense» of society (Article 64 §2). By 
definition of Ivanna Luchakivska, the courts ceased to be «organs of the people» and became 
state bodies subordinate to the president (the definition of «independent» was omitted). 
Although under the April Constitution (Article 65), the president appointed judges, but Art. 66, 
67 gave the authorities the right to suspend the principle of immunity and provided extensive 
opportunities for the movement and removal of judges altogether during the period of judicial 
organization reorganization, carried out on the basis of a «legislative act» or even a decree of 
the President of Poland. Consequently, the constitution itself created conditions for greater 
dependence of judges on the executive power.  

Keywords: constitutional and legal grounds, constitution, judicature, judicial system, legal 
proceedings. 
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Висвітлено процес створення на окупованих Гітлерівським Третім Рейхом українських 
земель у роки Другої світової війни дистрикту Галичина. Показано жорстоку колоніальну 
політику німецьких нацистів щодо місцевого українського населення, яке у планах гітле-
рівців частково мало бути знищене, а інша частина асимільована. На українські землі 
планували переселити німецьких колоністів, ще більш жорстока нелюдська політика стосу-
валася європейського населення, яке у планах німецьких нацистів мало бути знищено. 

Після початку німецько-радянської війни Східна Галичина як дистрикт Галичина була 
включена до складу Польського Генерального Губернаторства, до якого входили дистрик-
ти Варшава, Краків, Люблін, Радом. У дистрикті Галичина, як і у інших дистриктах Польсь-
кого губернаторства, було утворено уряд дистрикту, окружні, повітові, органи влади, органи 
місцевого самоврядування та відновлено діяльність освітніх закладів, пристосованих до 
потреб окупантів та ін. 

Ключові слова: дистрикт Галичина, Друга світова війна, округи, громади. 
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Німецько-радянська війна розпочалася 22 червня 1941 року нападом фашистської 
Німеччини на Радянський Союз. Червона Армія через прорахунки Сталіна та його 
оточення зазнала тяжких поразок на фронті. Негативну роль відіграли сталінські 
репресії проти військових, коли було знищено більше 40 тисяч досвідчених марша-
лів, генералів та старших офіцерів. Після початку радянсько-німецької війни 22 червня 
1941 року на основі доповідної записки Народного комісара внутрішніх справ Лав-
рентія Берії про зменшення в’язнів у тюрмах Західної України, у найжорстокіший 
спосіб без суду і слідства було вбито у тюрмах Львова, Луцька, Рівного, Станіслава, 
Тернополя, Дубно, Дрогобича, Самбора, Стрия та інших міст більше 40 тисяч осіб 
[1, с. 64]. Ними головно були представники інтелігенції, студенти, священики. 

Німецький окупаційний режим на завойованих у роки Другої світової війни 
землях мав певну специфіку залежно від віддаленості від фронту, расових та геог-
рафічних чинників. В історичній та історико-правовій літературі зазначено наяв-
ність чотирьох типів окупаційної влади: 1) Військове правління – вся цивільна і 
військова влада була у руках військового командування до часу переходу влади до 
цивільної німецької адміністрації. 

2) Протекторат – як автономна одиниця складу Німеччини, внутрішня і зов-
нішня політика якої визначалася органами влади Третього Рейху. Усі внутрішні 
справи протекторату вирішував президент, прем’єр-міністр і міністри, які були 
підпорядковані безпосередньо А. Гітлеру як керівнику фашистської Німеччини. 

3) Рейхскомісаріат на чолі з рейхскомісаром, якого наділяли всією повнотою 
влади і який підлягав безпосередньо А. Гітлерові. 
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4) Генеральна губернія на чолі з генеральним губернатором, який підпоряд-
ковувався також безпосередньо А. Гітлеру [7, с. 30]. 

Окуповані області СРСР, у тім числі українські землі, були розділені на дві 
частини – військове управління та цивільну адміністрацію. Цивільна адміністрація 
підпорядковувалася імперському міністерству у справах окупованих східних 
областей, яке офіційно почало діяти з 17 липня 1941 року. Військова адміністрація 
безпосередньо підлягала Головному командуванню сухопутних військ Вермахту 
(ОКХ) [6, с. 97–100]. Військова адміністрація діяла на основі вказівок керівництва 
Вермахту від 3 квітня 1941 року. Військову адміністрацію поділяли на райони 
армії, що складалися з району бойових дій і оперативного тилового району армій, 
та тиловий район групи армій. Структура військового управління складалася з 
району бойових дій – оперативний тиловий район армій – тиловий район групи 
армій. Під час відступу лінії фронту назад оперативні тилові райони армій і тилові 
райони груп частково ліквідовувалися, частково об’єднувалися з районами бойо-
вих дій, а частково, відходили до зони цивільного управління. Оперативні тилові 
райони армій поділялися на території, якими управляли польові комендатури, до 
складу яких входили кілька районів, і території, де діяли місцеві (районні) комен-
датури. Тилові райони групи армій об’єднували території, якими управляли дивізії 
охорони тилів і головні польові комендатури, яким підпорядковувалися польові та 
місцеві комендатури [6, с. 102–111]. 

Територія Східної Галичини у складі Львівської, Тернопільської, Станіславсь-
кої (Івано-Франківської) та Дрогобицької областей увійшли до складу дистрикту 
Галичина від 1 серпня 1941 року. Одночасно того самого дня дистрикт Галичина 
увійшла до складу Польського Генерального губернаторства на основі декрету 
Гітлера від 17 та 22 липня 1941 року і включала колишні польські воєводства у 
складі Другої Речі Посполитої – Львівське, Тернопільське, Станіславське [2]. 
Офіційними мовами дистрикту Галичина визначали німецьку, але дозволяли 
використовувати українську та польську. Остаточне включення дистрикту Галичина 
до складу Польського Генерального губернаторства відбулося 1 листопада 1941 
року, коли губернатор дистрикту Галичина Карл Лящ повідомив про ліквідацію 
митного та поліцейського контролю між дистриктом Галичиною та Генеральним 
губернаторством. Звернення було опубліковано у місцевій пресі.  

Наступним губернатором дистрикту Галичина з березня 1942 року був призна-
чений Отто Вехтер. Одним з основних чинників, який вплинув на включення 
Галичини до складу Польського Генерального губернаторства, був факт перебу-
вання краю протягом 1772–1918 років у складі Австрії та Австро-Угорщини, 
правонаступником якої себе проголосила гітлерівська Німеччина. Іншою причи-
ною українські, польські та німецькі дослідники називають також економічний 
чинник і віддаленість від лінії фронту. Окупанти однаково ставилися до українців і 
поляків і застосовували давній принцип – «поділяй і володарюй». Найбільших 
страждань, жорстокостей з боку окупантів зазнало єврейське населення Галичини, яке 
у планах німецьких нацистів, як і євреї інших країн Європи, мало бути повністю 
знищено. Євреїв насильно було зігнано у спеціальні резервації гетто та у концтабори.  

Гетто були в усіх великих містах Галичини – Львові, Станіславі, Тернополі, 
Дрогобичі та ін. На території Галичини також були утворені концтабори, де 
знищували противників нацистського режиму, передусім євреї та військово-
полонені. Найвідомішим був Янівський концтабір біля Львова та Цитадель у 
Львові. Нацисти знищили більше пятисот тисяч галицьких євреїв, які проживали 
на наших землях протягом багатьох століть. Упродовж усього часу проживання 
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євреїв у містах і селах Галичини не існувало значних конфліктів між українцями та 
євреями, а навпаки, вони дуже часто підтримували один одного. Особливо це 
відбувалося у період Австрії, Австро-Угорщини, Другої Речі Посполитої, коли 
єврейські та українські політичні партії і громадські організації виступали єдиним 
фронтом, захищаючи спільні інтереси. Ще більш яскраво ця співпраця проявилася 
в період ЗУНР, коли галицькі євреї у Тернополі створили Жидівський (єврейський) 
курінь, який брав участь у польсько-українській війні 1918–1919 років на боці 
України. У складі Української Галицької Армії також брала участь велика кількість 
офіцерів єврейського походження [4, с. 33]. Багато українців, незважаючи на 
загрозу смерті для себе і членів родини, допомагали євреям врятуватися від смерті. 
Особлива роль належить митрополиту главі Української Греко-Католицької 
Церкви Андрею Шептицькому. У листі до Гітлера у березні 1943 р. Андрей Шеп-
тицький висловив рішучий протест проти геноциду єврейського народу [5, с. 409]. 
У червні 1942 р. митрополит Андрей звертається до населення з посланням «Не 
убий», де засуджував участь окремих українців у допомозі гітлерівців під час зни-
щення єврейського населення. Відомо, що за наказом митрополита Шептицького у 
монастирях і церквах Української Греко-Католицької Церкви було врятовано 
більше 400 євреїв. Така позиція митрополита Андрея не подобалася Гітлеру, який 
вимагав його арешту. Щоправда, губернатор дистрикту «Галичина» К. Лящ 
переконав Гітлера в недоцільності такого кроку, оскільки це могло призвести до 
незадоволення населення з непередбачуваними наслідками. Наприкінці німецької 
окупації позиція митрополита Андрея та духовенства до нацистів мала радше 
ворожий, аніж лояльний та нейтральний характер [5, с. 410]. У Галичині більше 
100 українців було розстріляно за допомогу євреям. 

Галичина у планах гітлерівського керівництва мала бути заселена німцями, а 
українці переселені на схід. У промовах керівництва дистрикту Галичина згаду-
вали про місцеве населення і дуже рідко вживали назву українці. Отто Вехтер був 
австрійцем за походженням, а його батько генерал австро-угорської армії воював у 
роки Першої світової війни в Галичині. Губернатор дистрикту Галичина вважав, 
що необхідно відновити у Галичині старі австро-німецькі впливи [7, с. 58].  

У складі органів влади дистрикту Галичина було багато галицьких німців та 
австрійців, які вільно володіли українською мовою. Так, А. Бізанц, – колишній 
командир 7-ї Львівської бригади Галицької Армії, Г. Кох – німецький історик і 
теолог, офіцер Навчальної команди (Генерального штабу) Галицької Армії та ін. [9, 
с. 324–374]. Греко-католицький священик отець Іван Гриньох у часописі «Ідея і 
чин» писав «Українці не мали права на Україну, а їхні провідники годилися тільки 
до шибениці та в’язниці». «Ще не зник з очей жахливий кошмар енкаведизму, а 
вже встелює рідну землю схили жертвами найкращих синів України». 
«Починається період нової окупації. В парі з терором йде нещадна експлуатація 
України, Галичину – цю важливу частину української землі, насильно і брутально 
відривають від метрополії та приєднують у вигляді сміхотворного «дистрикту» до 
великонімецького рейху» [7, с. 35]. 

Структурно дистрикт «Галичина» поділяли на повіти (крайзе) та округи 
(бецірки): 1) Бережани (Бережани, Бучач, Підгайці); 2) Городенка (Городенка, 
Товмач); 3) Городок (Городок, Яворів); 4) Дрогобич (Дрогобич); 5) Золочів (Золочів, 
Броди, Перемишляни); 6) Калуш (Долина, Калуш); 7) Камінка-Струмилова (Камін-
ка-Струмилова (Камянка-Бузька), Радехів, Сокаль); 8) Коломия (Коломия, Косів, 
Снятин); 9) Львів – місто (німецька, єврейська, україно-польська дільниці); 10) Львів – 
повіт (Бібрка, Жовква, Львів – повіт); 11) Рава-Руська (Любачів, Рава-Руська); 
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12) Самбір (Самбір, Турка); 13) Станіслав (Івано-Франківськ) (Делятин, Надвірна, 
Рогатин, Станіслав); 14) Судова Вишня (Мостиська, Рудки, Судова Вишня); 15) Стрий 
(Жидачів, Ходорів, Стрий); 16) Тернопіль (Скалат, Тернопіль, Теребовля, Збараж) 
[7, с. 43]. 

У квітні 1942 року в адміністративно-територіальному поділі дистрикту 
Галичина відбулися зміни: у його складі перебувало 13, а згодом 11 округів 
(крайсгауптманшафтів): Бережани, Чортків, Дрогобич, Калуш, Львів – повіт, Рава-
Руська, Самбір, Станіслав, Стрий, Тернопіль, Золочів. Було ліквідовано округи 
Городок і Городенка. Населення округу було у межах 120–160 тисяч жителів. 
Керівництво крайсгауптманшафтами здійснювали крайсгауптмани (окружні ста-
рости) за допомогою ландкомісарів (повітові комісари). Округи поділяли на 
волосні громади, які об’єднували від 5 до 15 сіл (8–16 тисяч мешканців на чолі з 
волосними старшинами). Очолювали сільські громади громадські голови. Інститут 
у волосних громад у Галичині не існувало в період Австрії, Австро-Угорщини та 
Речі Посполитої і з цією метою проводили спеціальні курси. На цих курсах у 
Львові, Тернополі та Станіславі до серпня 1942 року пройшли підготовку 811 
волосних старшин, громадських секретарів [7, с. 44]. 31 липня 1943 року у дист-
рикті Галичина запроваджували міські та повітові комісаріати: міські – Борислав 
для округу, Дрогобич, комісаріати Станіслав, Коломия, Чортків, Тернопіль, 
Бережани, Рава-Руська. Повітові комісаріати для округу Львів – повіт – Жовква, 
Городок, Судова Вишня, Бібрка: для округу Самбір – Турка: для округу Стрий – 
Ходорів, Сколе, для округу Калуш – Долина, для округу Станіслав – Товмач, 
Надвірна, для округу Коломия – Городенка, Снятин, Косів, для округу Чортків – 
Бучач, Борщів, Заліщики, Копичинці, для округу Тернопіль – Теребовля, Скалат, 
Зборів, Збараж, для округу Золочів – Перемишляни, Броди, для округу Бережани – 
Рогатин, Підгайці, для округу Камінка-Струмилова – Радехів, Сокаль, для округу 
Рава-Руська – Любачів [7, с. 44]. 

У підпорядкуванні губернатора дистрикту «Галичина» були війська «СС, полі-
цай фюрер та шеф управління губернаторства, якому підпорядковувались адмі-
ністративні органи». Шефу управління губернаторства також знаходились прези-
діальне бюро, чиновники управління залізниці, пошти Сходу, відомств та відділі 
внутрішнього управління, фінансовий, юридичний, господарський, продовольства, 
сільського господарства, лісового господарства, праці, пропаганди, науки та освіти, 
будівельний, контролю цін. Апарат крайзгауптманшафтів, управ, бецирківі повто-
рювали структуру уряду дистрикту Галичина, але в значно спрощеному вигляді. 
Кость Паньківський писав «Великонімеччина приділила українські землі для свого 
життєвого простору – Лебенраум», прирікаючи українство в недалекому майбут-
ньому до загибелі. Сьогодні з німецьких документів бачимо, які були німецькі 
плани на «одно тисячоліття». Тоді ми тільки зі здивуванням дивилися на те, що 
творять німці, не розуміючи їхньої поведінки. Але все ж таки якби хтось був нам 
сказав тоді, що Генеральний губернатор Ганс Франк (1900–1946 роки) людина з 
правничою освітою, визначний і надійний адвокат у Мюнхені, запише у своєму 
щоденнику «Раз ми закінчимо переможно війну, то тоді настільки я в тому 
зацікавлений, вони можуть зробити з поляків і українців січене м’ясо. Ми зможемо 
робити, що нам подобається» [7, с. 11–12]. Ганс Франк був засуджений до смертної 
кари Нюрнберзьким трибуналом.  

У дистрикті Галичина також існували органи місцевого самоврядування. Вони 
діяли на основі відповідних норм польського законодавства, що було чинним до 
початку Другої світової війни. На його основі відбувалося об’єднання терито-
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ріальних громад, окрім міських громад. Створювалися сільські громади, а у межах 
колишніх окружних старостів – об’єднані територіальні громади. До повноважень 
органів місцевого самоврядування належали освіта, охорона здоров’я, будівництво, 
утримання шляхів та інші справи місцевого населення. Війтами та (солтисами) 
сільськими старостами були українці, а у польських населених пунктах – поляки. 

З метою підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування було 
проведено одномісячні курси для навчання війтів, солтисів, громадських 
секретарів та ін. До початку 1942 року такі курси проводили у Львові, Станіславі, 
Тернополі. Планувалося відкриття нових курсів у Станіславі 22 січня 1942 року 
для округу Станіслав, Городенка, Коломия, Калуш. Для округу Тернопіль, Чортків, 
Золочів, Бережани 2 лютого 1942 року, округу Львів, Камінка-Струмилова, Рава-
Руська, Городок, Стрий, Дрогобич, Самбір 9 лютого 1942 року. На такі курси 
приймали осіб, які закінчили три класи гімназії з досвідом адміністративної роботи 
та 6 класів гімназії для осіб без досвіду адміністративної роботи. На курсах 
пройшли перепідготовку 132 – війти, 286 – волосних секретарів та 79 помічників 
секретарів [7, с. 39]. Там навчали основ німецького державного устрою, муніци-
пального права. Також проводили короткий курс німецької та української мови. 
Аналогічні органи місцевого самоврядування діяли в інших дистриктах Польсь-
кого Генерального губернаторства і ним зазвичай були поляки. Так, Кость 
Паньківський писав «Мала бути українська адміністрація, школа, крамниця, мали 
мати і збирати аби жити. Отож мала бути і своя адміністрація, яка б боронила 
перед німцями права українців» [8, с. 11]. 

У роки німецької окупації на західноукраїнських землях продовжували функ-
ціонувати заклади освіти, лікарні, громадський транспорт, велася торгівля, 
працювали підприємства. 

З 1 серпня 1941 року відділ освіти Львівської міської управи став органом 
освіти в уряді дистрикту «Галичина». Передбачено функціонування українських та 
польських навчальних закладів. Усе крайове шкільництво підпорядковували го-
ловному відділу науки і навчання при уряді генерального губернаторства у Кракові 
[7, с. 51]. 

У дистрикті Галичина діяв відділ науки і навчання в уряді дистрикту. Він 
поділявся на підвідділи народних шкіл, вищих, високих, професійних, фахових та 
господарських шкіл. У Галичині в 1941–1942 році у Львові було відкрито три нові 
учительські семінарії, а також у Бучачі та Грубешові Люблінського дистрикту, 
1943–1944 – у Перемишлянах та Золочеві. Так само діяло 5 сільськогосподарських 
шкіл, у яких навчалися 200 учнів, та 71 фахова професійна школа, де навчалися 
11 тисяч учнів. На весні 1942 було відкрито медичний, ветеринарний, фармацев-
тичний інститути, політехнічний інститут у складі пяти факультетів: будівельний, 
архітектурний, хімічний, машинобудівельний, електрохімічний та сільськогоспо-
дарський інститути. У листопаді 1942 року на базі факультету сільськогосподарського 
інституту відкрито інститут лісової інспекції. У вигляді державної музичної школи з 
українською мовою навчання відновили Львівський музичний інститут імені Лисенка, 
а у 1943 році Державна вища торговельна школа [7, с. 54–55].  

У 1942 році в медичному інституті навчалися 722 студенти, у ветеринарному – 
260, політехнічному – 400. Українські студенти головно навчалися на 1-2-му кур-
сах, а на старших польські студенти, що було пов’язано із незначною кількістю 
українських студентів у період ІІ Речі Посполитої [3, с. 100–101]. 

У Польському Генеральному губернаторстві, до складу якого входили оку-
повані польські та українські землі (дистрикт Галичина), на відміну від окупованих 
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Третім Рейхом українських земель (Рейхскомісаріат Україна, зона військової 
адміністрації), діяла система німецького окупаційного судочинства, до якої вхо-
дили німецькі (військові, спеціальні, поліцейські, німецькі) та ненімецькі суди для 
місцевого польського і українського населення. У ненімецьких судах суддями 
працювали поляки та українці і вони головно розглядали цивільні справи. 

Незважаючи на деякі особливості нацистського окупаційного режиму, в дист-
рикті «Галичина» він функціонував на загальних принципах, визначених керів-
ництвом Третього Рейху для окупованих східних територій. Німецькі окупанти 
розглядали Галичину як і інші українські землі територією для військової та еконо-
мічної експансії та поширення життєвого простору й ігноруючи будь-які інтереси 
місцевого населення.  
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The aggressive policy of Hitler’s Germany on the seizure of Polish and Ukrainian lands 
during the Second World War is analyzed in the article. This policy provided for the elimination 
of the Polish state, the Soviet Union, and Poles and Ukrainians could be partially destroyed, 
while others could be assimilated. German colonists could be resettled on the Ukrainian and 
Polish lands. And even more brutal policy of the Nazis concerned the Jewish population. For 
the purpose of colonization policy, division of the Polish ones took place and the Polish 
General Governorship was established, divided into four districts and local authorities 
subordinated to them. After the beginning of the Soviet-German war on June 22, 1941, the fifth 
district of Galicia was included into the General Governorship, that included Ukrainian ethnic 
lands being a part of Lviv, Drohobych, Stanislav (Ivano-Frankivsk) and Ternopil regions of the 
Ukrainian USSR.  

In the Galicia district, as in other districts of the Polish General Governorship, a district 
government was formed, divided into departments (of justice, internal affairs, finance, etc.), which 
were headed by district chiefs. The districts were divided into rural communities, uniting from 5 to 
15 villages, headed by the rural elders. Rural communities were headed by community leaders. 
Since July 31, 1943, local and rural commissariats were established in the Galicia district. Like 
other districts of the Polish General Governorship in Galicia, there were urban and rural self-
government bodies operating under the control of the occupation authorities.  

The main tasks of the Galicia district authorities were the control over the occupied 
territory, exploitation of the resources of the region for the needs of Hitler’s Germany as well 
as recruitment of local population for work on the territory of the Third Reich. 

Despite certain features of the Nazi occupation regime in the Galicia district, it functioned 
on the general principles defined by the Third Reich leadership for the occupied eastern 
territories. German invaders considered Galicia, as well as other Ukrainian lands, as the 
territories for military economic expansion and the spread of living space, ignoring any 
interests of the local population.  

Keywords: Galicia district, Second World War, counties, communities. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Р. Бедрій 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Проаналізовано стан правового забезпечення реформи децентралізації публічної 
влади в Україні. При цьому зазначено нормативно-правові акти, що заклали концептуальні 
засади муніципальної реформи. Це, зокрема, Концепція реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджена Розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 року, Закон України «Про засади державної 
регіональної політики» від 05.02.2015 року, «Стратегія – 2020», затверджена Указом 
Президента України від 15.01.2015 року № 5/2015 тощо.  

Проте особливу увагу приділено характеристиці проектів законодавчих актів, які необ-
хідно найближчим часом розглянути та прийняти в парламенті для успішного просування 
реформи місцевого самоврядування та завершення процесу об’єднання територіальних 
громад в Україні. Зокрема, йдеться про Закон України «Про засади адміністративно-
територіального устрою України», Закон України «Про внесення змін до Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо перспективних планів фор-
мування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)», Закон України «Про 
внесення змін до закону «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів ци-
вільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наб-
лиження до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивіль-
ного стану». 

Зроблено висновок, що, зважаючи на реальний стан речей щодо формування спро-
можних громад в Україні та враховуючи зарубіжний досвід, вбачаємо за доцільне до 
чергових місцевих виборів 2020 року завершити муніципальну реформу адміністративним 
шляхом. 

Ключові слова: муніципальна реформа, децентралізація влади, місцеве самовряду-
вання, об’єднання територіальних громад, законодавче забезпечення. 
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В Україні як державі, що обрала шлях європейської інтеграції, розпочато 
процеси децентралізації публічної влади, метою якої є підвищення спроможності 
територіальних громад, а також передача повноважень та фінансових ресурсів від 
держави на місцевий рівень – органам місцевого самоврядування. 

Першими здобутками муніципальної реформи стало вироблення концептуаль-
ного бачення процесів децентралізації в Україні та удосконалення нормативно-правової 
бази. Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 року була 
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затверджена Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні [12]. 

Також 05.02.2015 року був прийнятий Закон України «Про засади державної 
регіональної політики». В результаті державна підтримка регіонального розвитку 
та розвитку інфраструктури громад за час реформи зросла у 41,5 разів (з 0,5 
млрд грн у 2014 році до 19,37 млрд грн у 2018 році).  

Окрім того, децентралізаційні процеси знайшли відображення у Програмі 
діяльності Уряду та «Стратегії – 2020», затвердженої Указом Президента України 
від 15.01.2015 року № 5/2015 і планах їх реалізації. 

Вагомим кроком на шляху муніципальної реформи стало попереднє схвалення 
31.07.2015 року Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», який відображає нову 
модель територіальної організації влади. Проте остаточне внесення змін до 
Основного Закону так і не відбулося. У цьому контексті варто згадати Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного 
депутата України щодо офіційного тлумачення положення «на наступній черговій 
сесії Верховної Ради України», яке міститься у ст. 155 Конституції України, від 
15.03.2016 року № 1-рп/2016 [13]. Нагадаємо, що у п. 1 резолютивної частини 
цього Рішення зазначено, що «наступною черговою сесією Верховної Ради України 
є чергова сесія парламенту, яка має відбутися відповідно до положень розділу ХІІІ 
«Внесення змін до Конституції України» Основного Закону України та Регламенту 
Верховної Ради України і на якій законопроект про внесення змін до Конституції 
України, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної 
Ради України, вважатиметься прийнятим як закон, якщо за нього проголосує не 
менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України». 

Тобто Конституційний Суд України, по суті, вказав на можливість прийняття за-
конопроекту про внесення змін до Конституції не на безпосередньо наступній (за 
номером) черговій сесії парламенту, а на будь-якій іншій черговій сесії, чим заперечив 
свою попередню правову позицію з цього питання, викладену ним у Рішенні від 
17.10.2002 року № 17-рп/2002 у справі щодо повноважності Верховної Ради України. 

Стосовно цього Рішення дехто зі суддів Конституційного Суду виклав окрему 
думку. Зокрема, суддя Конституційного Суду України М. І. Мельник зазначив, що «Рі-
шення є неправильним за своєю суттю і таким, що спотворює зміст статті 155 Кон-
ституції України, передбачає передумови для нелегітимної зміни Основного Закону 
України та серйозно послаблює конституційно-правовий механізм його охорони» [3]. 

Для підвищення темпів муніципальної реформи, яка дещо сповільнилася через 
затримку конституційних змін, у 2015 році було розпочато бюджетну децентраліза-
цію шляхом внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України. В 
результаті, органи місцевого самоврядування отримали додаткові бюджетні 
повноваження та стабільні джерела доходів для їх реалізації. Це стимулювало 
громади до об’єднання, оскільки, об’єднані громади отримували всі повноваження 
та фінансові ресурси, якими володіють міста обласного значення, прямі міжбюд-
жетні відносини з державним бюджетом та державні субвенції. 

Наступним кроком на шляху децентралізації влади стало прийняття Закону 
України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 року та 
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 
05.02.2015 року. Вказані законодавчі акти створили правову основу для формуван-
ня економічно- та фінансово-спроможних територіальних громад, а також акти-
візували процес об’єднання громад. 
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У 2017 році до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» були внесені важливі зміни. Йдеться про Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо добровільного приєднання територіальних громад» 
від 09.02.2017 року та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, 
розташованих на територіях суміжних районів» від 14.03.2017 року. 

Окрім того, позитивним моментом стало прийняття 3.04.2018 року Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, 
селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки 
Крим, обласного значення». Зокрема, Розділ ІV Закону «Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад» – «Прикінцеві положення» доповнений пунктом 
31 такого змісту: «Визнати такими, що є спроможними об’єднаними територіальними 
громадами для випадків, передбачених статтями 8 -8-3 цього Закону, територіальні 
громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення. 
Приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст респуб-
ліканського Автономної Республіки Крим, обласного значення є виключно добровіль-
ним та відбувається за рішенням усіх відповідних місцевих рад» [8]. 

За даними Моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого 
самоврядування, підготованого Мінрегіоном, станом на 10.02.2019 року кількість 
сформованих об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) зросла до 878, із них – 
72 ОТГ очікують рішення ЦВК про призначення перших місцевих виборів (у тому 
числі 45 ОТГ, у яких вибори не відбулись у зв’язку з введенням воєнного стану). 
Сформували громади і 24 міста обласного значення, до яких приєдналися 59 
територіальних громад. У 3 містах обласного значення розпочато процедуру 
приєднання. На території об’єднаних громад проживає більше 9 млн людей (25,5 % 
від загальної кількості населення України). Площа ОТГ становить 210,5 тис км2 
(37,7 % від загальної площі Україн [2]. 

Проте для успішного просування реформи місцевого самоврядування та завер-
шення процесу об’єднання територіальних громад дуже важливим є прийняття 
Верховною Радою України низки законів. 

Перш за все йдеться про Закон України «Про засади адміністративно-терито-
ріального устрою України» (реєстраційний № 8051 від 22.02.2018 року) [10]. Нага-
даємо, що проект цього Закону внесений до порядку денного десятої сесії Верхов-
ної Ради України восьмого скликання Постановою ВРУ № 2679-VIII від 
07.02.2019 року [4]. Очевидно, цей законопроект є найважливішим з усіх, оскільки, 
по суті, проводить декомунізацію вітчизняного законодавства в частині адміністра-
тивно-територіального устрою, фактично скасовуючи Указ Президії Верховної 
Ради УРСР «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального 
устрою Української РСР» від 12.03.1981 року, який, на сьогоднішній день, 
залишається чинним у частині, що не суперечить Конституції України. 

Власне, потрібно наголосити, що проект Закону № 8051 не затверджує новий 
адміністративно-територіальний устрій України, а визначає порядок формування 
такого адміністративно-територіального устрою. 

Нагадаємо, що пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України до 
повноважень Верховної Ради України віднесено утворення і ліквідацію районів, вста-
новлення і зміну меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, 
найменування і перейменування населених пунктів і районів. Усі інші питання щодо 
утворення адміністративно-територіальних одиниць законодавчо не врегульовані. 
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Варто зазначити, що 31.05.2005 року Верховна Рада України прийняла Закон 
України «Про географічні назви», яким було визначено правові основи регулю-
вання відносин та діяльності, пов’язаних із встановленням назв географічних 
об’єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збере-
женням географічних назв. 

Однак частиною шостою ст. 8 цього Закону встановлено, що порядок наймену-
вання та перейменування географічних об’єктів, що складають систему адміністра-
тивно-територіального устрою України, визначається окремим законом. Отже, 
таким законом має стати Закон України «Про засади адміністративно-територіаль-
ного устрою України». 

В Україні відсутнє законодавство, що визначає порядок утворення, реєстрації, 
перетворення адміністративно-територіальних одиниць, а також населених пунктів. 
Відтак це породжує низку проблем, пов’язаних із упорядкуванням назв адміністра-
тивно-територіальних одиниць та населених пунктів, їх обліком та своєчасним 
внесенням змін до первинного реєстру. 

У цьому контексті В. Куйбіда зазначив, що «формування значних за площею 
та потужних ОТГ ставить під загрозу дезінтеграцію десятків районів і неминуче 
призведе до посилення суперечностей між керівництвом ОТГ і районною владою. 
Без укрупнення районів збалансувати бюджетну систему в 2019 році та наступних 
роках буде надзвичайно складно, а адміністративна система взагалі втратить свою 
логіку» [1, с. 11]. 

Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України територіальний устрій 
України визначає винятково закон. У п. 5 Розділу IV «Прикінцеві та перехідні 
положення» проекту Закону «Про засади адміністративно-територіального устрою 
України» міститься доручення Кабінету Міністрів України протягом 60 днів від дня 
набрання чинності цим Законом розробити проект Закону України «Про адмі-
ністративно-територіальний устрій України» відповідно до вимог цього Закону. 

Отже, крім Закону України «Про засади адміністративно-територіального 
устрою України», проект якого подано, пропонуємо розробити та прийняти також 
Закон України «Про адміністративно-територіальний устрій України», яким визна-
чатиметься перелік та склад адміністративно-територіальних одиниць. 

На думку В. Куйбіди, найближчим часом повинен бути встановлений новий 
районний поділ України і досягти цього можна двома шляхами: перший (системний) – 
через ухвалення Закону «Про адміністративно-територіальний устрій» та подальше 
затвердження нового районного поділу; другий (компромісний) – поетапне 
ухвалення Верховною Радою України рішень про утворення нових районів через 
злиття сусідніх районів, у яких створено ОТГ [1, с. 11]. 

При цьому необхідно на законодавчому рівні врегулювати питання оптимізації 
структури та чисельності працівників районних державних адміністрацій та вико-
нання районними радами визначених у законі повноважень у тих районах, тери-
торія яких повністю або частково покрита створеними ОТГ. 

Іншим важливим законопроектом, що потребує якомога швидшого прийняття, 
є проект Закону України № 9441 від 21.12.2018 року «Про внесення змін до Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо перспектив-
них планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)» 
[6]. Необхідність прийняття такого закону викликана тим, що, як показує практика, 
об’єднання частини територіальних громад відбулося не відповідно до перспектив-
них планів та без урахування вимог Методики щодо їх формування, затвердженої 
Постановою Уряду від 08.04.2015 р. № 214 [11]. Відтак такі громади, не маючи 
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відповідної інфраструктури та ресурсів, не зможуть забезпечити надання своїм 
мешканцям послуг належної якості та активізувати соціально-економічний розви-
ток території. 

На сьогоднішній день перспективні плани затверджують обласні ради. Законо-
проект № 9441 спрощує процедуру формування перспективних планів і надає 
право їх затвердження винятково Кабінету Міністрів України. 

На думку фахівців, вилучення обласних рад з процесу затвердження перспек-
тивних планів є виправданим, оскільки укрупнення територіальних громад та районів є 
питаннями адміністративно-територіального устрою держави, вирішення яких повною 
мірою належить до компетенції органів державної влади. Як слушно зазначив вико-
навчий директор Асоціації міст України О. Слобожан, «обласні державні адміністрації 
повинні за розпорядженням Уряду привести наявні перспективні плани у відповідність 
із затвердженою КМУ Методикою, поширивши такі плани на всю територію відповід-
ної області таким чином, щоб усі передбачені планом ОТГ регіону були спроможними. 
Після цього голови ОДА повинні у встановлені терміни подати такі оновлені 
перспективні плани на затвердження КМУ» [14, с. 17]. 

На часі також прийняття підготованого до другого читання законопроекту 
№ 6403 від 21.04.2017 року «Про внесення змін до закону «Про регулювання 
містобудівної діяльності» [5]. Нагадаємо, що цей проект Закону був прийнятий у 
першому читанні 16.11.2017 року та внесений до порядку денного десятої сесії 
Верховної Ради України восьмого скликання. Він стосується просторового плануван-
ня в ОТГ. Згідно з Концепцією реформи місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади юрисдикція органів місцевого самоврядування повинна бути 
поширена на всю територію громади. Сьогодні, територія деяких ОТГ є досить 
значною (100–400 км2), проте органи місцевого самоврядування об’єднаної громади 
не можуть здійснювати планування всієї своєї території через існуючу систему 
містобудівної документації, відповідно до якої ради об’єднаних громад замовляють і 
затверджують планувальну документацію винятково у межах населених пунктів. 
Розробка ж містобудівної документації за межами населених пунктів належить до 
компетенції органів районного рівня. З цією проблемою ОТГ зіштовхнулися у 2016–
2018 роках при реалізації інфраструктурних проектів між населеними пунктами, що 
належать до об’єднаної громади, оскільки виникала необхідність звернення до 
районних ОДА та районних рад для замовлення містобудівної документації на 
території в межах громади, але за межами населеного пункту. Зараз базовим 
документом щодо просторового планування є генеральний план населеного пункту. 
Проект закону № 6403 передбачає можливість затвердження ОТГ єдиного документу 
з просторового планування – плану об’єднаної громади. 

У контексті аналізу правового забезпечення муніципальної реформи в нашій 
державі варто також згадати проект Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування» № 8389 від 
17.05.2018 року [9], внесений до порядку денного десятої сесії Верховної Ради 
України восьмого скликання. 

Серед новацій, визначених проектом, зокрема, можна виділити: 
– адаптацію основ служби в органах місцевого самоврядування до концеп-

туальних підходів, закладених Законом України «Про державну службу»; 
– переведення посад керуючих справами виконавчих комітетів рад із категорії 

виборних посад до категорії службовців, передачі їм значної частини кадрових повно-
важень, які на сьогодні належать відповідним головам, що дасть змогу зменшити 
політичний плив на призначення та звільнення службовців місцевого самоврядування; 
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– визнання відкритого конкурсу основною процедурою для вступу на посаду 
службовця місцевого самоврядування та для переходу на посади вищої категорії; 

– упорядкування структури заробітних плат шляхом збільшення частки поса-
дового окладу (основної частини), зменшення кількості та частки надбавок та 
премій (додаткових та стимулюючих виплат) для підвищення стабільності заробіт-
ної плати службовців місцевого самоврядування; 

– створення умов для підвищення кваліфікації виборних посадових осіб та 
службовців місцевого самоврядування тощо. 

Важливо ще згадати проект Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших зако-
нодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адмі-
ністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» № 6150 
від 28.02.2017 року [7]. 

Цей законопроект суттєво спрощує процедуру надання адміністративних 
послуг у сфері державної реєстрації і передає відповідні повноваження на місцевий 
рівень. Варто зазначити, що у селах вказані послуги уже давно надає місцева влада, 
проте у містах їх надають управління Міністерства юстиції. Пропоновані законо-
давчі зміни сприятимуть наближенню зазначеної послуги до членів громади. 

У зв’язку з передачею повноважень у сфері державної реєстрації актів цивіль-
ного стану органам місцевого самоврядування проектом Закону № 6150, зокрема, 
запропоновано внести зміни до низки законодавчих актів, у тому числі викласти в 
новій редакції Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». 

Необхідність зміни редакції Закону України «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану» зумовлена тим, що виконавчим органам сільських, селищних та 
міських рад розширено повноваження щодо надання адміністративних послуг у 
сфері державної реєстрації актів цивільного стану, і плата за надання таких послуг 
надходитиме до місцевого бюджету, що дасть змогу спрямовувати отримані кошти 
для задоволення соціальних потреб місцевих громад. 

При цьому «Прикінцевими та перехідними положеннями» проекту Закону 
передбачено, що відділи державної реєстрації актів цивільного стану, утворені 
Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку до дня 
набрання чинності цим Законом, поступово припинять надання послуг у відпо-
відній сфері за рішенням Міністерства юстиції України, але не пізніше 
1.01.2023 року (крім відділів державної реєстрації актів цивільного стану в містах 
обласного значення) [7]. 

Отже, наділення виконавчих органів сільських, селищних та міських рад 
повноваженнями у сфері державної реєстрації актів цивільного стану сприятиме 
наближенню таких послуг до споживача та підвищенню якості їх надання. 

Розгляд та прийняття зазначених законопроектів Верховною Радою України 
допоможе вивести процес децентралізації влади в Україні на новий якісний рівень. 

Щодо перспектив децентралізації, слушною вбачаємо думку виконавчого ди-
ректора Асоціації міст України О. Слобожана про те, що, зважаючи на існуючі 
тенденції, малоймовірною виглядає можливість активного та масового завершення 
формування ОТГ на добровільній основі, протягом двох років, що залишилися до 
чергових місцевих виборів 2020 року [14, с. 16]. Вищевказану позицію підтверджує 
статистика, зокрема, станом на жовтень 2018, після 4 років від створення перших 
ОТГ добровільним шляхом, утворено менше половини ОТГ від очікуваної їх 
загальної кількості. При цьому, близько 65 % від первісної кількості територіаль-
них громад ще залишаються необ’єднаними. 
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Зарубіжний досвід подібних реформ засвідчує, що процес укрупнення 
територіальних громад ніде не був повністю добровільним (Данія, Швеція, 
Словаччина тощо). Після кількох років об’єднання громад на добровільній основі 
відбувалося завершення реформи адміністративним шляхом. 

Отже, зважаючи на реальний стан речей щодо формування спроможних гро-
мад в Україні та враховуючи зарубіжний досвід, вбачаємо за доцільне до чергових 
місцевих виборів 2020 року: 1) прийняти Закон «Про засади адміністративно-
територіального устрою України»; 2) підготувати проект урядової Концепції 
реформування районів та проект районного поділу (Мінрегіон); 3) обласним 
державним адміністраціям доопрацювати наявні перспективні плани об’єднання 
громад, привівши їх у відповідність із затвердженою КМУ Методикою та подати 
на затвердження Уряду; 4) Мінрегіону підготувати проект нормативно-правового 
акта про завершення реформи адміністративним шляхом. 

Нагадаємо, що 23.01.2019 року Кабінет Міністрів України в межах посилення 
можливостей місцевого самоврядування ініціював перехід до нового етапу 
децентралізації, який передбачає закріплення вже набутих успіхів і формування 
спроможних громад, зміну територіального устрою, чітке розмежування повно-
важень та функцій контролю різних рівнів управління, а також активний розвиток 
форм місцевої демократії, коли жителі можуть висловити свою думку з різних 
питань не від виборів до виборів, а повсякчас. Метою нового етапу є запро-
вадження і закріплення змін до 2020 року – аби провести місцеві вибори вже на 
новій законодавчій та територіальній основі.  

Список використаних джерел 

1. Куйбіда В. С. Муніципальна реформа у контексті децентралізації владних повноважень / 
В. С. Куйбіда // «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція 
влади, науковців, профспілок та громадськості : тези доповідей Другої щорічної 
всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 грудня 2018 р.). – Київ : 
ТОВ «ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2018. – С. 10–13.  

2. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування 
(станом на 10 лютого 2019 р. / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/378/ 10.02.2019_ukr.pdf  

3. Окрема думка судді Мельника М. І. до рішення 1-рп/2016 від 22.03.16. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=305254.  

4. Постанова ВРУ Про порядок денний десятої сесії Верховної Ради України восьмого 
скликання № 2679-VIII від 07.02.2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2679-viii. Дата звернення: 20.02.19 р.  

5. Про внесення змін до закону «Про регулювання містобудівної діяльності» : Проект 
Закону України № 6403 від 21.04.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61676 Дата звернення: 20.02.19 р.  

6. Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» (щодо перспективних планів формування теритрій громад Автономної Респуб-
ліки Крим, областей) : Проект Закону України № 9441 від 21.12.18 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7A900A.html. 
Дата звернення 19.02.19 р. 

7. Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та 
деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян 



Р. Бедрій 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 139 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану : Проект Закону 
України № 6150 від 28.02.2017р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.-
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6150&skl=9. Дата звернення 21.02.19 р.  

8. Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних гро-
мад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних 
громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення : Закон 
України від 3.04.2018, № 2379-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2018. – № 20. – 
Ст. 190. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2379-19  

9. Про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування : 
Проект Закону України № 8389 від 17.05.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64016. Дата звернення 21.02.19 р.  

10. Про засади адміністративно-територіального устрою України : Проект Закону України 
№ 8051 від 22.02.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.-
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63508. Дата звернення: 20.02.19 р.  

11. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад : 
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. №214. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.  

12. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квітня 
2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/-
333-2014-%D1%80  

13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданям 51 
народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення «на наступній 
черговій сесії Верховної Ради України», яке міститься у статті 155 Конституції 
України, від 15 березня 2016 року № 1-рп/2016. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=305254  

14. Слобожан О. В. Чому і як слід завершувати реформу місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади / О. В. Слобожан // Муніципальна реформа в контексті 
євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості : тези 
доповідей Другої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 
грудня 2018 р.). – Київ : ТОВ «ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2018 – С. 13–17.  

References 

1. Kuibida, V. S. (2018). Munitsypalna reforma u konteksti detsentralizatsii vladnykh povnovazhen. 
Munitsypalna reforma v konteksti yevrointehratsii Ukrainy: pozytsiia vlady, naukovtsiv, profspilok 
ta hromadskosti: Tezy dopovidei Druhoi shchorichnoi vseukrainskoi naukovo-praktychnoi 
konferentsii (m. Kyiv, 06 hrudnia 2018 r.). Kyiv : TOV «VI EN EI PRES», 10–13. 

2. Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia 
(stanom na 10 hrudnia 2018 r. / Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-
komunalnoho hospodarstva Ukrainy Retrieved from https://storage.decentralization.gov.ua/-
uploads/library/file/378/ 10.02.2019_ukr.pdf 

3. Okrema dumka suddi Melnyka M. I. do rishennia 1-rp/2016 vid 22.03.16 Retrieved from 
http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=305254. 

4. Pro poriadok dennyi desiatoi sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy vosmoho sklykannia : 
Postanova VRU № 2679-VIII vid 07.02.2019 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/-
laws/show/2679-viii. Data zvernennia: 20.02.19r. 

5. Pro vnesennia zmin do zakonu «Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti: Proekt Zakonu 
Ukrainy № 6403 vid 21.04.2017 r. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/-
webproc4_1?pf3511=61676 Data zvernennia: 20.02.19r. 



Р. Бедрій 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 

 

140 

6. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh 
hromad» (shchodo perspektyvnykh planiv formuvannia terytrii hromad Avtonomnoi 
Respubliky Krym, oblastei): Proekt Zakonu Ukrainy № 9441 vid 21.12.18 r. Retrieved from 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7A900A.html. Data zvernennia 19.02.19r. 

7. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu reiestratsiiu aktiv tsyvilnoho stanu» 
ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo detsentralizatsii ta nablyzhennia 
do hromadian administratyvnykh posluh u sferi derzhavnoi reiestratsii aktiv tsyvilnoho stanu: 
Proekt Zakonu Ukrainy № 6150 vid 28.02.2017r. Retrieved from http://w1.c1.rada.-
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=6150&skl=9. Data zvernennia 21.02.19 r. 

8. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh 
hromad» shchodo dobrovilnoho pryiednannia terytorialnykh hromad sil, selyshch do 
terytorialnykh hromad mist respublikanskoho Avtonomnoi Respubliky Krym, oblasnoho 
znachennia : Zakon Ukrainy vid 3.04.2018, № 2379-VIII / Vidomosti Verkhovnoi Rady 
(VVR), 2018, № 20, st. 190 Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2379-19 

9. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia» : 
Proekt Zakonu Ukrainy № 8389 vid 17.05.2018 r. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.-
ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64016. Data zvernennia 21.02.19 r. 

10. Pro zasady administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy : Proekt Zakonu Ukrainy № 8051 vid 
22.02.2018 r. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63508. 
Data zvernennia: 20.02.19r. 

11. Pro zatverdzhennia Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad: Postanova 
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 kvitnia 2015 r. № 214 Retrieved from 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF. 

12. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi 
orhanizatsii vlady v Ukraini : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01 kvitnia 
2014 r. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 

13. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 51 
narodnoho deputata Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia «na nastupnii 
cherhovii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy», yake mistytsia u statti 155 Konstytutsii Ukrainy, 
vid 15 bereznia 2016 roku № 1-rp/2016 Retrieved from http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/-
document?id=305254 

14. Slobozhan, O. V. (2018). Chomu i yak slid zavershuvaty reformu mistsevoho samovriaduvannia ta 
terytorialnoi orhanizatsii vlady. Munitsypalna reforma v konteksti yevrointehratsii Ukrainy: 
pozytsiia vlady, naukovtsiv, profspilok ta hromadskosti: Tezy dopovidei Druhoi shchorichnoi 
vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 06 hrudnia 2018 r.). Kyiv : TOV «VI 
EN EI PRES», 13–17. 

LEGAL SUPPORT OF THE MUNICIPAL REFORM IN UKRAINE 
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The article analyzes the legal support of the reform of public authority decentralization in 
Ukraine. In this regard, we have indicated the normative legal acts, which laid the conceptual 
foundations of the municipal reform, in particular, the Concept for the Reform of Local Self-
Government and Territorial Organization of Power in Ukraine, approved by the Decree of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine of April 1, 2014, the Law of Ukraine «On Principles of State 
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Regional Policy» of February 5, 2015, «Strategy − 2020», approved by the Decree of the 
President of Ukraine of January 15, 2015, No. 5/2015. Also, attention is focused on the Draft 
Law of Ukraine «On Amendments to the Constitution of Ukraine (with regard to the decentralization 
of power)», previously approved by the Verkhovna Rada of Ukraine on August 31, 2015, the 
final adoption of which is unjustifiably delayed. We have also indicated the legislative acts 
which created the legal basis for the formation of economically and financially viable territorial 
communities, as well as enhanced the process of community consolidation, in particular, the Law of 
Ukraine «On Cooperation of Territorial Communities» of June 17, 2014 and the Law of Ukraine 
«On Voluntary Association of Territorial Communities» of February 5, 2015, as amended. 

However, particular attention is paid to characterizing the draft legislative acts, which are 
to be addressed and adopted by the Parliament at the earliest possible time to successfully 
promote the local self-government reform, as well as to complete the process of association of 
territorial communities in Ukraine. In particular, it refers to the Law of Ukraine «On Principles of 
the Administrative and Territorial Order of Ukraine», the Law of Ukraine «On Amendments to 
the Law of Ukraine «On Voluntary Association of Territorial Communities (with regard to the 
perspective plans for the formation of territories of the Autonomous Republic of Crimea, 
regions)», the Law of Ukraine «On Amendments to the Law «On Regulation of Urban 
Development», the Law of Ukraine «On the Amendments to the Law of Ukraine «On Service 
in Bodies of Local Self-Government», the Law of Ukraine «On Amendments to the Law of 
Ukraine «On Civil Registration» and some other legislative acts of Ukraine on decentralization 
and bringing administrative services in the civil registration sphere closer to citizens.» 

We have concluded that, based on the real configuration of affairs regarding the 
formation of capable communities in Ukraine and taking into account foreign experience, it is 
considered appropriate to complete the municipal reform by administrative means by the next 
local elections in 2020. 

Keywords: municipal reform, decentralization of power, local self-government, association 
of territorial communities, legislative support. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТУРИ 
(ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ) 

С. Ревер 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
e-mail: segarever2@gmail.com 

Досліджено важливість незалежності інституту адвокатури, який з огляду на його 
специфічні функції має охороняти законні права та інтереси громадян України. Проаналі-
зовано міжнародні документи, які закріплюють засадничу роль адвокатури в діяльності 
судової системи та підкреслюють важливість її організації в спосіб, що забезпечує 
незалежність від будь-якого стороннього впливу на її діяльність.  

В основній частині дослідження проаналізовано запровадження в Україні адвокатської 
монополії на представництво осіб у суді. Досліджено регулювання монополії на профе-
сійне правове представництво в інших європейських державах. Надано оцінку найбільш 
суперечливим та прогресивним положенням проекту Закону «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність» № 9055. 

Наголошено на важливості розроблення законодавства, яке передбачає адвокатську 
діяльність з урахуванням консультування представниками адвокатського середовища на 
всіх етапах законотворчого процесу. Зроблено висновки про необхідність доопрацювання 
законопроекту № 9055 та спрямування його до Венеціанської комісії для його комплексної 
оцінки на відповідність європейським стандартам.  

Ключові слова: адвокат, адвокатська монополія, гарантії адвокатської діяльності, 
правосуддя, судова реформа. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.142 

У сучасних демократичних державах адвокатура є стрижнем правового 
захисту людини від свавілля влади та державних органів. Закріплення організації 
діяльності адвокатури в спосіб, що забезпечує її незалежність від будь-якого 
стороннього впливу, є необхідним для повернення суспільної довіри щодо здатнос-
ті представників юридичної професії забезпечувати ефективне представництво 
інтересів у судах, а також до процесу здійснення правосуддя загалом. Саме тому на 
сучасному етапі розвитку Української держави, особливо важливого значення 
набуває успішне проведення в країні реформи адвокатури як невід’ємної складової 
реформи правосуддя в Україні. З прийняттям Верховною Радою України у 2016 
році змін до Основного Закону держави в частині правосуддя [7], в Конституції 
було закріплено, що «для надання професійної правничої допомоги в Україні діє 
адвокатура; виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а 
також захист від кримінального обвинувачення», що фактично означає введення 
«адвокатської монополії» на представництво осіб в суді, окрім певних випадків: 
представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, 
щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представ-
ництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними 
чи дієздатність яких обмежена.  
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Очевидно, що після внесення відповідних змін до Конституції чинний Закон 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [5] потребує суттєвого 
вдосконалення. З огляду на це питання конституційно-правового закріплення в 
Україні належної (оптимальної) моделі організації та діяльності адвокатури 
набуває особливої актуальності. 

У науковій літературі питання конституційно-правового регулювання діяль-
ності адвокатів в Україні широко висвітлені, зокрема, в публікаціях В. В. Андре-
євського, Т. Варфоломєєвої, С. Головатого, С. Прилуцького, О. Святоцького, 
Ю. Шемшученка, та ін. Однак, конституційними змінами 2016 року (щодо 
правосуддя) та підготовкою на їхній основі проекту Закону «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» № 9055 було зроблено суттєві уточнення в цьому напрямі, 
які з об’єктивних причин не були предметом попередніх досліджень. 

Метою статті є комплексний аналіз пошуку оптимальної моделі конституційно-
правового закріплення статусу адвокатури та гарантій її організації та діяльності. 

На сьогодні неможливо уявити собі розвинене громадянське суспільство без 
незалежного інституту адвокатури, який з огляду на його специфічні функції охороняє 
законні права та інтереси громадян України завдяки здійсненню захисту від кри-
мінального обвинувачення та надання правової допомоги під час вирішення справ у 
судах та інших державних органах в конфліктах з державою та іншими особами. 

Не випадково низкою міжнародно-правових документів закріплено засадничу 
роль адвокатури в діяльності судової системи, підкреслено важливість її організації 
в спосіб, що забезпечує незалежність від будь-якого стороннього впливу на її 
діяльність.  

Так, Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) на основі Кодексу 
поведінки європейських адвокатів, Хартії основоположних принципів діяльності 
європейських адвокатів, Основних принципів Організції Об’єднаних Націй стосов-
но Незалежності Судової влади, Основних принципів Організації Об’єднаних 
Націй про Роль адвокатів та Бангалорських принципів поведінки суддів, підготу-
вала Висновок про відносини між суддями та адвокатами, виходячи з принципу, 
що ці відносини впливають на якість і ефективність правосуддя та здатні їх 
вдосконалити [3]. 

У 2017 році Парламентська Асамблея Ради Європи підготувала меморандум 
«Аргументи на користь розроблення Європейської конвенції про юридичну 
професію», в якому зазначено: «Як визнав Європейський суд із прав людини, 
«специфічний статус адвокатів надає їм центральне місце під час здійснення 
правосуддя у ролі посередників між громадськістю і судами. Тому вони відіграють 
ключову роль у забезпеченні того, щоб суди, чия місія є засадничою у правовій 
державі, неодмінно користувалися довірою громадськості. Однак для того, щоби 
громадськість мала довіру до процесу відправлення правосуддя, вона також 
повинна мати довіру до здатності представників юридичної професії забезпечувати 
справедливе і ефективне представництво їхніх інтересів. Адвокати є головними 
дійовими особами в судовій системі, прямо залученими до її функціонування й до 
захисту сторони процесу». Роль адвокатів у забезпеченні ефективного захисту 
окремих прав виходить за межі судової системи. Вони надають правову допомогу 
до початку судового провадження та в рамках альтернативних способів вирішення 
спорів, коли важливі питання можливо вирішити без звернення до перевантаженої 
національної судової системи; дійсно, незалежна експертна правова допомога 
здатна знеохотити відірваних від реальності клієнтів виграти в суді безперспек-
тивні справи» [10].  
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Саме тому успішне проведення судово-правової реформи в Україні, одним із 
невід’ємних сегментів якої є суттєве удосконалення (реформування) адвокатури, є 
неможливим без врахування зазначених міжнародних та європейських стандартів 
незалежності та безсторонності адвокатів, які мають стати для нашої держави 
орієнтиром і пріоритетом для подальшого розвитку, створення незалежного право-
суддя та забезпечення права громадян на справедливий і своєчасний суд. 

Новітній етап реформи адвокатури України був започаткований 2 червня 2016 
року з прийняттям Верховна Рада змін до Основного Закону держави в частині 
правосуддя, якими було задекларовано «адвокатську монополію» на представ-
ництво осіб в суді. Так, стаття 131-2 Конституції України визначає, що для надання 
професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура; виключно адвокат 
здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального 
обвинувачення. Водночас Законом визначені винятки щодо представництва в суді 
у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та 
референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх 
чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких 
обмежена [7]. 

Щоправда, так звану адвокатську монополію в Україні вводили поступово, 
оскільки положення Розділу XV «Перехідні положення» Конституція України 
відтермінувало такі зміни: з 1 січня 2017 року передбачено виключне право 
адвокатів на представництво у Верховному Суді та судах касаційної інстанції, з 
1 січня 2018-го – в апеляційних судах, а з 1 січня 2019-го – в судах першої 
інстанції, а органів державної влади та органів місцевого самоврядування – з 
1 січня 2020 року [4]. 

Запровадження «монополії» адвокатів на представництво в судах давно назрі-
вало в Україні та загалом було позитивно сприйняте адвокатською спільнотою. 
Серед основних плюсів такого представництва, на наш погляд, є: 

– в суді адвокат діятиме більш ефективно та кваліфіковано, ніж будь-яка особа без 
досвіду правозахисної роботи, оскільки адвокат – це фахівець, який пройшов спеціаль-
ний відбір та отримав ліцензію на право займатися адвокатською діяльністю; 

– обов’язкова участь адвоката в судовому процесі скоротить терміни розгляду 
справ у судах та сприятиме винесенню судами законних і обґрунтованих рішень; 

– змагальність професійних адвокатів у судовому процесі може повернути 
довіру громадськості до реформи правосуддя та судової гілки влади; 

– адвокат несе персональну відповідальність за якість надання правової допо-
моги, його можна притягнути до дисциплінарної відповідальності за недобросо-
вісне виконання покладених на нього обов’язків; 

– адвокат зобов’язаний постійно підвищувати свою кваліфікацію;  
– вся інформація, яку адвокат отримає від клієнта, захищена законом, оскільки 

вона належить до адвокатської таємниці;  
– адвокат має доступ до багатьох державних реєстрів та наділений правом 

надсилати адвокатський запит, що значно спрощує надання правової допомоги. 
Водночас, противники запровадження адвокатської монополії наводять істотні 

недоліки, основними з яких є: 
– наявність у адвоката свідоцтва про право займатися адвокатською діяль-

ністю не завжди свідчать про належний рівень фахівця; 
– обов’язкова участь адвоката в судовому процесі обмежить доступ до право-

суддя незабезпеченим прошаркам населення, які з огляду на нестабільну економічну 
ситуацію у нашій державі та недостатню прозорість у визначенні розміру гонорару 
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за надання правової допомоги, не зможуть оплатити послуги професійного адво-
ката. Не дає оптимізму і те, що система надання безоплатної правової допомоги, 
яка передбачена в Україні на сьогодні, повною мірою не вирішуватиме цю проб-
лему. Крім того, у ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» передбачено, що управляє 
такою системою Кабінет Міністрів України та Міністерства юстиції України, а 
фінансують систему надання безоплатної первинної/вторинної правової допомоги 
за рахунок видатків Державного бюджету України на утримання відповідних 
органів виконавчої влади, місцевих бюджетів та інших джерел. А тепер уявімо 
ситуацію коли адвокат з безоплатної правової допомоги, який певною мірою є у 
фінансовій залежності від органів державної влади, здійснюватиме судове пред-
ставництво особи у справі, де протилежною стороною є держава. І така ситуація ціл-
ком можлива попри задекларовану в Україні незалежність адвокатської діяльності; 

– до сьогодні не вирішеним є питання представництва органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування у судах, оскільки суміщення державної служби з 
адвокатською діяльністю є неможливим з огляду на законодавсто України про 
протидію корупції, а також відповідну практику Європейського суду з прав людини; 

– корпоративні юристи будуть змушені отримувати адвокатське свідоцтво, що 
є досить проблематично для працюючих юристів, оскільки законодавством 
передбачене стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю, яке триває не менше шести місяців. 

Зважаючи на поглиблення співпраці нашої держави з європейськими інтег-
раційними організаціями, доцільним є дослідження регулювання монополії на про-
фесійне правове представництво в інших європейських державах. Відповідно до 
звіту «Європейські судові системи: ефективність і якість правосуддя (видання 2016 
року, дані за 2014 рік)», складеному Європейською комісією з питань ефективності 
правосуддя [9], найпоширенішою з огляду на підвищену небезпеку для суспільства 
та суворість покарання є адвокатська монополія в кримінальних справах. Через це 
представництво обвинуваченого професійним адвокатом є обов’язковою вимогою 
в більшості країн (33) – Польща, Нідерланди, Чорногорія, Норвегія, Литва, Латвія, 
Італія, Ісландія, Угорщина, Росія, Сербія, Португалія, Великобританія, Андорра, 
Вірменія, Азербайджан, Республіка Молдова, Люксембург, Словаччина, Словенія, 
Македонія, Туреччина, Греція, Франція, Грузія, Хорватія, Бельгія, Данія, Чехія, 
Кіпр, Мальта, Монако, Швейцарія, тоді як правове представництво потерпілого 
адвокатом обов’язкове у 18-ти країнах (Бельгія, Греція, Росія, Туреччина, Шотлан-
дія, Мальта, Португалія, Норвегія, Хорватія, Данія, Кіпр, Франція, Монако, 
Ісландія, Італія, Грузія, Люксембург, Швейцарія та Македонія). 

Дев’ять держав – членів Ради Європи встановили адвокатську монополію у 
всіх категоріях справ (цивільних, кримінальних і адміністративних), принаймні для 
більшості процесів: Італія, Франція, Монако, Бельгія, Греція, Люксембург, Кіпр, 
Туреччина та Мальта.  

На противагу цьому, в тринадцяти державах – членах Ради Європи взагалі 
немає монополії на представництво в жодному із перелічених вище процесів, в 
тому числі і кримінальному (Німеччина, Швеція, Іспанія, Болгарія, Естонія, Алба-
нія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Ірландії, Румунії, Північна Ірландія та 
Уельс). 

При цьому монополія на професійне правове представництво в Європі може 
також залежати від різних факторів, наприклад, інстанції в які реалізується таке 
представництво, суми позову, а також питань, що розглядають. 
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Така переконлива тенденція підвищення рівня професіоналізму в наданні 
правової допомоги, яка є притаманною більшості сучасних демократичних держав, 
дає підстави зробити висновок про те, що саме докорінне реформування в Україні 
інституту адвокатури, зокрема в частині закріплення монопольного становища 
адвокатів у сфері надання правової допомоги, може найближчим часом спричи-
нити позитивні зміни у сфері правосуддя та забезпечити вищий рівень правового 
захисту громадян. 

Важливим кроком у процесі реформування адвокатури в Україні має стати 
прийняття нового профільного закону України про адвокатську діяльність, 
оскільки теперішня редакція ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» явно 
застаріла та не відповідає вимогам часу. З цією метою 06.09.2018 року Президент 
України вніс до Верховної Ради України проект Закону «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» № 9055 [6], який було визначено невідкладним. 

Основним аргументом, який би мав сприяти прийняттю зазначеного зако-
нопроекту, прес-служба Президента України назвала його позитивну оцінку Радою 
Європи відповідно до експертного висновку якої: «законопроект є кроком уперед у 
порівнянні з редакцією Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що діє 
з 2012 року, Положення цього Законопроекту в цілому відповідають стандартам 
Ради Європи щодо регулювання та захисту професії адвоката, а за окремими 
напрямами забезпечують навіть більший, аніж вимагають стандарти, захист 
адвокатів у здійсненні ними своїх професійних обов’язків, у саморегулюванні та 
самоврядуванні своєї спільноти» [2].  

Водночас статус невідкладної законодавчої ініціативи не допоміг пришвидше-
ному прийняттю закону з огляду на активну експертну критику та протести Ради 
адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України (надалі НААУ) та й 
загалом адвокатської спільноти. 

Зокрема, 21 листопада 2018 року на позачерговому засіданні Ради адвокатів 
України було затверджено Резолюцію щодо неприйнятності законопроекту «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055 через непрозорість реформи (проект 
розробляли без дотримання міжнародних стандартів та без залучення до єдиної 
професійної організації адвокатури – Національної асоціації адвокатів України), 
корупційні ризики законопроекту, його юридичну недосконалість та намагання 
авторів закону послабити позицію адвокатури, а 15 січня 2019 року Рада адвокатів 
України прийняла відкрите звернення щодо проекту Закону «Про внесення змін до 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (нова редакція) та 
інших пов’язаних законодавчих актів України». 

Так, у зазначених актах НААУ наполягала на тому, що висновок щодо проекту 
Закону про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» та інших пов’язаних законодавчих актів України, виконаний в рамках 
проекту РЄ «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні», не відображає 
офіційну позицію Ради Європи, а підхід авторів звіту унеможливлював консуль-
тації з офіційним представником адвокатури, що прямо суперечить європейським 
та міжнародним стандартам. З огляду на це, законопроект № 9055 та альтернативні 
законопроекти оцінює Венеціанська комісія, яка перевіряє відповідність цих 
документів до стандартів Ради Європи [8]. 

Така позиція видається слушною, оскільки саме Європейська комісія «За 
демократію через право» (Венеціанська комісія) надає комплексну оцінку на 
відповідність нормативно-правових актів європейським стандартам, а тому проект 
закону № 9055 після його спільного доопрацювання авторами закону та пред-
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ставниками адвокатури необхідно спрямувати до Венеціанської комісії для того, 
щоб остаточно поставити всі крапки над «і» та надати прозору, реальну оцінку 
відповідності законопроекту до стандартів Ради Європи. 

Однак, «проблеми» проекту нового закону на цьому не вичерпалися. Так, 
Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань 
правової політики та правосуддя надав свій висновок щодо відповідності проекту 
нормативно-правового акта вимогам антикорупційного законодавства [1], в якому 
наголошувалося на суперечностях між різними статтями, термінологічній невизна-
ченісті, оцінних судженнях (особливо в частині регулювання доступу до професії 
та притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, розподілу адвокатсь-
ких внесків) та корупційних ризиках законопроекту, основними з яких є: 

– включення до ст. 221 КПК України норми про зловживання стороною 
захисту процесуальними правами. До категорії зловживання суд може зачислити, 
наприклад, подання скарги на певне судове рішення, заявлення відводу суду, 
подання клопотання для вирішення окремого важливого для захисту питання, що 
може призвести до звуження гарантій адвокатської діяльності і створення умов для 
виникнення конфлікту інтересів; 

– нова редакція законопроекту частини третьої ст. 53 КПК встановлює 
можливість за наявності в обвинуваченого, підозрюваного залученого ним захис-
ника слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду залучити іншого захисника для 
проведення окремої процесуальної дії. Це визначає дискреційні повноваження для 
перелічених посадових осіб та може спонукати їх до зловживань під час про-
ведення процесуальних дій.  

Водночас варто зазначити, що проект закону «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» № 9055 окрім суперечливих положень, містить також деякі позитивні 
нововведення, які стосуються розширення прав і гарантій адвокатів, що, серед 
іншого, охоплюють: 

– участь адвокатів у всіх слідчих чи процесуальних діях, в яких має право 
брати клієнт; 

– безперешкодний доступ до приміщень суду, прокуратури, поліції, 
Міністерства внутрішніх справ та правоохоронних органів, у будь-який час, якщо в 
цих приміщеннях перебуває клієнт; 

– ідентифікований доступ до всіх державних реєстрів; 
– посилення захисту інформації в рамках адвокатської таємниці, включно з 

нерозголошенням навіть за наявності дозволу клієнта;  
– використання будь-яких технічних засобів без спеціального дозволу посадо-

вих осіб або суду. 
Крім того, позитивними також видаються положення, які стосуються нового 

порядку допуску до професії: скасовується вимога щодо обов’язкового проходжен-
ня стажування протягом шести місяців, а також запроваджується незалежне та 
автоматизоване тестування професійних знань і навичок, що у своїй сукупності 
може забезпечити справедливіший доступ до адвокатської професії. 

Заслуговує на увагу також введення обмеження доступу до професії певного 
кола осіб, а саме судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, посадових осіб державної 
служби або органів місцевого самоврядування, які негативно проявили себе під час 
здійснення іншої професійної діяльності, а саме обмеження можливості доступу до 
професії протягом трьох років з моменту звільнення з підстав порушення присяги, 
порушення вимог щодо несумісності, вчинення корупційного правопорушення або 
іншого дисциплінарного проступку.  
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Водночас такі нововведення видаються дещо запізнілими в часі та частково 
неактуальними, оскільки від початку реформування правоохоронної та судової 
систем, значна кількість звільнених суддів та працівників органів внутрішніх справ 
вже отримували адвокатські свідоцтва. 

Коротко підсумовуючи, зазначимо, що на сьогодні Україна зіткнулася із кризови-
ми явищами в діяльності адвокатури, які, на жаль, є системними. Якщо запровадження 
так званої монополії адвокатів на представництво в судах видається логічним кроком 
та може призвезти в найближчому майбутньому до позитивних змін у сфері право-
суддя, забезпечення вищого рівня правового захисту громадян, то сама практика 
(процес) підготовки законопроекту № 9055, явно гальмує реформування адвокатури. 
Дієвим виходом з цієї кризової ситуації міг би стати конструктивний діалог між 
Президентом України та парламентаріями з одного боку та представниками адвокатсь-
кого середовища – з іншого. Наслідком такого діалогу, як мінімум, мало б стати 
ґрунтовне доопрацювання цього законопроекту та усунення з його тексту корупційних 
ризиків. Все це відповідало б сучасним демократичним традиціям, оскільки євро-
пейські експерти неодноразово підкреслювали, що профільне законодавство певної 
юридичної професії має бути розроблено з урахуванням консультування представ-
ників цієї юридичної професії на всіх етапах законотворчого процесу. 
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The article deals with the importance of the independence of the Institute of Advocacy, 
which, in view of its specific functions, is intended to protect the legitimate rights and interests 
of citizens of Ukraine from criminal prosecution and provision of legal assistance in resolving 
cases in courts and other state bodies in conflicts with the state and other persons. The article 
analyzes the international documents, which consolidate the fundamental role of the advocacy 
in the activity of the judicial system and emphasize the importance of its organization in a way 
ensuring independence from any external influence on its activity. 

The main part of the research is devoted to the analysis of the introduction of a lawyer’s 
monopoly in Ukraine for the representation of persons in court. Based on the report 
«European Judicial Systems: Efficiency and Quality of Justice (2016 Edition, 2014 Data)», 
compiled by the European Commission on the Efficiency of Justice, the regulation of the 
monopoly on professional legal representation in other European countries is explored. The 
conclusions concerning the tendency to increase the level of professionalism in providing legal 
assistance to all modern legal states are made. 

The most controversial (development of a draft without complying with international 
standards and without involving it in the development of a unified professional bar association, 
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the corruption risks of the draft, its legal imperfection) and progressive (extension of the rights 
and guarantees of lawyers, a new procedure for admission to the profession) provisions of the 
Draft Law № 9055 are evaluated. 

It is concluded that the successful implementation of the justice reform in Ukraine, one of 
the inseparable segments of which is the advocacy reform, is impossible without taking into 
account the international and European standards of independence and impartiality of lawyers, 
which should become a guide for our state and a priority for further development, creation of 
independent justice and ensuring the right of citizens to a fair and speedy trial. 

The importance of drafting legislation, which provides for advocacy with the counseling of 
representatives of the advocacy environment at all stages of the lawmaking process, is 
emphasized. The assumption that the process of drafting the Draft Law №9055 turned into a 
back-door game that slowed down the process of reforming the bar in the framework of the 
entire legal and judicial reform is made. 

The conclusions about the necessity of revision of the Draft Law № 9055 and sending it 
to the Venice Commission for its comprehensive assessment of compliance with European 
standards are made. 

Keywords: lawyer, lawyer monopoly, guarantees of advocacy, justice, judicial reform. 
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Розглянуто дискусійні аспекти щодо визначення місця інституту публічного майна в 
системі адміністративного права. Досліджено взаємозв’язок між інститутом публічного 
майна та фундаментальними складовими Особливого адміністративного права, що вра-
ховує публічний інтерес, права та інтереси широких верств населення. Деталізовано 
уніфікований вимір найістотніших меж практичного впровадження інституту публічного 
майна та децентралізацію під час реалізації правового режиму публічного майна у разі 
його використання в межах функціонування правових інститутів. 

Висвітлено глобалізаційні тенденції розвитку адміністративного права, які вказують на 
можливість вдосконалення державної політики у сфері використання публічного майна, у 
тому числі спираючись на інституційні характеристики Особливого адміністративного 
права. Розкрито специфіку впливу Особливого адміністративного права на інститут публіч-
ного майна через концепцію сталого розвитку. З урахуванням інституціоналізації місця 
інституту публічного майна в системі адміністративного права сутнісний вимір правового 
режиму використання такого майна запропоновано розглядати як право громадянського 
суспільства безпосередньо або через публічну адміністрацію реалізовувати компетенцію 
щодо майна, яке є загальнодоступним, невиключним і несуперечливим, а також забез-
печувати правову охорону та захист цього майна, своїх інтересів, суспільних благ тощо. 

Ключові слова: правовий інститут, система права, глобалізація, сталий розвиток. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.151 

Постановка проблеми. У контексті визначення місця інституту публічного 
майна в системі адміністративного права потрібно уточнити, що цей інститут за 
своїми сутнісними характеристиками переважно пов’язаний із фундаментальними 
статичними адміністративно-правовими категоріями. Фактично постулати Загаль-
ного адміністративного права встановлюють межі правової охорони публічного 
майна та здійснення управління в цій сфері. При цьому наявна ситуація, за якої для 
належної реалізації своїх повноважень суб’єктами публічного та приватного права, 
які є учасниками адміністративних правовідносин, потрібен базис для такої діяль-
ності, яким і постає публічне майно. Цей нерозривний зв’язок інституціональних і 
матеріально-фінансових категорій адміністративного права дає змогу максимально 
ефективно здійснювати публічне управління як явище правової дійсності, вико-
ристовуючи весь можливий спектр інструментів діяльності публічної адміністрації. 
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При цьому існує суттєвий вплив Особливого адміністративного права на 
інститут публічного майна, оскільки для впровадження відповідних умов правової 
охорони задіюють специфічні режимні характеристики майна залежно від сфери 
його використання. По суті, публічне майно, як правило, постає засадничим 
елементом функціонування переважної більшості інститутів Особливого адміні-
стративного права, обумовлюючі особливості правових режимів відповідних видів 
згаданого майна. Наведений стан справ пов’язаний із тим, що здійснення публіч-
ного управління в будь-якій сфері суспільного життя ґрунтується на матеріально-
фінансовому базисі, який повинен задовольняти потреби та інтереси, з одного 
боку, суб’єктів публічної адміністрації, а з іншого боку, – споживачів адміністра-
тивних послуг і користувачів публічного майна. 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в результаті формування 
нових теоретичних конструкцій у частині реалізації правового режиму публічного 
майна почали з’являтися альтернативи публічного майна у вигляді потужних 
транснаціональних корпорацій і т. п. З метою забезпечення рівнозначно плюра-
лістичної та систематичної трансформації управління публічним майном має бути 
забезпечений взаємозв’язок між інститутом публічного майна та фундаменталь-
ними складовими Особливого адміністративного права, що враховує публічний 
інтерес, права та інтереси широких верств населення. Як наслідок, правовий режим 
публічного майна може бути реструктурований з урахуванням таких характерис-
тик, як спільна участь, плюралізм, прозорість і сталість.  

Стан дослідження. Проблематику взаємозв’язку Особливого адміністратив-
ного права та інституту публічного майна досліджували А. Аман, П. Брендон, 
В. Гессен, А. Єлістратов, Р. Кейген, С. Князев, П. Ломбарді, Р. Мельник, С. Роус-
Акермен, М. Тарасов та інші. Водночас досі на фундаментальному рівні не було 
проведено комплексного дослідження щодо впливу Особливого адміністративного 
права на інститут публічного майна. 

Метою статті є розкриття засадничих положень і сутнісних характеристик 
впливу Особливого адміністративного права на інститут публічного майна. 

Методологія. У статті використано загальнонаукові та спеціальні методи 
пізнання: формально-логічний та діалектичний методи стосовно глобалізаційних 
тенденцій розвитку адміністративного права та їх впливу на інституціоналізацію 
правового режиму публічного майна; формально-догматичний (юридично-
технічний), аналізу та синтезу щодо встановлення взаємозв’язку Особливого 
адміністративного права та інституту публічного майна. 

Виклад основного змісту. Адміністративно-правовий вимір публічного уп-
равління сприяє глобалізації та денаціоналізації адміністративних повноважень у 
Європі [15, c. 446–447]. Європеїзоване адміністративне право спрямоване на 
імплементацію «змагальної» законності [14], що у сфері використання публічного 
майна демонструє врахування розроблених на центральному (національному) рівні 
правових регуляторів і фрагментарність при виконанні вказаних положень. Фак-
тично йдеться про уніфікований вимір найістотніших меж практичного впро-
вадження інституту публічного майна та децентралізацію під час реалізації 
правового режиму публічного майна при його використанні в межах функціону-
вання правових інститутів Особливого адміністративного права. Описану розпо-
рошеність системи адміністративного права водночас компенсує зорієнтованість 
правових його інститутів на охорону та захист прав, свобод і законних інтересів 
людини як центрального суб’єкта адміністративного права й учасника адміністра-
тивних правовідносин. 
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Вказані новітні глобалізаційні тенденції розвитку адміністративного права озна-
чають поступове зникнення меж між правовим статусом суб’єктів публічного та 
приватного права в адміністративних правовідносинах. Це призводить до кардиналь-
ної зміни системно-структурних характеристик як Загального, так і Особливого адмі-
ністративного права. Така тенденція посилюється ще й за рахунок збільшення 
компаративістської зорієнтованості Особливого адміністративного права, зумовленої 
невпинними транскордонними процесами узгодження стандартів адміністративно-пра-
вової діяльності та покращення якості й ефективності публічного управління, зокрема, 
у сфері публічного майна. Не менш важливо усвідомлювати, що категорія пропорцій-
ності може встановити межі усунення кордонів між публічним і приватним при 
встановленні режимних аспектів використання публічного майна. При цьому змен-
шується значення традиційно ключових для європейського адміністративного права 
бюрократичних процедур у бік «сервісності» публічного управління. 

Описані глобалізаційні тенденції розвитку адміністративного права однознач-
но вказують на можливість вдосконалення державної політики у сфері викорис-
тання публічного майна, у тому числі спираючись на інституційні характеристики 
Особливого адміністративного права. Як пояснив А. Адам, глобальне адміністра-
тивне право може зробити свій внесок у формування «політичного» суспільства, 
створюючи простір для демократичних обговорень [12, с. 138]. Для функціону-
вання правового інституту публічного майна вказане означає, що єдність держав-
ної політики сприятиме громадській інклюзивності. Це призведе до посилення 
свободи реалізації повноважень при використанні публічного майна, а також до 
повноцінного процесу залучення суб’єктів приватного права до змін такої політики 
в разі виникнення необхідності. Зазначена політика повинна набути процедурних 
якостей, зважаючи на публічний інтерес, потребу в забезпеченні плюралізму та 
субсидіарності при реалізації правового режиму публічного майна.  

Відтак, зважаючи на постійний розвиток державної політики щодо публічного 
майна та оновлюваних економіко-політичних і правових реалій його використання, 
можна запропонувати невичерпний перелік галузей, у яких діє симбіоз правових 
норм інститутів Загального та Особливого адміністративного права. У глобаль-
ному вимірі через правові норми, що входять до системно-структурних утворень 
Особливого адміністративного права, відбувається вплив на загальноорієнтовані 
правові норми інституту публічного майна у таких сферах:  

– адміністративно-політичній (міжнародних відносин, внутрішніх справ, 
юстиції тощо) [1, с. 127, 128; 2, с. 45; 4, с. 29–30; 11, с. 479–712]; 

– публічно-управлінській щодо митної справи, природних ресурсів [3, с. 64–
99], гарантування безпеки, інформаційного забезпечення, державного контролю 
[11, с. 479–712];  

– господарській [7, с. 32, 33], економічній, зокрема агро-, промисловій [1, с. 127, 
128; 2, с. 45; 4, с. 29–30];  

– соціальній [11, с. 479–712], соціально-культурній (освітній, науковій, мистецькій, 
спортивній, туристичній тощо) [1, с. 127, 128; 2, с. 45; 3; 4, с. 29–30; 6, с. 64–99; 
7, с. 32, 33];  

– міжгалузевій, у тім числі управління окремими галузями (безпекою, оборо-
ною, транспортом, охороною здоров’я, освітою тощо) та управління міжгалузе-
вими сферами (ціноутворенням, обліком та статистикою, стандартизацією, метро-
логією тощо) [1, с. 127, 128; 2, с. 45; 4, с. 29–30; 7, с. 32, 33] та ін. 

Новітній етап систематизації адміністративного права передусім має на меті не 
встановити процедури та порядок ведення публічно-управлінської діяльності 
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[5, с. 1, 7], а регламентувати відповідні адміністративні правовідносини. Критерієм 
розмежування цих двох підходів може бути «глибина правового регулювання» 
[10, с. 23–27]. Для належної та легітимної імплементації положень інституту 
публічного майна потрібно зважати на його динамічну природу щодо суб’єктних, 
об’єктних і змістовних характеристиках відповідних адміністративних правовід-
носин. Статика відносин щодо публічного майна має відображати сутність і види 
правових регуляторів відносин щодо публічного майна, а також практику їх 
застосування адміністративними судами. Не менш важливо при використанні 
публічного майна впорядкувати юридичні гарантії належної практики адміністра-
тивних правовідносин між людьми як головними суб’єктами адміністративного 
права, між суб’єктами приватного права та публічною адміністрацією. Така тен-
денція є типовою для європейського адміністративного права та з урахуванням 
євроінтеграційних процесів є вкрай актуальною для України. 

У цьому плані публічне майно як об’єкт публічної власності може сприйматися 
в якості ресурсного базису для встановлення ефективних шляхів суспільного роз-
витку з використанням загальнодоступних для врахування спільного блага об’єктів 
[8, с. 49]. При цьому з урахуванням інституціоналізації місця інституту публічного 
майна в системі Особливого адміністративного права сутнісний вимір правового 
режиму використання такого майна потрібно розглядати як право громадянського 
суспільства безпосередньо або через публічну адміністрацію реалізовувати компе-
тенцію щодо майна, яке є загальнодоступним, невиключним і несуперечливим, а 
також забезпечувати правову охорону та захист цього майна, своїх інтересів, сус-
пільних благ тощо. Зазначені відносини формуються під час публічного управління 
конкретними об’єктами для безпосереднього чи опосередкованого практичного 
втілення публічних інтересів із боку суб’єктів публічного та приватного права, як 
правило, використовуючи інфраструктурні об’єкти та публічні ресурси [13, c. 49]. 
Категорія публічності має вплив на телеологічні характеристики публічного майна, 
що відповідно означає й задіяння публічно-владних інструментів реалізації компе-
тенції щодо публічного майна. Остання ж враховує правові режими публічного майна 
за змістовним критерієм, характеризується аксіологічним спрямуванням за напрямом 
задоволення інтересів і потреб усіх членів суспільства. 

У контексті викладених положень про вплив системно-структурних утворень 
Особливого адміністративного права на інститут публічного майна потрібно також 
уточнити, що всі ці сфери життєдіяльності суспільства дають змогу належно 
упорядкувати адміністративні правовідносини щодо використання публічного 
майна. Очевидно, що це суто публічно-управлінські відносини, а цілий спектр 
субстанціональних і процедурних відносин між органами публічної адміністрації 
та суб’єктами приватного права стосовно реалізації правового режиму публічного 
майна. У цьому сенсі можна частково погодитися з Р. Мельником у тому, що через 
положення Особливого адміністративного права досягається диференціація між 
відповідними групами адміністративно-правових норм [14, c. 326]. Водночас 
новітні глобалізаційні тенденції формування системи адміністративного права, 
зокрема щодо інституціоналізації правових регуляторів публічного майна, не 
дозволяють повністю підтримати тезу про виняткову диференціацію відповідних 
адміністративних правовідносин. Потрібно досягти оптимального балансу між 
універсальними положеннями щодо функціонування правового режиму публічного 
майна та особливостями окремих видів адміністративних правовідносин у системі 
Особливого адміністративного права. 
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Окрім того, Особливе адміністративне право має впливати на інститут публіч-
ного майна насамперед через концепцію сталого розвитку. Це пов’язано з тим, що 
в розвинених країнах і країнах, які розвиваються, міські та сільські місцевості 
зазнають швидкої урбанізації. Це є результатом природних, соціокультурних та 
економічних змін, зростання кількості населення в загальносвітовому ракурсі, 
споживання та вичерпання природних ресурсів, посилення рівня засмічення 
довкілля. Нерідко такі зміни наявні у зв’язу з використанням публічного майна. У 
зарубіжній доктрині з цього приводу зазначають, що сталий розвиток повинен 
забезпечити фізичне, соціальне та психологічне навколишнє середовище. У цьому 
плані поведінка людини гармонійно пристосована до інтеграції, залежності від 
природного чинника для вдосконалення та недопущення несприятливих наслідків 
для теперішніх і майбутніх поколінь [15, с. 21]. При встановленні впливу складо-
вих елементів Особливого адміністративного права на інститут публічного майна 
необхідно орієнтуватися на той факт, що врахування концепції сталого розвитку 
допомагає підвищити якість життя та врахувати публічний інтерес. У цьому розрізі 
йдеться про мотиви та законні інтереси органів публічної адміністрації, які управ-
ляють таким майном, і суб’єктів приватного права як користувачів публічного 
майна та споживачів відповідних адміністративних послуг, а також наступних 
поколінь, що будуть використовувати вказане майно. Це може контекстно та 
каузально проявлятися в політичному, економічному, соціальному, культурному та 
інших ракурсах природно орієнтованої діяльнісної (публічно-управлінської) спря-
мованості для гарантування довготривалого розвитку громадянського суспільства з 
урахуванням національних інтересів. Шляхами досягнення запропонованої ситу-
ації можуть бути заходи з підвищення громадської інклюзивності та залучення 
суб’єктів приватного права до формування державної політики у сфері встанов-
лення правового режиму публічного майна, зокрема форуми. 

Висновки. Отже, Особливе адміністративне право формує простір для реалі-
зації процедурної складової правового режиму публічного майна. Через концепцію 
сталого розвитку можна визначити фундаментальні сутнісні характеристики цього 
майна з урахуванням не лише національного публічного інтересу, але ще й 
тенденцій глобального наднаціонального адміністративного права. Правові норми, 
охоплені системою Особливого адміністративного права, встановлюють динаміку 
відносин щодо публічного майна, що, зокрема, впливає на змістовне наповнення 
юридичної категорії відповідальності суб’єктів публічної адміністрації в заз-
начених адміністративних правовідносинах. 
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In the paper, controversial issues of public property institute location in the system of 
administrative law are dealt with. Intercommunication between the institute of public property 
and fundamental constituents of Special administrative law is being researched, taking into 
account public interest, rights and interests of wide layers of population. 

The unified dimension of the most significant limits for practical appliance of the public 
property institute and decentralization has been addressed regarding the implementation of 
the legal regime of public property during its use within the framework of legal institutes. 

Globalization tendencies of developing administrative law have been highlighted, 
indicating the possibility of improving the state policy on the use of public property based on 
institutional characteristics of Special administrative law. 

It has been proved that Special administrative law forms the space for implementing 
procedural component of the public property legal regime. 

A specificity of Special administrative law influence on the institute of public property has 
been highlighted through a sustainable development conception. 

The possibility of sustainable development concept to define fundamental essential 
characteristics of the public property has been specified on the basis of not only national public 
interest, but also tendencies of global supranational administrative law. 

Taking into account the institutionalization of the public property institution in the system 
of administrative law, the substantive measurement of the legal regime for the use of such 
property has been proposed to be considered as the right of civil society directly or through the 
public administration to exercise competence in respect of property that is publicly available, 
non-exclusive and consistent, as well as to carry out legal protection of this property, interests, 
public goods, etc. 

The author points out that legal regulations covered by the system of Special 
administrative law establish the dynamics of relations concerning public property, which, in 
particular, affects the content of the legal category of public administration responsibility in the 
aforementioned administrative relations. 

It has been demonstrated that the category of publicity has an impact on teleological 
characteristics of the public property, which means, respectively, the use of publicly-owned 
instruments for exercising competence concerning public property. The latter also takes into 
account legal regimes of public property under a meaningful criterion, characterized by an 
axiological orientation in the direction of satisfying the interests and needs of all members of 
society. 
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З’ясовано порядок припинення функціонування пайового фонду та виокремлено 
відповідні проблеми правового регулювання. Охарактеризовано основні заходи, які вжи-
вають на етапі припинення функціонування пайового фонду. Проаналізовано відповідний 
зарубіжний досвід, який стосується законодавчої регламентації припинення інвестиційних 
фондів договірного типу. Сформульовано практичні рекомендації щодо удосконалення 
законодавчого регулювання процедури припинення інвестиційної діяльності у формі пайо-
вого фонду. Зокрема, обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення заборони роз-
міщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайового фонду з моменту настання підстав 
для прийняття рішення про припинення пайового фонду. Аргументовано потребу законо-
давчого закріплення граничного розміру витрат, які пов’язані із припиненням пайового 
фонду та відшкодовуються ліквідаційній комісії за рахунок активів пайового фонду на рівні 
не більше 2 % від вартості чистих активів пайового фонду, яку обчислюють станом на день 
прийняття рішення про припинення пайового фонду.  

Ключові слова: пайовий інвестиційний фонд, компанія з управління активами, 
інвестиційна діяльність, учасник пайового фонду, інвестиційний сертифікат, розподіл 
активів.  
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Особливе значення для національної економіки має залучення внутрішніх 
інвестицій, які характеризуються стабільністю та відносно низьким рівнем залеж-
ності від змін, які відбуваються на світових фінансових ринках. Перспективним 
напрямом інвестування є здійснення інвестицій у формі інститутів спільного 
інвестування, таких як корпоративний фонд та пайовий інвестиційний фонд. 

У вітчизняній цивільно-правовій науці питанням здійснення спільного інвесту-
вання у формі пайових інвестиційних фондів приділено незначну увагу. Більший 
інтерес для науковців становили, як правило, питання функціонування корпоративних 
фондів. Попри це, все ж окремі дослідження цивільно-правового регулювання 
реалізації інвестицій у формі пайового фонду проводили такі вчені, як В. Бірюков, 
О. Гнатів, О. Слободян, В. Коссак, Р. Майданик, І. Полянська, О. Яворська та ін. Вод-
ночас, пайовий інвестиційний фонд здебільшого досліджували вказані вчені під кутом 
зору зобов’язальних відносин щодо управління активами, які становлять пайовий 
інвестиційний фонд. Це і зумовлює актуальність дослідження проблематики 
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функціонування пайового фонду, власне, як форми спільного інвестування та з’ясу-
вання динаміки правовідносин щодо реалізації інвестицій у формі пайового фонду. Як 
і будь-які інші відносини, правовідносини щодо реалізації інвестицій у формі пайового 
фонду виникають та припиняються, а тому, актуальним є забезпечення прав та закон-
них інтересів учасників цих правовідносин на усіх етапах їхнього існування.  

У межах цієї статті поставлено за мету охарактеризувати правові наслідки 
припинення інвестиційної діяльності у формі пайового інвестиційного фонду. Для 
досягнення цієї мети, треба вирішити такі завдання: 1) з’ясувати правові наслідки 
припинення функціонування пайового фонду; 2) охарактеризувати черговість 
задоволення вимог при розподілі активів пайового фонду у разі його припинення; 
3) виокремити проблемні моменти, які виникають на етапі припинення пайового 
фонду та реалізації у зв’язку з цим його активів та запропонувати рекомендації 
щодо їх вирішення.  

За наявності підстав, визначених Законом України «Про інститути спільного 
інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI (далі – Закон «Про ІСІ» від 2012 року), 
компанія з управління активами приймає рішення про ліквідацію пайового фонду. 
Варто зазначити, що вживання законодавцем терміну «ліквідація» щодо пайового 
фонду, на нашу думку, є необґрунтованим. Аналіз цивільного законодавства дає 
підстави стверджувати про те, що цей термін вживають стосовно таких учасників 
цивільних правовідносин, як юридичні особи, які є суб’єктами правовідносин. З 
огляду на підтримувану нами концепцію про те, що пайовий фонд не є суб’єктом 
права, а про нього можна вести мову лише в контексті існування різних форм 
спільного інвестування, то термін «ліквідація» доцільно замінити на термін 
«припинення». Отже, ми зможемо говорити про припинення правовідносин щодо 
ведення інвестиційної діяльності у формі пайового фонду.  

Прийняття рішення про припинення функціонування пайового фонду спричи-
нює настання визначених законом правових наслідків. Зокрема, до таких правових 
наслідків треба віднести: 1) встановлення заборони розміщення та обігу інвести-
ційних сертифікатів; 2) припинення виплати винагороди компанії з управління 
активами; 3) створення у визначених випадках ліквідаційної комісії, яка проводить 
ліквідацію пайового фонду; 4) реалізація активів пайового фонду за грошові 
кошти; 5) проведення розподілу активів пайового фонду у визначеній черговості; 
6) скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового 
фонду, проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду та анулювання 
свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду. 

Для припинення пайового фонду створюється ліквідаційна комісія. До складу 
ліквідаційної комісії входять представники компанії з управління активами, а керів-
ник компанії з управління активами або його заступник здійснює повноваження 
голови ліквідаційної комісії. Такий підхід національного законодавця також викли-
кає чимало запитань. Насамперед, це стосується підстав для ліквідації пайового 
фонду, які пов’язані зі зміною спеціального правового статусу компанії з управління 
активами – анулювання ліцензії. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів повною мірою залежить від компанії з 
управління активами, яка або самостійно ухвалила рішення про те, щоб звернутися 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зі заявою про ану-
лювання ліцензії, або порушила ліцензійні умови, чи завдала шкоди інтересам 
інвесторів тощо, що стало підставою для анулювання раніше виданої ліцензії.  

Як видається, у випадку якщо підставою для припинення пайового фонду є 
анулювання ліцензії, виданої компанії з управління активами, то суб’єкт, який 



Д. Клапатий 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 

 

160 

повинен вживати заходів щодо ліквідації пайового фонду повинен бути інший аніж 
компанія з управління активами. Або, ж якщо ми уже погоджуємося на зако-
нодавче закріплення ліквідаційної комісії, головою такої комісії не повинен бути 
керівник компанії з управління активами чи його заступник. Водночас, вважаємо, 
що теперішнє закріплення у законодавстві ліквідаційної комісії, яка в окремих 
випадках може повністю складатися лише з представників компанії з управління 
активами не забезпечує прозорості у проведенні припинення пайового фонду. 
Повертаючись до зарубіжного досвіду, можемо стверджувати, що законодавство 
зарубіжних країн не передбачає створення колегіального органу – ліквідаційної 
комісії, а, натомість, закріплює різних суб’єктів, які можуть бути відповідальними 
за проведення процедури ліквідації пайового фонду. Ілюстративним є досвід 
законодавчого регулювання Фінляндії. Зокрема, ст. 118 Закону Фінляндії «Про 
пайові фонди» передбачає, що у випадку, якщо ліцензію компанії з управління 
активами анульовано, компанія ліквідується чи перебуває на стадії банкрутства або 
в інший спосіб припинила провадження своєї діяльності, зберігач негайно бере на 
себе повноваження щодо управління активами інвестиційного фонду. У такому 
разі, зберігач вживає заходів щодо передачі прав та обов’язків з управління 
активами іншій компанії, злиття пайового фонду з іншим фондом або припинення 
такого фонду. Якщо ж зберігач протягом одного місяця не здійснить передачу 
повноважень щодо управління активами такого фонду іншій компанії, чи не 
проведе підготовку до злиття пайового фонду з іншим, Уповноважений державний 
орган у сфері фінансів призначає особу – агента, який вживатиме заходів щодо 
припинення інвестиційного фонду [9].  

Законом України «Про ІСІ» від 2012 року у ч. 5 ст. 46 передбачено, що 
розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів пайового фонду забороняється з 
моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового фонду. Своєю чергою Поло-
ження про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затверджений 
рішенням НКЦФР від 19.11.2013 року № 2605 (далі – Порядок припинення пайового 
фонду), передбачає строки, протягом яких повинен бути скликаний уповноважений 
орган компанії з управління активами, який прийме рішення про ліквідацію пайового 
фонду. Наприклад, у разі, якщо підставою для ліквідації пайового фонду є анулю-
вання ліцензії, виданої компанії з управління активами, засідання уповноваженого 
органу повинно бути скликане протягом 10 днів з моменту набрання чинності відпо-
відного рішення про анулювання ліцензії. Тобто, фактично, матимемо ситуацію, за 
якої ліцензія компанії з управління активами анульована, а уповноважений орган 
компанії скликаний у межах законодавчо встановленого строку на десятий день, 
коли і прийнято рішення про ліквідацію. Торговців цінними паперами, які розмі-
щують інвестиційні сертифікати такого пайового фонду повідомлено лише у день 
прийняття рішення про ліквідацію пайового фонду. Відтак, можемо припустити, що 
підстава для ліквідації пайового фонду уже настала – ліцензію анульовано, проте 
інвестиційні сертифікати пайового фонду розміщують ще протягом десяти днів, 
допоки торговці цінними паперами не будуть повідомлені про те, що прийнято 
рішення про ліквідацію пайового фонду. Торговець цінними паперами під час укла-
дення договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування не 
зможе повідомити потенційного учасника пайового фонду про можливі ризики 
такого інвестування повною мірою з огляду на те, що він сам ще поінформований 
про те, що настали підстави для ліквідації пайового фонду.  

Відтак, уважаємо, що розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів повинно 
бути заборонене одразу ж після того, як настали підстави для прийняття рішення 
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про ліквідацію пайового фонду. Доцільнішим видається повідомляти торговців та 
інших заінтересованих осіб не тільки про те, що було ухвалено рішення про 
ліквідацію пайового фонду, але й також про те, що настали підстави для такої 
ліквідації. Це передусім сприятиме захисту прав колективних інвесторів, які мають 
намір вкласти свої кошти у форму колективного інвестування, що ефективно 
функціонує, а не має от-от припинитися.  

У юридичній літературі висловлено думку про те, що встановлення заборони 
обігу цінних паперів пайового фонду після того, як виникли підстави для ліквідації 
пайового фонду, є недоцільним, адже це ніяк не впливатиме на черговість розпо-
ділу активів такого фонду [1, c. 279]. Вказану позицію вважаємо спірною, адже, 
незважаючи на те, що це не вплине на черговість розподілу активів пайового 
фонду, все ж, це може мати негативні наслідки для особи, яка набуватиме у 
власність такі інвестиційні сертифікати. У разі придбання інвестиційних серти-
фікатів пайового фонду за певну суму, новий учасник пайового фонду, що 
ліквідується, ризикує втратити грошову суму, яка була ним витрачена за придбання 
інвестиційного сертифікату, або сума грошових коштів, які він отримає у разі 
ліквідації пайового, буде істотно нижчою від тієї, за яку було придбано цінний папір. 
Адже вимоги учасників пайового фонду – власників інвестиційних сертифікатів 
задовольняються в останню чергу, після задоволення вимог трьох попередніх черг.  

Доцільно зазначити, що зарубіжний досвід правового регулювання припи-
нення інвестиційних фондів – аналогів національних пайових фондів у цьому 
контексті суттєво відрізняється. Відповідно до ч. 2 ст. 150 Закону Словенії «Про 
інвестиційні фонди та компанії з управління активами» передбачено, що з моменту 
виникнення підстав для того, щоб розпочати процедуру ліквідації інвестиційного 
фонду, підписники на інвестиційні сертифікати не мають права приєднуватися до 
правил фонду, іншими словами набувати статусу учасників такого інвестиційного 
фонду. Водночас, декларації про приєднання до правил фонду, які отримані 
компанією з управління активами після настання підстав для ліквідації фонду не 
мають юридичної сили [11]. У зв’язку з цим пропонуємо ч. 5 ст. 46 Закону України 
«Про ІСІ» від 2012 р. викласти у такій редакції. 

«5. З моменту виникнення передбачених законодавством підстав для ліквідації 
пайового фонду розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів забороняється».  

Іншим проблемним питанням, яке пов’язано з припиненням пайового фонду, є 
необхідність обмеження вчинення компанією з управління активами правочинів 
щодо майна, яке складає активи пайового фонду. Якщо встановлення заборони 
обігу та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду є необхідним, щоб 
убезпечити права та інтереси інвесторів, які ще не придбали такий інвестиційний 
сертифікат, то постає інше питання, яке стосується обсягу повноважень компанії з 
управління активами щодо розпорядження активами пайового фонду. Ні Закон 
України «Про ІСІ» від 2012 року ні Порядок припинення пайового інвестиційного 
фонду не встановлює заборон щодо вчинення компанією з управління активами 
будь-яких правочинів з майном, яке складає активи пайового фонду. На наш 
погляд, вказана законодавча прогалина, за умов, коли втручання державного 
регулятора Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у процес 
ліквідації пайового фонду обмежене, повинна бути усунута. Можливість вчинення 
компанією з управління активами та ліквідаційною комісією правочинів щодо 
розпорядження активами, які входять до складу пайового фонду повинна бути 
обмежена лише тими, які спрямовані на реалізацію таких активів, з метою їх 
подальшого розподілу відповідно до передбаченої законодавством черговості. 
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Зокрема, цікавим у цьому контексті є досвід законодавчого регулювання Естонії, 
чий Закон «Про інвестиційні фонди» у ч. 3 ст. 181 передбачає, що під час ліквідації 
фонду, компанія з управління активами має право вчиняти за рахунок пайового 
фонду лише ті правочини, які є необхідними для ліквідації такого фонду [10]. Таке 
ж обмеження передбачене і законодавством Словенії [11]. Вказане законодавче 
обмеження дозволяє уникнути будь-яких зловживань з боку ліквідаційної комісії 
чи компанії з управління активами, які проводять заходи щодо ліквідації пайового 
фонду. Відтак, запропоновано доповнити ст. 46 Закону України «Про ІСІ» від 
2012 року частиною 5-1 такого змісту: 

«5-1 З моменту виникнення підстав для ліквідації пайового фонду заборо-
няється вчинення правочинів щодо розпорядження активами пайового фонду за 
винятком тих, які спрямовані на реалізацію активів пайового фонду та розподілу 
отриманих від реалізації коштів, якщо інше не передбачено цим Законом».  

Одним із важливих питань, яке повинно бути вирішене в процесі припинення 
пайового фонду, є питання, пов’язане із розподілом активів, які входять до складу 
пайового фонду. Закон України «Про ІСІ» від 2012 року у ст. 47 передбачає черго-
вість задоволення вимог за рахунок активів пайового фонду, якщо такий фонд 
ліквідується.  

У разі ліквідації пайового фонду з підстав, визначених у ст. 46 Закону України 
«Про ІСІ» від 2012 року при розподілі активів пайового фонду застосовуватимуться 
положення ст. 47 цього закону, яка встановлює черговість розподілу активів [7].  

До першої черги належать вимоги учасників пайового фонду, які подали 
заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про 
ліквідацію пайового фонду (крім закритих пайових фондів). Виокремлення цієї 
черги вимог, на нашу думку, є необґрунтованим. Змоделюємо ситуацію, за якої 
власниками інвестиційних сертифікатів пайового фонду є невелика кількість осіб. 
Підставою для ліквідації пайового фонду стало анулювання ліцензії компанії з 
управління активами. Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 76 Закону України «Про 
ІСІ» від 2012 року компанія з управління активами зобов’язана забезпечити роз-
криття на власному веб-сайті інформації про наявність ліцензії на провадження 
діяльності з управління активами зі зазначенням серії та номера ліцензії, дати її 
видачі. Отже, компанія з управління активами розмістила на власному веб-сайті 
інформацію про те, що її ліцензію анульовано. В подальшому компанії з управлін-
ня активами дається десятиденний строк на скликання свого уповноваженого орга-
ну, який прийме рішення про ліквідацію пайового фонду. Усі учасники пайового 
фонду дізналися про те, що ліцензію було анульовано і подали заявки на викуп 
належних їм інвестиційних сертифікатів [7]. З огляду на закріплену у п. 1 ч. 1 ст. 47 
Закону України «Про ІСІ» від 2012 року» норму вказані учасники пайового фонду 
будуть віднесені до першої черги. Очевидно, якщо усі активи, що становлять 
пайовий фонд належать учасникам на праві спільної часткової власності, то усі 
грошові кошти, які були отримані від реалізації активів пайового фонду, 
підлягатимуть розподілу саме між цими учасниками у повному обсязі. В такому 
разі виникне питання, щодо того за рахунок яких засобів треба задовольнити 
вимоги кредиторів, які внесені до третьої черги та сплатити обов’язкові платежі до 
Державного бюджету України. Вказана ситуація, на нашу думку, унеможливить 
задоволення таких вимог кредиторів та сплату обов’язкових платежів до бюджету.  

Якщо ми дотримуємося думки, згідно з якою з моменту виникнення підстав 
для ліквідації пайового фонду повинні бути заборонені розміщення та обіг інвести-
ційних сертифікатів, то так само з цього моменту має бути припинена процедура 
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викупу інвестиційних сертифікатів, за винятком проведення викупу з метою 
проведення розрахунків з учасниками пайового фонду. Водночас, заявки на викуп, 
які були подані учасниками пайового фонду до моменту настання підстав для 
ліквідації пайового фонду мають бути задоволені у першу чергу.  

Наступною чергою є внесення обов’язкових платежів до Державного бюджету 
України. На аналізі цієї черги детально зупинятися не будемо, водночас вважаємо 
доцільнішим акцентувати на третій черзі вимог. У третю чергу задовольняють 
вимоги кредиторів компанії з управління активами пайового фонду з погашення 
заборгованості, яка виникла у зв’язку з діяльністю пайового фонду, що припи-
няється. На нашу думку, третя черга охоплює дві групи кредиторів. До першої 
групи варто віднести кредиторів компанії з управління активами, які обслуговують 
діяльність пайового фонду, і чиї вимоги підлягають задоволенню за рахунок 
активів пайового фонду. До цієї групи належить банк, який проводить операції з 
коштами, які входять до складу пайового фонду, зберігач активів пайового фонду, 
оцінювач майна пайового фонду, аудитор (аудиторська фірма), з якими компанія з 
управління активами уклала відповідні договори. Другу групу кредиторів станов-
лять суб’єкти, з якими компанія з управління активами вступала у правовідносини, 
при управлінні активами пайового фонду, і на підставі договорів набувала відпо-
відних прав та обов’язків.  

Проблемним питання є питання задоволення вимог кредиторів компанії з управ-
ління активами пайового фонду, які забезпечені заставою. Закон України «Про ІСІ» 
від 2012 року не містить обмежень щодо можливості передання у заставу майна, яке 
становить активи пайового фонду. За винятком заборони корпоративного фонду 
передавати свої активи в заставу в інтересах третіх осіб (п. 2 ч. 3 ст. 14). З наведеного 
можна зробити висновок, що активи пайового фонду можуть бути предметом 
застави, зокрема, іпотеки. Ані Закон України «Про ІСІ» від 2012 року, ані підзаконні 
нормативно-правові акти, що прийнятті на його виконання не передбачають 
особливостей задоволення вимог кредиторів, які були забезпечені заставою. Фак-
тично, кредитори, чиї вимоги забезпечені заставою, нарівні з іншими кредиторами 
внесені до третьої черги. Вважаємо такий законодавчий підхід не зовсім виправ-
даним. Як уже зазначалося, у разі ліквідації пайового фонду усі його активи 
підлягають реалізації за грошові кошти, які в подальшому будуть розподілені між 
заінтересованими особами (кредиторами, учасниками пайового фонду тощо) у 
порядку черговості. Згідно з положенням ч. 2 ст. 586 ЦК України заставодавець має 
право відчужувати предмет застави, передавати його в користування іншій особі або 
по-іншому розпоряджатися ним лише за згодою заставодержателя, якщо інше не 
встановлено договором. З урахуванням наведеного можемо припустити дві ситуації: 
1) договором застави, укладеним між компанією з управління активами та креди-
тором, передбачено право заставодавця реалізувати предмет застави без згоди на це 
заставодержателя, або 2) договором застави, укладеним між компанією з управління 
активами та кредитором не передбачено можливості заставодавця реалізувати 
предмет застави без згоди на це заставодержателя, відтак, на таке розпорядження 
треба буде отримати згоду заставодержателя [6].  

У цьому контексті варто погодитись із думкою О. Зайцева про те, що відсут-
ність законодавчої норми, яка б давала можливість виокремити кредиторів, чиї 
вимоги забезпечені заставою, в окрему групу призводить до того, що грошові 
кошти, які були отримані в результаті реалізації активів пайового фонду підлягати-
муть реалізації між усіма кредиторами на рівних умовах [1, c. 283]. За таких умов, 
уважаємо, втрачається правова цінність застави, як способу забезпечення вимог 
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кредитора та його особливого статусу відносно інших кредиторів, чиї вимоги не 
були забезпечені. З огляду на це пропонуємо, щоб кошти, отримані від реалізації 
активів пайового фонду, які перебувають у заставі, спрямовували на задоволення 
вимог кредиторів, які є заставодержателями цих активів у межах заявлених вимог, 
які випливатимуть з основного зобов’язання. Активи пайового фонду, які перебу-
вають у заставі повинні реалізовуватися шляхом проведення публічних торгів. 
Окрім того, вважаємо за доцільне законодавчо закріпити максимальний розмір 
активів пайового фонду у відсотковому, які можуть бути предметом застави чи 
іпотеки, як спосіб забезпечення зобов’язань компанії з управління активами при 
здійсненні нею діяльності з управління пайовим фондом, адже на сьогодні чинний 
Закон України «Про ІСІ» від 2012 року такого не передбачає.  

Після задоволення вимог кредиторів, кошти, які залишилися від реалізації 
активів пайового фонду, розподіляють між власниками інвестиційних сертифікатів 
пайового фонду пропорційно до кількості належних їм сертифікатів [7].  

Підставою для проведення розрахунків з учасником пайового фонду є подана 
інвестором заявка на викуп інвестиційних сертифікатів до ліквідаційної комісії. 
Крім того, з учасником пайового фонду укладають договір про викуп належних 
йому інвестиційних сертифікатів. Такого висновку можна дійти з огляду на 
положення п. 8 розділу VII Положення про порядок розміщення, обігу та викупу 
цінних паперів інституту спільного інвестування, де передбачено, що подання 
заявки на викуп та укладення договору можуть відбуватися з використанням 
електронного цифрового підпису, якщо це передбачено проспектом емісії [5]. 
Вочевидь, у цьому нормативному положенні йдеться саме про договір про викуп 
інвестиційних сертифікатів пайового фонду.  

Викуп інвестиційних сертифікатів пайового фонду, який відбувається у випад-
ку його ліквідації, наділений своїми особливостями порівняно з викупом 
зазначених цінних паперів за звичайних умов, коли пайовий фонд продовжує своє 
функціонування. По-перше заявки на викуп подають до ліквідаційної комісії 
пайового фонду, а не до компанії з управління активами чи торговців цінними 
паперами, з якими компанією з управління активами укладено відповідні договори. 
По-друге, у разі викупу не застосовують знижку від розрахункової вартості 
інвестиційного сертифікату, як це відбувається у разі викупу інвестиційних серти-
фікатів пайового фонду за звичайних умов, адже знижка, яку отримують при 
викупі, залишається у складі активів пайового фонду [5]. Ще однією особливістю 
викупу інвестиційних сертифікатів є те, що обов’язок ліквідаційної комісії здійс-
нити такий викуп закріплений імперативно, на відміну від випадків придбання 
інвестиційних сертифікатів, де інвестор вільний у виборі пайових фондів, так і 
контрагентів за договором. Вказана особливість знайшла своє відображення й у 
судовій практиці. Верховний Суд України у своїй постанові від 21.10.2015 року 
вказав на те, що «правовідносини із викупу інвестиційних сертифікатів виникли не 
у зв’язку із вільним волевиявленням сторін щодо вибору контрагента та умов 
договору, а з огляду на імперативність норм Положення про порядок розміщення, 
обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування від 09 січня 
2003 року № 3 та регламентом Фонду, якими встановлено обов’язок ПрАТ «КУА 
АПФ «УкрСибЕссет Менеджмент» викупити інвестиційні сертифікати у зв’язку з 
ліквідацією Фонду» [4]. 

Припинення пайового фонду потребує затрат грошових коштів на її проведен-
ня. Такі витрати здійснює ліквідаційна комісія пайового фонду. Очевидно, що такі 
витрати відшкодовуватимуть за рахунок активів пайового фонду. Водночас, ні 



Д. Клапатий 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 165 

Закон України «Про ІСІ» від 2012 року, ні підзаконні нормативно-правові акти не 
передбачають максимально допустимий розмір таких витрат, що є істотним 
недоліком у законодавчому регулюванні процедури припинення пайового фонду. 
Закон України «Про ІСІ» від 2012 року взагалі не містить загадки про такі витрати, 
які і не долучає їх у будь-яку з черг вимог, що підлягають задоволенню за рахунок 
активів пайового фонду. Лише Порядок припинення пайового фонду містить 
згадку про те, що такі витрати виникають та відшкодовують за рахунок активів 
пайового фонду. Зокрема, передбачено, що на наступний робочий день після дати 
закінчення реалізації активів пайового фонду або дати підписання договору про 
розподіл інших, ніж кошти, активів пайового фонду з урахуванням витрат 
ліквідаційної комісії, ліквідаційна комісія повинна скласти баланс пайового фонду 
та довідку про вартість чистих активів пайового фонду [9]. Як бачимо такі витрати 
все ж компенсуються за рахунок активів пайового фонду, іншими словами за 
рахунок майна, що становить спільну сумісну власність інвесторів пайового фонду. 
Відтак, важливо, щоб законодавство передбачало максимальний розмір таких 
витрат, які можуть відшкодовувати за рахунок активів пайового фонду. Це дасть 
змогу уникнути зловживань з боку ліквідаційної комісії та збалансувати розмір цих 
витрат. Окрім того, вказані витрати повинні бути відображені у черговості вимог, 
яка передбачена у ст. 47 Закону України «Про ІСІ» від 2012 року.  

Доцільно зазначити, що цікавим у цьому контексті є відповідний зарубіжний 
досвід законодавчого регулювання. Зокрема, Законом Естонської Республіки «Про 
Інвестиційні фонди» передбачено, що відшкодуванню підлягають лише фактичні 
витрати, пов’язані з ліквідацією інвестиційного фонду. Розмір таких витрат не 
повинен перевищувати 2 % від вартості чистих активів фонду, яку обчислюють на 
день прийняття рішення про ліквідацію пайового фонду. Якщо ж фактичні витрати 
перевищують вказаний розмір, то суму, яка перевищує, відшкодовують за рахунок 
компанії з управління активами [10]. Законом «Про Інвестиційні фонди» Російської 
Федерації передбачено, що розмір винагороди за проведення ліквідації пайового 
фонду не повинен перевищувати 3 % від вартості активів пайового фонду [2]. 
Граничний розмір витрат, пов’язаних із ліквідацією пайового фонду, передбачений 
також законодавством Казахстану і не повинен перевищувати 5 % від суми коштів, 
отриманих у результаті реалізації активів пайового фонду [3]. На нашу думку, в 
національному законодавстві треба встановити такий граничний розмір витрат на 
рівні 2 %, що відповідатиме тим заходам, які вживає ліквідаційна комісія з метою 
припинення функціонування пайового фонду.  

На підставі проведеного аналізу особливостей розподілу активів пайового 
фонду у разі його ліквідації пропонуємо внести такі зміни до ст. 47 Закону України 
«Про ІСІ» від 2012 року, а саме викласти ч. 1 ст. 47 в такій редакції: 

«1. У процесі ліквідації пайового фонду його активи реалізуються за кошти в стро-
ки встановлені Комісією, отримані від реалізації, розподіляються у такій черговості:  

Відбуваються виплати учасникам пайового фонду, які подали заявки на викуп 
інвестиційних сертифікатів до моменту виникнення підстав для ліквідації пайового 
фонду (крім закритих пайових фондів), а також задовольняються забезпечені заста-
вою вимоги кредиторів компанії з управління активами з погашенням заборгова-
ності, яка виникла у зв’язку з діяльністю пайового фонду, що ліквідується; 

Здійснюються обов’язкові платежі до Державного бюджету України; 
Задовольняються вимоги кредиторів компанії з управління активами з погашен-

ням заборгованості, яка виникла у зв’язку з діяльністю пайового фонду, що лікві-
дується, у тому числі вимоги зберігача, оцінювача, аудитора (аудиторської фірми); 
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Відшкодовуються фактичні витрати ліквідаційної комісії, пов’язані з лікві-
дацією пайового фонду у розмірі не більше 2 відсотків від вартості чистих активів 
пайового фонду, яка обчислюється станом на день прийняття рішення про припи-
нення пайового фонду.  

Розподіляються кошти між учасниками пайового фонду пропорційно кількості 
інвестиційних сертифікатів пайового фонду, що їм належать, у порядку встанов-
леному Комісією». 

Підсумовуючи вищенаведене, можемо сформулювати такі висновки: 1) зако-
нодавча термінологія, яка вживається по-відношенню до пайового фонду є недос-
коналою, адже попри те, що законодавцем пайовий фонд не визнається суб’єктом 
права, все ж ним вжито у тексті нормативних актів, формулювання, які свідчать 
про протилежне, зокрема ідеться про терміносполучення «ліквідація пайового фонду», 
що є більш притаманним для юридичних осіб; 2) запропонована в Законі України 
«Про інститути спільного інвестування» від 2012 р. черговість розподілу активів 
пайового фонду у разі його припинення є недосконалою, адже, зокрема, не вра-
ховує інтереси кредиторів, чиї вимоги перед компанією з управління активами 
забезпечені заставою; 3) необхідно законодавчо закріпити заборону компанією з 
управління активами правочинів щодо розпорядження активами пайового фонду за 
винятком тих, які спрямовані на реалізацію активів пайового фонду та розподілу 
отриманих від реалізації коштів, якщо інше не передбачено цим Законом.  
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LEGAL CONSEQUENCES OF THE INVESTMENT ACTIVITY’S 
IN A FORM OF SHARE INVESTMENT FUND TERMINATION 
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The procedure for making a decision on the termination of the functioning of the share 
investment fund as well as the relevant issues of legal regulation are characterized in the 
article. The main measures, which need to be taken at the stage of termination of the 
functioning of the share investment fund, are discovered. The relevant foreign experience, 
dealing with legal regulation of the termination the investment funds of contractual funds, is 
analysed. Practical recommendations for improving legislative regulation of the termination of 
investment activity in the form of a share investment fund are formulated. In particular, the 
necessity of the legislative prohibition of placement and circulation of investment certificates of 
the share investment fund from the moment when the grounds for the decision to terminate the 
share fund arose is substantiated. The necessity to legislatively fix the maximum amount of 
expenses related to liquidation of a share investment fund and reimbursed to the liquidation 
commission at the expense of assets of such fund at the level of 2 percent of the value of net 
assets of a share investment fund, calculated as of the day the decision on termination of the 
share investment fund, is concluded.  
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It is substantiated that the redemption of the investment certificates, which takes place in 
case of the fund’s termination, has its peculiarities in comparison with the redemption under 
ordinary circumstances, when the fund is functioning. Such redemption is performed according 
to the sale-purchase agreement of the investment certificates. Firstly, application for 
redemption shall be submitted to the liquidation commission of the share investment fund and 
not the asset management company or securities trader. Secondly, the obligation of the 
liquidation commission to perform the redemption of the investment certificates is fixed in the 
legislation, unlike cases of purchasing the investment certificates, when investor is free to 
choose share investment fund schemes and parties to the contract.  

The author asserts the necessity to fix in the legislation the norm prohibiting the 
liquidation commission to conclude any deals, connected with the disposing of the share 
fund’s assets, with the exception of those deals, which are directed at realization of the fund’s 
assets and division of the money, obtained as a result of assets realisation. Such a prohibition 
will prevent any abuses of the liquidation commission concerning the disposing of the share 
fund’s assets and thus will secure the best interests of the fund’s investors. It is also 
substantiated that in order to protect the interest of the investors, the placement and turnover 
of the investment certificates shall be prohibited as soon as the reasons for the termination of 
the share investment fund arise.  

Keywords: share investment fund, asset management company, investment activity, 
participant of the share investment fund, investment certificate, division of assets.  

Стаття: надійшла до редакції 22.01.2019 
прийнята до друку 21.05.2019 

 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68. С. 169–177 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2019. Issue 68. P. 169–177 

© Пласкач С., 2019 

СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО 
УДК 349.22 

ЗАБОРОНА ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ 
У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТАХ 

С. Пласкач 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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e-mail: solyasolka@gmail.com 

Проаналізовано основні міжнародно-правові акти, якими закріплено вимогу щодо 
заборони примусової праці. Відзначено важливість оптимального поєднання правових 
інструментів національного законодавства та міжнародного права, мета яких сприяти 
поліпшенню умов наймання та виконання трудової діяльності. Наголошено, що взяті до 
уваги тлумачення Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, які про-
водить Європейський суд з прав людини, сприятимуть усуненню недоліків чинного трудо-
вого законодавства загалом, та реалізації принципу заборони примусової праці, зокрема.  

Акцентовано на необхідності узгодження з міжнародно-правовим актами ратифікова-
них Україною положень трудового законодавства щодо вимог виконання роботи, нео-
бумовленої трудовим договором, у тому числі переведення працівників на іншу роботу, а 
також переміщення на інше робоче місце та зміну істотних умов праці. 

Обґрунтовано важливість більш чіткого врегулювання питання заборони примусової 
праці на національному рівні та встановленні відповідальності роботодавця у трудових 
правовідносинах за примус до праці. 

Ключові слова: трудовий договір, конвенція, переведення на іншу роботу, трудові 
правовідносини. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.169 

Одним із пріоритетних напрямів концентрації зусиль країн світу є припинення 
використання примусової праці. Україна як учасниця багатьох міжнародних дого-
ворів, які містять норми щодо заборони примусової праці, також приєдналася до 
цього. Зважаючи на те, що запорукою ефективності правового регулювання відно-
син є гармонійне, оптимальне поєднання правових інструментів національного та 
міжнародного законодавства, вважаємо необхідним охарактеризувати міжнародно-
правові акти, які містять норми щодо заборони примусової праці, з’ясувати ступіть 
їх імплементації у вітчизняне трудове законодавство. 

Окремі наукові напрацювання, пов’язані із закріпленням заборони примусової 
праці в трудовому законодавстві України були предметом уваги в наукових пра-
цях: М. Вісьтак, В. Жернакова, Р. Кондратьєва, О. Курєнного, Р. Лівшиця, 
Т. Парпан, П. Пилипенка, С. Прилипка, О. Процевського, О. Ситницької, А. М. Юшко, 
О. Ярошенка. 

Світове співтовариство, розуміючи глобальність проблеми примусової праці, 
все більше уваги приділяє заходам, які б сприяли запобіганню цьому негативному 
явищу. Нині, стає очевидним, що існує необхідність вироблення єдиних підходів 
до розуміння поняття примусової праці та уніфікації термінів, які позначають різні 
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форми примусу до праці. Спільні зусилля держав у цьому напрямі знайшли своє 
відображення, насамперед, у міжнародно-правових актах.  

Міжнародно-правовий акт як джерело трудового права – це формально 
визначений результат волевиявлення одного або декількох компетентних суб’єктів 
міжнародного права, що містять норми обов’язкового чи рекомендаційного змісту, 
спрямовані на врегулювання трудових та тісно пов’язаних із ними відносин [1, 
с. 12]. Україна ратифікувала основні міжнародні документи, які стосуються 
заборони примусової праці, таким способом, взявши на себе обов’язки з дотри-
мання цих норм та викорінення цього явища у всіх його формах. 

Частина норм міжнародно-правових актів, які містять норми щодо заборони 
примусової праці, вже знайшли своє місце у вітчизняному законодавстві. Насам-
перед, ідеться про ст. 43 Конституції України. Ця норма Основного Закону Украї-
ни, забороняє утворення та використання у трудовому праві будь-яких організа-
ційно-правових форм залучення осіб до праці, що містять у собі елементи примусу 
[3, с. 3].Також принцип заборони примусової праці реалізований у деяких 
нормативних приписах трудового законодавства. Зокрема, у чинному Кодексі 
законів про працю України (далі – КЗпП України) норма про заборону примусової 
праці викладена в ст. 31 як заборона роботодавцю вимагати від працівника 
виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та в статтях 32–34, прис-
вячених переведенню працівника на іншу роботу. 

На міжнародному рівні, вперше, на питанні необхідності закріплення у 
правовому полі заборони примусової праці було зосереджено увагу після прий-
нятої у 1926 році Лігою Націй Конвенції про рабство. І вже у 1930 рjws на 14-й 
сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці (далі – МОП) у 
процесі численних суперечок представників підприємців та професійних спілок 
була прийнята Конвенція № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю» (далі – 
Конвенція № 29). 

Відповідно до цієї Конвенції, термін «примусова чи обов’язкова праця» озна-
чає будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою 
якогось покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг. 
Зауважимо, що Конвенцією № 29 не встановлена безумовна заборона примусової 
праці, а лише вимога для держав, які її ратифікували, «скасувати застосування 
примусової, або обов’язкової, праці в усіх її формах у якомога коротший строк». 
Україна ратифікувала цю Конвенцію 10 серпня 1956 року.  

Керуючись визначенням примусової праці, яке містить Конвенція № 29 можна 
констатувати, по-перше, заборона примусової праці стосується не лише трудових 
правовідносин, які виникають на підставі трудового договору, загалом, будь-якої 
сфери, де виконують роботу, надають послуги чи проходить служба. По-друге, 
робота чи служба, які виконують – виконують на добровільних засадах, за взаєм-
ною згодою сторін цих правовідносин. Очевидно, що тут також ідеться і про те, що 
особа вільна у своєму виборі: вступати чи не вступати у трудові правовідносини, а 
також вільна на прийняття рішення про їх припинення. Відсутність згоди особи на 
залучення до праці (служби) не може бути підставою для покарання у будь-який 
спосіб: ні шляхом фізичного, ні психологічного впливу на особу. 

У трудових правовідносинах, способом впливу на працівника є, зокрема, 
заходи дисциплінарної відповідальності. Зауважимо, що до 1991 року КЗпП містив 
такі види дисциплінарних стягнень, як переведення на іншу нижчеоплачувану 
роботу та зміщення на іншу нижчу посаду на визначений строк. Законом 
Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про внесення змін і доповнень 
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до Кодексу законів про працю Української РСР при переході республіки до 
ринкової економіки» від 20 березня 1991 року [7] такі види дисциплінарних 
стягнень були скасовані, проте ще деякий час вони були передбачені у різних 
нормативно-правових актах, статутах та положеннях про дисципліну. З прийнят-
тям у 1996 році Конституції України та введенням прямої заборони примусової 
праці, Пленум Верховного Суду України у своїй постанові «Про застосування 
Конституції України при здійсненні правосуддя» № 9 від 1 листопада 1996 р. наго-
лосив, зокрема, що не можуть застосовуватися як такі, що суперечать Конституції, 
правила статей 32, 33, 34 КЗпП України, відомчих положень або статутів про 
дисципліну тощо, які передбачають можливість тимчасового переведення праців-
ника без його згоди на іншу роботу в порядку дисциплінарного стягнення [8]. 

Взявши до уваги це роз’яснення, через деякий час, у нормативні акти, які 
встановлювали дисциплінарні стягнення за порушення трудової (службової) дис-
ципліни були внесені зміни, якими ці стягнення було скасовано. Але, згодом, 
законодавець приймає Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 
2016 року, в ст. 53 якого для суддів встановлено такий вид дисциплінарного стяг-
нення, як переведення до іншого суду без згоди судді [10].  

Щодо цього, ще раз хотілося б наголосити, що норма про заборону примусової 
праці стосується будь-якої сфери, де виконують роботу чи проходить служба. 
Отже, такі заходи дисциплінарного впливу щодо суддів є неприпустимими. 

Повертаючись до аналізу Конвенції № 29, відзначимо, що поряд із забороною 
застосування примусової праці вона містить винятки з цього правила. До поняття 
примусова чи обов’язкова праця не належить: 1) будь-яка робота чи служба, що її 
вимагають на підставі законів про обов’язкову військову службу та застосовують 
для робіт суто воєнного характеру; 2) будь-яка робота чи служба, що є частиною 
звичайних громадянських обов’язків громадян повністю самоврядної країни; 
3) будь-яка робота чи служба, що її вимагають від якої-небудь особи внаслідок 
вироку, винесеного рішенням судового органу; 4) будь-яка робота чи служба, що її 
вимагають в умовах надзвичайних обставин, тобто у випадках війни або лиха, або 
загрози лиха, і взагалі обставини, що ставлять під загрозу або можуть поставити 
під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього або частини населення; 
5) дрібні роботи общинного характеру. 

Конституція України містить три винятки з наведених. Проте не варто 
забувати, що оскільки Україна ратифікувала цю Конвенцію, то її положення можна 
застосовувати так само, як використовується українське законодавство. 

У ст. 33 КЗпП України, присвяченій тимчасовим переведенням, закріплено 
один із таких винятків, а саме, йдеться про роботу, яку можуть проводити для 
відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробни-
чих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу 
життя чи нормальні життєві умови людей. Аналізуючи тимчасові переведення 
залежно від причин, що їх зумовлюють, Т. Парпан наголосила, що їх узагальнюю-
чою ознакою є те, що всі вони ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи 
нормальні життєві умови людей. Поряд із цим, автор відзначила, що з позицій 
заборони примусової праці в Україні будь-яке тимчасове переведення за відсут-
ності виняткових обставин повинно бути визнано незаконним, якщо воно 
відбувається без згоди працівника [4, с. 10]. На думку В. Жернакова, працю, яку 
виконують за таких умов, можна віднести до категорії «необхідної праці». Її харак-
терними ознаками є, по-перше, те, що без неї не можна обійтися, а, по-друге, її 
виконують під впливом зовнішніх чинників. Також автор звернув увагу на те, що 
таких ознак не позбавлена і примусова праця [3, с. 36]. 



С. Пласкач 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 

 

172 

Поряд із Конвенцією МОП № 29 було прийнято Рекомендацію № 35 «щодо 
непрямого примушування до праці» (далі – Рекомендація № 35), яка регламентує 
питання можливого непрямого примусу до праці. Керуючись змістом Рекомендації 
№ 35, бачимо, що примусова праця може бути не лише у формі прямого примусу, а 
ще й непрямого. Прямий примус до праці, проявляється безпосередньо, без 
жодного наміру приховати примус. У разі використання ж непрямої примусової 
праці створюються необхідні передумови та умови для вимушеного виконання 
працівником роботи, начебто на перший погляд, за взаємною згодою сторін. 

Рекомендації хоча і не є обов’язковими для держав-членів МОП, проте про-
позиції, які вони містять, можуть стати поштовхом для закріплення та забезпе-
чення реалізації трудових прав працівників.  

Ще одним важливим документом, який був прийнятий з метою захисту особи, 
її гідності, переконань та закликом до народів світу охороняти права людини 
силою закону, стала прийнята у 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН Загальна 
декларація прав людини (надалі – Загальна декларація). Аналізуючи її зміст на 
предмет заборони залучення особи до примусової праці, доцільно відзначити, що 
прямої вказівки на це в документі немає. Водночас, є низка положень, які стали 
підґрунтям для виокремлення такої незаперечної вимоги до учасників суспільних 
відносин. Серед таких відправних засад можна назвати ст. 4, яка закріпила, що 
ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і работоргівля 
заборонені в усіх їх видах. Стаття 23 встановила, що кожна людина має право на 
працю, на вільний вибір роботи, несправедливі і сприятливі умови праці; кожна 
людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю та 
те, що кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка 
забезпечує гідне існування людини. Закріпивши право на працю, тут було водночас 
визначено зміст одного з основних принципів трудового права – свободи праці. 
Заборона примусової праці є складовою принципу свободи праці [11, с. 35]. 

Аналізуючи положення ст. 4 Загальної декларації, варто зробити застереження 
щодо поняття рабство та підневільна праця, про які тут ідеться. Вони не є тотож-
ними за змістом, проте мають спільні риси. На відміну від примусової праці, 
рабство та підневільна праця передбачають суворіший контроль над особою та 
жорсткіші умови, в яких виконують працю, а також те, що підневільна особа не 
може ні змінити, ні уникнути цих умов. До того ж, примусова праця стосується 
скоріш виконання окремих видів робіт або надання послуг, які виконують не 
тривалий час (тимчасово) або додатково до основних обов’язків. Спільною рисою 
цих понять є, зокрема, наявність примусу у цих відносинах, у зв’язку з чим особа 
позбавлена можливості вільного вибору перебування в них.  

Ще один стандарт примусової праці закріплено у Конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. Ця Конвенція була 
ратифікована Україною у 1997 році. Відповідно до ст. 4 цієї Конвенції: ніхто не 
може бути присилуваний виконувати примусову чи обов’язкову працю. Також 
зазначено, що для цілей цієї статті значення терміна «примусова чи обов’язкова 
праця» не поширюється: a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вима-
гається під час призначеного тримання в умовах позбавлення свободи або під час 
умовного звільнення; б) на будь-яку службу військового характеру або у випадку, 
коли особа відмовляється від неї з мотивів особистих переконань у країнах, де така 
відмова визнається, службу, яка вимагається замість обов’язкової військової 
служби; в) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної ситуації 
або стихійного лиха, яке загрожує життю чи благополуччю суспільства; г) на будь-
яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних громадянських обов’язків. 
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Як бачимо, ця Конвенція закріпила чотири винятки, які повторюють ті, що 
закріплені Конвенцією № 29, але замість терміна «лихо або загроза лиха», тут 
вжито термін «стихійне лихо». 

Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод і нині зали-
шається важливою та актуальною. Про це, зокрема, йдеться у Довіднику із 
застосування ст. 4 Європейської конвенції з прав людини. Тут наголошено, що 
важливо не забувати ані про особливий характер цієї Конвенції, ані про те, що вона 
є живим договором, котрий має тлумачитися у контексті умов сучасного життя, і 
що рівень вимог, які постійно зростають, щодо захисту прав людини та осно-
воположних свобод передбачає, паралельно і невід’ємно, все більшу суворість в 
оцінці замахів на основоположні цінності демократичного суспільства [2, с. 6]. 
Додамо, що тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, які проводить Європейський суд з прав людини, сприяють ефективності 
правового регулювання на національному рівні, адже причини, які стали підста-
вами порушень норм зазначеної Конвенції, можуть допомогти усунути аналогічні 
недоліки у національному законодавстві.  

Не менш важливе значення серед міжнародних нормативно-правових актів, 
якими встановлена заборона примусової парці, має Конвенція про скасування 
примусової праці № 105, прийнята 25.06.1957 року (ратифікована Україною 
5 жовтня 2000 року. Відповідно до цієї Конвенції, кожен член МОП, який її 
ратифікував, взяв на себе зобов’язання скасувати примусову або обов’язкову 
працю і не вдаватися до будь-якої її форми (як засобу політичного впливу чи 
виховання або як засобу покарання за наявність чи за висловлювання політичних 
поглядів, чи ідеологічних переконань, протилежних усталеній політичній, 
соціальній, чи економічній системі; як методу мобілізації і використання робочої 
сили для потреб економічного розвитку; як засобу підтримання трудової 
дисципліни; як засобу покарання за участь у страйках; як заходу дискримінації за 
ознаками расової, соціальної і національної належності чи віросповідання).  

Така форма примусової праці, як покарання за участь у страйку вже втілена в 
національне законодавство. Зокрема, ст. 27 Закону України «Про порядок вирі-
шення колективних трудових спорів (конфліктів)» закріпила, що участь у страйку 
працівників, за винятком страйків, визнаних судом незаконними, не розглядають 
як порушення трудової дисципліни і не може бути підставою для притягнення до 
дисциплінарної відповідальності [9]. 

Також заборона примусової праці знайшла своє втілення відразу у двох 
міжнародних пактах: про економічні, соціальні і культурні права та про громадські 
та політичні права. Обидва, були прийняті 16 грудня 1966 року. У першому 
документі, який було ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української 
РСР № 2148-VIII 19 жовтня 1973 року, заборона примусової праці подана крізь 
призму права на працю. Тут вказано, що особа вправі заробляти собі на життя 
працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Інший 
міжнародний пакт вже, безпосередньо, вказує на таку заборону. Так, ч. 3 ст. 8 
Міжнародного пакту про громадські та політичні права встановлено, що нікого не 
можуть приневолювати до примусової чи обов’язкової праці. У цьому ж документі 
продубльовано винятки з примусової праці, закріплені Конвенцією № 29. 

Серед міжнародно-правових актів, які також закріпили вимогу щодо заборони 
примусової праці, варто відзначити міжнародний стандарт Соціальна відповідаль-
ність 8000 (далі – стандарт SА 8000). Стандарт SA 8000 був створений, щоб 
компанії могли підтвердити використання соціально-відповідальних підходів у 
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своїй діяльності. Вимоги цього стандарту є універсальними щодо географічного 
місцезнаходження, галузі промисловості та розміру організації. Згідно з цим 
міжнародним стандартом, компанія повинна дотримуватися національного законо-
давства й інших законів, які застосовують, а також виконувати інші вимоги, щодо 
яких вона бере на себе зобов’язання, а також цей стандарт. Тут ідеться про те, що 
роботодавець повинен поважати принципи міжнародних документів, зокрема 
Конвенцій МОП 29 та 105. У п. 10 розділу 3 стандарту SA 8000 подано визначення 
примусової праці, яке визнає такою: роботу, яку виконує людина під загрозою 
покарання, а не за власним бажанням або таку, що вимагають від неї для 
погашення боргу. 

Застосування цього стандарту вітчизняними роботодавцями сприятиме постій-
ному поліпшенню умов наймання та виконання трудової діяльності, виконання 
етичних норм цивілізованого суспільства. 

Отже, розглянувши основні міжнародно-правові акти, можемо констатувати, 
що одні з них містять безпосередню вказівку на заборону примусової праці, інші ж – 
обумовлюють її похідний характер. Щодо зобов’язань, які взяла на себе Україна 
щодо імплементації у своє законодавство заборони примусової праці, то можна 
стверджувати, що вони виконані не повною мірою. Про це, зокрема свідчать статті 
31–34 КЗпП України, на недоліки яких не раз наголошували науковці [5, с. 124; 6, 
с. 338; 13, с. 216]. Розмитість викладу норм цих статей призводить до неодноз-
начного їх тлумачення.  

Зауважимо, що у правничій літературі, не всі дослідники погоджуються з 
необхідністю закріплення у вітчизняному законодавстві норм щодо заборони при-
мусової праці. Деякі заперечують таку необхідність. Так, О. Стасів зазначає, що 
такі норми не потрібно відображати у новому Трудовому Кодексі. По-перше, вони 
у своїй більшості не стосуються трудового права, а по-друге, ці норми уже 
закріплені в Конституції України і тому їх не потрібно дублювати у галузевому 
законодавстві. Очевидно, що національний законодавець, даючи визначення при-
мусовій праці та перелічуючи випадки, які не можуть стосуватися її, намагається 
імплементувати міжнародні норми в українське законодавство [12]. 

Незаперечно, що проблема примусової праці має світовий масштаб і сто-
сується не лише трудових правовідносин. Тому автора можна підтримати щодо 
того, що не всі норми стосовно заборони примусової праці стосуються трудового 
права. Проте, вважаємо, що все ж є необхідність більш чіткого врегулювання цього 
питання на національному рівні та встановленні відповідальності роботодавця за 
примус до праці, зокрема у трудових правовідносинах, з’ясувавши та законодавчо 
визначивши наперед відповідні форми, в яких він може проявлятися. 

Підсумовуючи зазначимо, що примусова праця і досі є важливою проблемою 
сучасності. Міжнародні організації покладають усі зусилля, щоб їх вирішити. Так, 
23 травня 2014 року Генеральна конференція МОП на своїй 103-1 сесії ухвалила 
Рекомендацію № 203 про додаткові заходи в цілях дієвого припинення примусової 
праці. Ця рекомендація зобов’язує членів Міжнародної організації праці вживати 
попереджувальних заходів, які охоплюють, зокрема дотримання і сприяння реалі-
зації основоположних принципів і прав у сфері праці, серед яких і заборона приму-
сової праці. 

Зважаючи на все більшу взаємозалежність між державами, обумовлену рівнем 
сучасної глобалізації, важливо, щоб норми вітчизняного трудового законодавства 
відповідали міжнародним стандартам, у тому числі щодо заборони примусової 
праці. Тому у подальшому є необхідність узгодити міжнародно-правові акти, 
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ратифіковані Україною, та трудове законодавство, які стосуються насамперед 
вимог щодо виконання роботи, необумовленої трудовим договором (у тому числі, 
переведення працівників на іншу роботу), а також переміщення на інше робоче 
місце та зміни істотних умов праці. 
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The author analyzes in the article the main international legal acts, establishing the 
requirement to prohibit forced labor. It is found that certain international instruments contain a 
direct reference to the prohibition of forced labor, and others - determine its original character. 

In today’s globalization, there is a need to develop common approaches to understanding the 
notion of forced labor as well as unifying terms that denote different forms of coercion to work. 

The importance of an optimal combination of legal instruments of national legislation and 
international law aimed at improving the conditions of hiring and carrying out labor activities is 
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noted. It is emphasized that the interpretations of the European Convention on Human Rights 
elaborated by the European Court of Human Rights will help to eliminate the shortcomings of 
the existing labor legislation, in general, and the implementation of the principle of the 
prohibition of forced labor, in particular. 

The International Standard of Social Responsibility 8000, the requirements of which is 
universal in terms of location, industry, and size of the company, is described. The application 
of this standard by domestic employers will contribute to a continuous improvement of the 
conditions of hiring and pursuing employment, and the implementation of ethical norms of a 
civilized society. 

The author points out that the international legal acts have established a rule that the 
absence of a person’s consent to engage in work or service can by no means be the basis for 
punishment: neither by physical nor psychological impact on a person. It is noted that the rule 
on the prohibition of forced labor applies to any sphere where the work is carried out or the 
service passes. Consequently, the rules imposing disciplinary penalties for violations of labor 
(official) discipline should be abolished. Therefore, measures of disciplinary influence over 
judges established by special legislation are inadmissible and subject to cancellation. 

The author agrees that not all norms of international legal acts concerning the prohibition 
of forced labor relate to labor law. The position of scholars who believe that the norms 
stipulated in the Constitution of Ukraine on the prohibition of forced labor are not required to be 
duplicated in sectoral legislation is denied. It is proposed to resolve more clearly the question 
of the prohibition of forced labor at the national level and establish the employer’s 
responsibility in employment relationships for forced labor. 

It is noted that the commitments undertaken by Ukraine regarding the implementation of 
the prohibition of forced labor in their legislation are not fully implemented. This is evidenced 
by the provisions of the Labor Code of Ukraine on the prohibition of forced labor. In this 
regard, the author insists on the necessity to bring international legal acts ratified by Ukraine 
into the labor legislation regarding the requirements for the performance of work not stipulated 
by the employment contract, including the transfer of workers to another job, as well as 
relocation to another job and change of essential working conditions. 

Keywords: labor contract, convention, transfer to another work, labor legal relationships. 
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Розглянуто питання, яке стосується кваліфікуючої ознаки окремих злочинів проти 
власності «проникнення в житло, інше приміщення чи сховище». Наведено аргументацію 
на доказ того, що поняття житла, іншого приміщення чи сховища у кримінально-правовому 
розумінні є відмінним від аналогічних понять, які використовують у цивільному праві. Адже 
в кримінальному законодавстві, вказані поняття вживають не у розмінні їх як майнових 
об’єктів, яким забезпечено кримінально-правову охорону, а як об’єктів, які дають змогу 
людині провадити своє приватне життя, яке і є додатковим об’єктом охорони поряд із 
власністю у випадку викрадення з проникненням. Зроблено висновок про необхідність 
термінологічної зміни вказаної кваліфікуючої ознаки. 

Ключові слова: викрадення, житло, приміщення, сховище, кваліфікуюча ознака, про-
никнення. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.178 

Питання про диференціацію кримінальної відповідальності з урахуванням 
кваліфікуючих ознак є одним із найбільш спірних і невирішених питань у теорії 
кримінального права. Незважаючи на те, що такий спосіб диференціації кри-
мінальної відповідальності використовує законодавець мало не в кожній статті 
Особливої частини КК України, багато питань, які стосуються цього способу 
диференціації кримінальної відповідальності, не знаходять свого однозначного 
вирішення в теорії кримінального права. Нез’ясованим залишається питання про 
так звану ціну окремих кваліфікуючих ознак, тобто загальних коефіцієнт для 
однакових кваліфікуючих ознак, який треба враховувати при посиленні 
кримінальної відповідальності, зокрема конструюванні санкції. Невирішеним є 
питання, які саме кваліфікуючі ознаки повинні кваліфікувати окремі склади 
злочинів, а які можна враховувати при диференціації всіх складів злочинів без 
винятку. Спірним є питання і тлумачення окремих кваліфікуючих ознак, а також їх 
правової природи, яка власне й обумовлює той факт, що вони впливають на 
кримінальну відповідальність. У межах цієї статті спробую розглянути лише одне 
казуальне питання, що стосується кваліфікованих складів тих злочинів проти 
власності, які кваліфікуючою ознакою передбачають проникнення до житла, 
іншого приміщення чи сховища. Питання надзвичайно актуальне, оскільки судова 
практика в цій частині є неоднозначною, трапляються протилежні судові рішення, 
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що своєю чергою зумовлює необхідність певного теоретичного обґрунтування 
розуміння цієї кваліфікуючої ознаки з метою вироблення однакового підходу у 
правозастосуванні. 

Правильне розуміння змісту цієї кваліфікуючої ознаки потребує, перш за все, 
з’ясування змісту та обсягу понять «житло», «інше приміщення», «сховище». На 
жаль, але в цьому випадку можна констатувати порушення системності викорис-
тання законодавцем термінів в однаковому значенні в межах єдиної системи 
законодавства. Зокрема, в ч. 1 ст. 379 ЦК України законодавець розуміє під житлом 
фізичної особи житловий будинок, квартиру, інше приміщення, призначені та 
придатні для постійного проживання в них. Натомість у ч. 2 ст. 233 КПК України 
вказано, що під житлом особи розуміють будь-яке приміщення, яке перебуває у 
постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і 
правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в 
ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Як бачимо в 
ЦК України та КПК України подано суттєво різні визначення поняття «житла». 
Адже ЦК України відносить до цього поняття лише ті приміщення, які «призначені 
та придатні для постійного проживання в них», а в КПК України під житлом розу-
міють будь-яке приміщення, «незалежно від його призначення і правового статусу, 
яке пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому». Зрозуміло, 
що така не зовсім коректна з термінологічного погляду позиція законодавця зумов-
лена різними потребами правозастосування в цивільному та кримінальному проце-
суальному праві. В цивільному праві законодавець намагається дати визначення 
житла як певного різновиду майна, що може бути в цивільно-правовому обігу, і 
щодо якого можуть виникати, передусім, певні майнові права та обов’язки. Що ж до 
завдань кримінального процесу, то очевидно, що в цьому випадку законодавця 
цікавить житло, передусім, не як специфічний об’єкт майнових прав, а як певна 
приватна територія, на якій час від часу виникає потреба проведення процесуальних 
дій, що має відбуватися з дотриманням гарантій прав людини на приватність. 

Розглядаючи питання про те, що саме належить розуміти під поняттям «житла», 
«іншого приміщення» чи «сховища» в межах відповідної кваліфікуючої ознаки, на 
мій погляд, спершу потрібно вирішити питання про те, а чому саме законодавець 
використовує вказану кваліфікуючу ознаку, яка доє змогу підвищувати верхню 
межу санкції удвічі, зокрема кваліфікованого складу крадіжки, порівняно з її 
основним складом? До речі, якщо брати для порівняння нижню межу санкції 
кваліфікованої крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше приміщення чи 
сховище, та санкцію, яка визначає покарання за просту крадіжку, то коефіцієнт 
буде ще більшим. 

Вважаю, що така позиція законодавця загалом могла би пояснюватися двома 
альтернативними чинниками: 

– викрадення з проникненням у «житло», «інше приміщення» чи «сховище» 
свідчить про більшу зухвалість злочинця, його наполегливість у досягненні зло-
чинної мети, що своєю чергою свідчить про вищий ступінь суспільної небезпеки 
особи винного, а, отже, і злочин загалом, що дає підстави посилити покарання; 

– вказана кваліфікуюча ознака підвищує суспільну небезпеку викрадення з 
урахуванням того, що в цьому випадку відбувається посягання на обов’язковий 
додатковий об’єкт, яким у цьому випадку є право на недоторканість житла чи 
іншого володіння особи. 

Думаю, що саме другий варіант пояснення посилення кримінальної відпові-
дальності за злочини проти власності, які пов’язані з проникненням у житло, інше 
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приміщення чи сховище, є правильним поясненням існуючої позиції законодавця. 
Адже свідчити про більш високий рівень суспільної небезпеки особи злочинця 
(його більшу зухвалість) можуть й інші чинники, які не бере до уваги законодавець 
при диференціації кримінальної відповідальності за злочини проти власності, 
зокрема, викрадення у потерпілого останніх грошей, викрадення грошей в аптеці в 
особи, яка купує ліки, тощо. Окрім того, одночасне посягання під час викрадення 
на другий об’єкт кримінально-правової охорони, який в інших випадках взагалі є 
самостійним основним безпосереднім об’єктом охорони в межах іншої статті 
Особливої частини КК України, беззаперечно свідчить про підвищення суспільної 
небезпеки викрадення. І дійсно, відповідно до ст. 162 КК України «Порушення 
недоторканності житла» незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння 
особи навіть без мети заволодіння чужим майном є злочином sui generis. 

Законодавець цілком слушно надає самостійну кримінально-правову охорону 
житлу чи іншому володінню особи. Адже вказане право особи є настільки 
важливим (цінним) для суспільства і держави, що про нього згадано навіть у 
Конституції України, отже, його можна вважати конституційним правом кожної 
особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недотор-
канність житла. Передбачено також, що не допускається проникнення до житла чи 
до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, окрім як за 
вмотивованим рішенням суду. У цьому контексті важливо звернути увагу також і 
на особливий порядок проведення процесуальних дій, пов’язаних із необхідністю 
проникнення до житла чи іншого володіння особи задля збереження допустимості 
отриманої доказової бази. Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, за загальним 
правилом, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з 
будь-якою метою, за винятком лише випадку, коли є добровільна згода особи, яка 
ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Отже, можна стверджувати, 
що законодавець у ст. 162 КК України забезпечує кримінально-правову охорону не 
житла чи іншого володіння особи у розумінні певних майнових об’єктів, що 
можуть перебувати у цивільно-правовому обігу, а приватності особи, яка є 
невід’ємною частиною життя кожної людини. Більше того, думаю, що не буде 
помилкою, якщо вважати право на приватне життя (приватність) природним 
правом кожної людини. Дійсно, йдеться, очевидно, про те, що є певні об’єкти, 
перебуваючи на яких (або в межах яких) людина повинна відчувати себе якщо не 
повністю захищеною, то, так би мовити, «закритою від стороннього ока», маючи 
певний простір винятково для себе і тих осіб, яких вона вважає близькими. 

Саме крізь призму такого розуміння об’єкта кримінально-правової охорони 
складу злочину, передбаченого в ст. 162 КК України, потрібно тлумачити розу-
міння поняття «житла», яке використовують у разі формулювання відповідної 
кваліфікуючої ознаки. В цьому випадку під житлом потрібно розуміти не тільки 
приміщення, яке спеціально призначене і придатне для проживання у ньому, але й 
будь-яке інше приміщення або навіть пересувні (не стаціонарні) об’єкти чи просто 
окреслені території, на яких (у межах яких) особа веде своє приватне життя і має 
достатні підстави вважати, що сторонні особи будуть поважати таку її приватність. 
Зрозуміло, що в цьому випадку йдеться лише про такі об’єкти, на яких (у межах 
яких) особа перебуває на законних підставах. Окрім того, особа встановленням 
зрозумілих зовнішніх меж повинна давати зрозуміти стороннім, що вхід на 
відповідні об’єкти без її згоди буде порушенням її приватності. З цього погляду, до 
житла можна віднести пересувні трейлери, намети і навіть огороджені приватні 
території, на яких особа, наприклад, у літній період ночує на звичайній 
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розкладачці. Щодо того, чи можна вважати житлом купе в поїзді, то вирішення 
цього питання не може бути однаковим у всіх випадках. Якщо особа купила для 
себе усі місця в купе, то очевидно, що інші особи не мають права вільного доступу 
до такого купе, а викрадення речей з нього має кваліфікуватися як крадіжка з 
проникненням. Водночас, коли особа купила для себе лише одне місце в купе, то 
вона повинна розуміти, що приватності у ньому вона забезпечити не зможе, 
оскільки доступ до такого купе може мати невизначена кількість осіб, які купили у 
ньому квитки, і заборонити їм заходити у купе вона не матиме права. В цьому 
відношенні хотів би звернути увагу, що такий підхід до розуміння поняття «житла» 
передбачає, що житлом може бути визнане не тільки приміщення у розумінні 
будинку чи квартири. Думаю, що такий підхід до цього поняття є цілком 
виправданим, навіть незважаючи на те, що формулювання кваліфікуючої ознаки в 
ч. 3 ст. 185 КК, де йдеться про проникнення не тільки у житло, але й в «інше 
приміщення», може давати підстави для висновку про те, що і житло також 
повинно бути приміщенням. 

Аналогічно треба вирішувати питання і про поняття «іншого приміщення», 
проникнення до якого підвищує суспільну небезпеку викрадення. На жаль, але в 
цьому випадку зі законодавцем не посперечаєшся з приводу того, чи можна 
відносити до приміщення різного роду переносні намети чи огороджені території – 
адже використання терміна «приміщення» унеможливлює будь-які дискусії на цю 
тему. Під приміщенням очевидно розуміють будь-яку будівельну конструкцію, яка 
має стіни і дах, щоправда не можна не брати до уваги того факту, що вона може 
бути і переносною, наприклад, тимчасове складське приміщення зі сендівч-
панелей, яке можна демонтувати і встановити згодом у іншому місці. Водночас, 
навіть таке розуміння цього поняття не змінює суті проблеми – кримінально-
правову охорону надають не будівлі як різновиду майнових об’єктів цивільних 
прав, а приватності особи, яка використовує таке приміщення для власних потреб, 
проте не для проживання у ньому. І в цьому розумінні до «іншого приміщення» 
можна віднести будь-які будівлі, незалежно від їх архітектурної форми і 
призначення, або їх структурні частини (кімнати, підвали, балкони тощо), які 
дають змогу перебувати там людині і залишати свої речі, розраховуючи на їх 
збереженість (недоторканість) з боку сторонніх осіб. 

Мабуть, найбільш спірним питанням, яке стосується цієї кваліфікуючої озна-
ки, є питання про розуміння поняття «сховища». Неоднозначне розуміння поняття 
«сховища» в межах цієї кваліфікуючої ознаки зумовлює постановлення різних 
судових рішень. Зокрема, постановою Верховного Суду України від 31 січня 
2013 року № 5-33кс12 було сформульовано висновок про те, що сама собою 
огорожа ділянки, на якій було розміщено майно, ще не свідчить про те, що таке 
майно перебувало у сховищі, адже огорожа ділянки не забезпечувала схоронність 
цього майна, а лише окреслювала видимі межі території. Подібне рішення прийняв 
вже Верховний Суд по справі № 569/6988/16-к від 10 квітня 2018 року, коли не 
визнав крадіжку з проникненням на територію подвір’я, яке було огороджене 
парканом, проникненням у сховище з тих самих мотивів. Проте щодо інших 
подібних справ Верховний Суд приймав інші рішення. Зокрема по справі 
№ 756/16/15-к від 22 травня 2018 року та по справі № 760/1382/16-к від 12 квітня 
2018 року Верховний Суд визнав огороджену територію підприємства сховищем, а 
діяння винних кваліфікував відповідно за ч. 3 ст. 185 КК. 

Принагідно відзначу, що у зв’язку з цим дуже дискусійною є позиція Пленуму 
Верховного Суду України, викладена в постанові від 6 листопада 2009 року № 10 
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«Про судову практику про злочини проти власності» в частині, що стосується 
розуміння сховища. У п. 22 цієї постанови Пленум роз’яснює, що під сховищем 
варто розуміти певне місце чи територію, відведені для постійного чи тимчасового 
зберігання матеріальних цінностей, які мають засоби охорони від доступу до них 
сторонніх осіб (огорожа, наявність охоронця, сигналізація тощо), а також 
залізничні цистерни, контейнери, рефрижератори, подібні сховища тощо. 

Окрім того, деякі вчені йдуть ще далі і, розвиваючи цю позицію, наголошують, 
що ознака стаціонарності не характерна для поняття сховища, оскільки вони 
можуть бути і рухомими (переносними) [1, с. 278, 280]. Спробую на окремому 
прикладі показати сумнівність такого розуміння сховища. Адже якщо винний 
викрав гроші з переносного сейфу, який потерпілий приніс зі собою на публічну 
вечірку, то викрадення, на думку таких учених, потрібно кваліфікувати як таке, що 
відбувалося з проникненням у сховище. Коли ж винний забрав переносний сейф зі 
собою разом із грошима, фактично заволодівши майном на більшу суму (додатково 
і на вартість сейфу), то вказана кваліфікуюча ознака в цьому випадку буде 
відсутньою, а кримінальна відповідальність винного буде більш м’якою. Постає 
питання, у чому ж тоді вчені вбачають підвищену суспільну небезпеку проник-
нення у переносний сейф, порівняно з крадіжкою такого сейфу разом з усіма 
наявними у ньому цінностями? Зауважу, що за такою логікою за викрадення сейфу 
з грошима винному загрожує максимальне покарання за ч. 1 ст. 185 КК України (за 
відсутності інших кваліфікуючих ознак) три роки позбавлення волі. У випадку ж 
викрадення грошей зі сейфу на місці, максимальне покарання відповідно до ч. 3 
ст. 185 КК України зростає у два рази – до шести років позбавлення волі. Що ж 
можна «порадити» за такого підходу потенційним крадіям? Звісно, що красти 
гроші разом із переносним сейфом, а не відкривати його прямо на місці злочину. 

Таке розуміння поняття сховища є спірним і з інших причин. Адже виникає 
питання про те, а до якої ознаки об’єктивної сторони складу злочину належить 
поняття сховища. Думається, що серед дев’яти відомих у теорії кримінального 
права ознак об’єктивної сторони складу злочину, вказівку на житло, приміщення 
або інше сховище можна віднести тільки до місця вчинення злочину. Цілком 
слушно з цього приводу зазначають у літературі, що під місцем вчинення злочину 
як однією з ознак об’єктивної сторони складу розуміють певну територію, на якій 
було вчинено суспільно небезпечне діяння або настав суспільно небезпечний 
наслідок [3, с. 434]. За такого підходу до розуміння цієї ознаки об’єктивної сторони 
складу злочину навряд чи можна вважати місцем вчинення злочину різного роду 
рефрижератори, цистерни, переносні сейфи та інші подібного роду сховища. На 
мою думку, місцем вчинення злочину буде не сам сейф, а те приміщення (чи 
територія), де він знаходився. 

Шукаючи істотні ознаки поняття сховища, в окремих випадках учені вбачають 
їх у наявності охорони або інших зовнішніх перешкод, які ускладнюють доступ до 
майна [1, с. 281–282]. Таке розуміння істотних ознак сховища дійсно дає підстави 
віднести до обсягу цього поняття переносні сейфи, цистерни, рефрижератори, а 
також навіть гаманці, на яких установлені спеціальні замки, що ускладнюють 
доступ до майна. Отже, коли особа викрала чуже майно з тумбочки, на якій висів 
замок, який можна було відкрити цвяхом, максимальне покарання за таке 
викрадення буде удвічі більшим, порівняно з тим, якби викрадене майно лежало на 
тумбочці. Рухаючись далі за такою ж логікою врешті і дитячі скарбнички також 
треба віднести до сховищ. А ось коли особа вирішить найняти собі охоронця, з 
яким ходитиме по вулиці, то, очевидно, що усі її кишені також автоматично стають 
сховищами майна [2, с. 216–227]. 
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Думаю, що у разі вирішення питання про те, що саме потрібно розглядати як 
сховище, варто керуватися не тільки семантичним значенням цього слова. Адже у 
таких випадках можна дійти до абсурдних висновків, коли під сховищем 
розумітимуть кущі, шкарпетки, а також інші предмети побуту, у яких, як жартують 
у народі, часто чоловіки ховають свої заощадження від жінок. На мій погляд, при 
вирішенні цього питання не можна уникнути використання системного тлума-
чення, а також звернення до історії розвитку вітчизняного кримінального законо-
давства в частині виникнення цієї кваліфікуючої ознаки. 

Зауважу, що на сьогодні законодавець у межах однієї кваліфікуючої ознаки, 
яка характерна для більшості видів викрадення, фактично прирівнює у 
кримінально-правовому значенні факт проникнення до житла іншого приміщення 
чи сховища. Помилковість такого законодавчого рішення, на мій погляд, більш ніж 
очевидна. Хіба можна прирівняти за соціальним значенням право особи на 
недоторканість її житла, яке порушують протиправним проникненням до нього, а 
також право особи на охорону її сховищ? Відповідь на це питання може бути 
тільки негативною. Зауважу також, що при викраденні майна з проникненням до 
житла особи винний порушує одночасно два самостійні об’єкти кримінально-
правової охорони – відносини власності та відносини з приводу охорони житла 
особи, що забезпечує приватність її життя. Адже відносини щодо охорони житла та 
іншого володіння особи є відповідно до ст. 162 КК України самостійним об’єктом 
кримінально-правової охорони, про які вже йшлося вище. Зауважу також і те, що 
така самостійна кримінально-правова охорона не забезпечується стосовно інших 
об’єктів, які можна розглядати як сховища, зокрема переносні сейфи, цистерни 
тощо. Отже, у межах однієї кваліфікуючої ознаки законодавець штучно і, на мій 
погляд, неправомірно об’єднав різні за своїм правовим значенням матеріальні 
об’єкти, які законодавець враховує у механізмі кримінально-правової охорони, 
зокрема, диференціації кримінальної відповідальності за викрадення. 

Причини такого законодавчого рішення можна спробувати відшукати вико-
ристовуючи історико-правовий метод дослідження. У попередньому криміналь-
ному законодавстві законодавець проводив диференціацію кримінальної відпові-
дальності за різні види викрадення у тому числі залежно від форми власності. При 
цьому посилену кримінально-правову охорону забезпечували державній та 
колективній власності. У КК УРСР 1960 року в розділі «Злочини проти державної 
та колективної власності» кваліфікуючою ознакою крадіжки (ч. 3 ст. 81), грабежу 
(ч. 3 ст. 82), розбою (ч. 2 ст. 86) було передбачено вчинення відповідних посягань 
«з проникненням у приміщення чи інше сховище». Тоді як у розділі «Злочини 
проти індивідуальної власності» кваліфікуючою ознакою крадіжки (ч. 3 ст. 140) 
грабежу (ч. 3 ст. 141) розбою (ч. 3 ст. 142) було передбачено вчинення цих 
злочинів лише «з проникненням у житло». Викрадення приватного майна з проник-
ненням до сховища чи будь-якого іншого приміщення, крім житла, не вважалося 
обставиною, яка може підвищувати суспільну небезпеку викрадення. Відмовив-
шись у КК 2001 року від диференціації кримінальної відповідальності за злочини 
проти власності залежно від форми власності, законодавець просто механічно 
об’єднав у межах вже заданих складів злочинів кваліфікуючі ознаки, які викорис-
товували для диференціації кримінальної відповідальності у КК 1960 року за 
злочини проти різних форм власності. 

Якщо існування у КК 1960 року такої кваліфікуючої ознаки окремих злочинів 
проти державної та колективної власності як вчинення злочину «з проникненням у 
приміщення чи інше сховище» пояснювали намаганням законодавця забезпечити 
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посилену кримінально-правову охорону цих форм власності, порівняно з 
індивідуальною (за тогочасною термінологією) власністю, то підстави існування 
цієї кваліфікуючої ознаки на сьогодні, на мій погляд, відсутні. Зауважу, що у КК 
1960 року законодавець цілком правильно не посилював кримінальну відповідаль-
ність за злочини проти приватної власності у випадку вчинення викрадення з 
проникненням у будь-яке сховище. На мій погляд, на сьогодні навряд чи є підстави 
настільки посилювати кримінальну відповідальність за викрадення, якщо воно 
відбувалося з проникненням у сховище чи будь-яке інше приміщення, яке за 
своїми ознаками не може бути віднесене до житла чи іншого володіння особи. 
Адже фактично будь-яке майно десь зберігається, а тому його вилучення у 
більшості випадків неможливе без проникнення до різного роду сховищ. Кожен 
власник природно намагається забезпечити максимальну охорону свого майна, що 
і зумовлює той факт, що майно, як правило, перебуває у різного роду сховищах. 
Тому для більшості викрадень іманентним є проникнення до різного роду сховищ. 

На мою думку, на сьогодні таке суттєве посилення кримінальної відповідаль-
ності за різні види викрадення можливе лише за умови, коли саме викрадення 
супроводжується порушенням додаткового об’єкта кримінально-правової охорони, 
яким у цьому випадку є відносини з приводу забезпечення охорони житла та 
іншого володіння особи. У зв’язку з цим можна запропонувати змінити вказану 
кваліфікуючу ознаку і вилучити з неї вказівку про приміщення та сховища. 
Натомість сформулювати її як проникнення до житла чи іншого володіння особи. 

У контексті конкретної кримінально-правової проблеми, зверну увагу на той 
факт, що у згаданих вже положеннях ст. 162 КК, ст. 233 КПК України йдеться про 
проникнення у будь-яке володіння особи, навіть якщо межі такого володіння 
окреслені лише паперовими стрічками, які ніяк не утруднюють проникнення на 
відповідний об’єкт. У ч. 2. ст. 233 КПК України дано визначення відповідних 
понять «житла» та «іншого володіння особи». Зокрема, вказано, що під житлом 
особи розуміють будь-яке приміщення, яке перебуває у постійному чи 
тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, 
та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних 
осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням 
особи, в ч. 2 ст. 233 КПК України розуміють транспортний засіб, земельну ділянку, 
гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, ви-
робничого та іншого призначення тощо, які перебувають у володінні особи. Отже, 
на мій погляд, це черговий аргумент, який у порядку de lege ferenda дає підстави 
стверджувати про те, що цілком логічним рішенням з боку законодавця в цьому 
відношенні було формулювання відповідної кваліфікуючої ознаки злочинів проти 
власності як «проникнення у житло чи інше володіння особи». Адже на сьогодні 
викрадення чужого майна з іншого володіння особи шляхом проникнення у відпо-
відне володіння, яке не є сховищем (про що мова далі) потрібно кваліфікувати за 
сукупністю злочинів – ч. 1 ст. 185 КК (за відсутності інших кваліфікуючих ознак) 
та ч. 1 ст. 162 КК (за відсутності інших кваліфікуючих ознак). 

Так чи інакше, але саме такий системний аналіз, який пояснює використання 
законодавцем вказаної кваліфікуючої ознаки в складах окремих злочинів проти 
власності, дає підстави стверджувати, що розуміння поняття «сховище» повинно 
відбуватися у нерозривному зв’язку з поняттям «іншого володіння» особи, 
проникнення до якого законодавець вважає окремим складом злочину і посяганням 
на додатковий об’єкт кримінально-правової охорони в межах деяких злочинів 
проти власності. Тобто, вирішуючи питання про ознаки поняття «сховища» в 
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межах відповідної кваліфікуючої ознаки, потрібно керуватися тим, що, перш за 
все, цьому поняттю мають бути притаманні всі ознаки поняття «іншого володін-
ня», яке перебуває під кримінально-правовою охороною. 

Якщо переходити до конкретики, то можна стверджувати, що будь-яку 
земельну ділянку, яка перебуває у власності або у законному володінні особи, 
потрібно розглядати як об’єкт володіння особи, що перебуває під кримінально-
правовою охороною. Очевидно, що коли йдеться про такий об’єкт володіння, яким 
є земельна ділянка, її межі мають бути окреслені, щоб іншим особам було 
зрозуміло, що певна територія, а, відповідно, і те, що знаходиться на цій території, 
перебуває у чужому володінні. Звісно, що це не формально обов’язкова вимога, яку 
повинен виконати власник чи законний володілець ділянки (фізично окреслити її 
межі – встановити стовпчики чи паркан тощо). Але саме такі дії власника чи 
володільця ділянки дадуть можливість іншим особам усвідомити, що вони можуть 
опинитися у чужому володінні без отримання попередньої згоди законного 
володільця чи власника. Враховуючи зроблену мною пропозицію щодо удоскона-
лення відповідної кваліфікуючої ознаки шляхом її формулювання як проникнення 
«у житло чи інше володіння особи», що цілком логічно, адже відповідатиме 
формулюванню об’єкта кримінально-правової охорони як він визначений у ст. 162 
КК України, ст. 233 КПК України і ст. 30 Конституції України, встановлення 
видимих меж земельної ділянки давало б підстави кваліфікувати викрадення з неї 
майна з урахуванням відповідної кваліфікуючої ознаки, навіть якщо встановлена 
огорожа, яка окреслює межі, фізично не утруднює процес проникнення на таку 
територію сторонніх осіб. Адже законослухняній особі навіть примітивних 
видимих меж, які окреслюють чуже володіння, цілком достатньо для того, щоб 
зробити висновок про те, що проникнення на відповідну територію є незаконним. 
У продовження цієї думки доцільно навести й інший приклад, що стосується 
відповідальності, зокрема, за необережне заподіяння шкоди життю чи здоров’ю 
особи. Наприклад, якщо внаслідок необережного поводження зі зброєю з необе-
режності було заподіяно шкоду сторонній особі, то нікому, мабуть, і в голову не 
прийде виправдовувати винного, оскільки потерпілий у цей час додатково не 
захищав свою голову і не перебував у касці. Адже заборона протиправного пося-
гання на життя чи здоров’я особи, а також обережного поводження зі зброєю є 
зрозумілою вимогою, навіть якщо особа, яка зазнала ушкодження внаслідок пев-
ного діяння, не використовувала додаткових засобів для свого захисту – не ходить 
у бронежилеті, касці і т. п. 

Водночас, використовуваний на сьогодні законодавцем термін «сховище» в 
межах відповідної кваліфікуючої ознаки дає підстави стверджувати, що під ним 
потрібно розуміти не будь-яку окреслену територію, яку візуально інші особи 
мають сприймати як таку, що не є вільною для відвідування, а й таку, що утруднює 
проникнення на неї. На таке розуміння поняття сховища орієнтує Пленум 
Верховного Суду України, який у постанові від 6 листопада 2009 року № 10 «Про 
судову практику у справах про злочини проти власності» роз’яснює, що під 
сховищем доцільно розуміти певне місце чи територію, відведені для постійного 
чи тимчасового зберігання матеріальних цінностей, які мають засоби охорони від 
доступу до них сторонніх осіб (огорожа, наявність охоронця, сигналізація тощо), а 
також залізничні цистерни, контейнери, рефрижератори, подібні сховища тощо. Не 
оспорюючи зараз позицію Пленуму щодо віднесення до сховища цистерн, 
контейнерів та рефрижераторів, погоджуюся з тим, що якщо як сховище 
розглядати певну територію, то очевидно, що вона повинна мати, перш за все, 
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чітко окреслені візуальні межі, які дають підстави стороннім особам зрозуміти, що 
певна територія не є вільною для відвідування і знаходиться у законному володінні 
іншої особи. З цього погляду очевидно, що не можна відносити до сховища певні 
ділянки, які не мають візуально окреслених меж, які своєю чергою дають підстави 
стороннім особам зрозуміти, що вони перебувають у законному володінні інших 
осіб, навіть якщо на них власник чи володілець закопав і в такий спосіб сховав 
певне майно, хоч би поклавши його при цьому попередньо у сейф. З цього погляду 
знову ж таки слушною є позиція Пленуму, який у вказаній вже постанові відзна-
чив, що не може визнаватися сховищем неогороджена і така, що не охороняється, 
площа або територія, на яку вхід сторонніх осіб є вільним. Щоправда, питання про 
те, які саме мають бути перепони, щоб окреслена межами територія вважалася 
сховищем, є оціночним. На мій погляд, і цьому передували всі попередні мої 
розмірковування щодо можливості в порядку de lege ferenda віднесення до 
кваліфікуючої ознаки злочинів проти власності проникнення не тільки до житла, 
але й будь-якого володіння особи, наявність навіть мінімальної огорожі, яка не 
тільки окреслює, але й у будь-який спосіб фізично утруднює можливість проник-
нення на територію володіння, дає підстави вважати відповідне володіння схови-
щем. Аналогічно певною мірою може вирішуватися питання і про двері в квартирі. 
Адже сам факт їх наявності, незалежно від того закриті вони, чи ні, вже сам собою 
свідчить про те, що вхід у приміщення без попередньої згоди власника є 
незаконним, навіть, якщо двері були незамкнені. 

У продовження своєї думки і переходячи вже до остаточного висновку наведу 
ще один приклад. Чи може висота огорожі впливати на вирішення питання про те, 
чи така огорожа забезпечує схоронність майна, що перебуває за нею, чи ні? 
Мабуть, позитивне вирішення цього питання вимагатиме формального встановлен-
ня на законодавчому рівні в сантиметрах висоти огорожі, яка може бути ознакою 
сховища. Принагідно відзначу, що питання про те, яку саме територію можна 
вважати сховищем, було предметом розгляду Об’єднаної палати Касаційного 
кримінального суду Верховного Суду по справі № 205/5830/16-к. У своєму рішенні 
Верховний Суд наголосив, що лише належно огороджена територія домоволодінь-
ня, яку використовують для постійного чи тимчасового зберігання майна, як 
правило, може бути визнана сховищем. Тож знову ж таки постає питання, а що 
означає формулювання «належно огороджена територія»? Хто, крім власника, 
може визначити, як саме він повинен огороджувати своє володіння? Не менш 
неоднозначним є і сам висновок Суду щодо цього питання. Зокрема, в рішенні по 
згаданій вже справі було визначено, що огороджена територія, у тому числі 
приватного домоволодіння, може бути віднесена за своїми ознаками до поняття 
«сховище», зважаючи на особливості огорожі (розміру, конструкції, цілісності 
тощо), наявності інших пристосувань, засобів (охорони, сигналізації, собак, освіт-
лення, засувів, гачків, замків на воротах і хвіртках тощо), які об’єктивно переш-
коджають вільному доступу сторонніх осіб, а також інших ознак, які дають змогу 
ідентифікувати вказану територію як таку, що має призначення постійного або 
тимчасового зберігання матеріальних цінностей (тобто є сховищем). Тобто наявність 
на території собачої буди з пуделем у принципі може бути підставою для віднесення 
відповідної території до сховища, а наявність паркана на рівні коліна – ні. 

Очевидно, що теоретично будь-яка огорожа, незалежно від її висоти, може 
бути подолана особою як «без» та і «за» допомогою різного роду допоміжних 
пристроїв. Тоді як для законослухняної людини наявність навіть мінімальної 
огорожі (перешкод), яка не дає змоги її перетнути без додаткових фізичних зусиль, 
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характерних для тих, які вона докладає у своєму повсякденному житті під час 
відвідування місць, що відкриті для публічного доступу всіх бажаючих, вже дає 
підстави для висновку про те, що власник чи володілець ділянки не тільки 
окреслює свої межі володіння, але й ясно показує, що вхід на його територію не є 
вільним для всіх бажаючих. Отже, на мій погляд, такий підхід дає підстави 
віднести огороджену і на рівні пояса ділянку тою територією, на якій власник може 
сподіватися на недоторканість свого майна, яке на ній розміщене. Адже в повсяк-
денному житті нам не доводиться перелазити через такого роду перешкоди, щоб 
дістатися на певну територію, яка є вільною для відвідування всіма охочими. До 
речі, треба відзначити і той факт, що особа може утруднювати вільний прохід на 
свою територію не тільки огорожею у вигляді паркана, але й, наприклад, ровом із 
водою, наявністю так званої живої охорони (людей, які стоять по периметру), 
колючим дротом і т. п. Отже, певну територію можна вважати сховищем, що 
відповідає ознакам поняття «сховища» в межах окремих складів злочинів проти 
власності за наявності сукупності таких умов: 

1. Територія (ділянка) повинна перебувати у законному володінні особи (на 
законних підставах). В іншому випадку вона не може бути самостійним предметом 
кримінально-правової охорони, незаконне проникнення на яку є злочином у 
розумінні ст. 162 КК України і відповідно не може бути також додатковим 
безпосереднім об’єктом у межах окремих складів злочинів проти власності; 

2. Вказана територія повинна бути чітко окреслена візуальними межами, які 
дають можливість стороннім особам зрозуміти, що вказана територія не є вільною 
(відкритою) для відвідування всіма бажаючими, а перебування на ній потребує 
згоди законного володільця цієї території або уповноваженої ним особи; 

3. Встановлені по периметру окреслених меж території перешкоди повинні 
утруднювати проникнення на відповідну територію сторонніх осіб. До перешкод, 
які дають підстави віднести певну територію до сховища, можна віднести такі 
об’єктивні чи суб’єктивні перепони, які пересічна особа не долає у повсякденному 
житті для потрапляння на територію, що є вільною для відвідування всіма 
бажаючими або власник якої не вважає за необхідне обмежувати доступ до неї 
сторонніх осіб. 

Що ж до загального висновку щодо проблеми, яка і стала предметом цієї 
статті, то можна запропонувати законодавцю змінити формулювання вказаної 
кваліфікуючої ознаки окремих злочинів проти власності на таке: «проникнення в 
житло чи інше володіння особи». 
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The article deals with the issue of a such qualifying feature of certain crimes against 
property as «breaking into a residence, other premises or a shelter». The argumentation to 
prove that the notion of a residence, other premises or a shelter in criminal law is different from 
the similar concepts used in civil law is provided. The reason is that in the criminal legislation, 
such concepts are used not in the sense of property objects, provided with criminal law 
protection, but as objects allowing a person to lead his/her private life, which itself is the 
additional object of protection along with property in case of stealing accompanied with 
breaking. The conclusion about the necessity of a terminological change of this qualifying 
feature is made. 

It is substantiated that in the sense of the analyzed qualifying feature, a certain territory in 
particular fenced-off areas, can be considered a shelter in the presence of a set of the 
following conditions: 1. The territory (area) has to be in the legal possession of a person (on 
legal grounds). Otherwise, it cannot be a separate object of criminal law protection, the illegal 
breaking into which is a crime in the sense of Article 162 of the Criminal Code of Ukraine, and 
accordingly it cannot also be an additional direct object within some of the crimes against 
property; 2. The specified territory has to be clearly outlined by the visual limits allowing 
unauthorized persons to understand that it is not free (open) to be visited by anyone who 
wants to, and the stay on it requires a consent of the legal owner of the territory or his/her 
authorized person; 3. Obstacles installed along the perimeter of the identified boundaries of 
the territory have to impede the entering of unauthorized persons into the territory. The 
obstacles that make it possible to consider a certain territory as a shelter can include such 
objective or subjective obstructions that an average person does not overcome in everyday life 
to enter a territory that is free to visit by anyone who wants to or the owner of which does not 
consider it necessary to restrict access to it by the others. 

Concerning the general conclusion about the problem, which is the subject-matter of this 
article, it can be offered to the legislator to change the formulation of the analyzed qualifying 
feature of certain crimes against property to the following one: «breaking into a residence or 
other possession of a person». 

Keywords: stealing, residence, other premises, shelter, qualifying feature, breaking. 
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У статті проаналізовано ґенезу інституту співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом з 
ціллю виявлення позитивних напрацювань минулих років, усунення недоліків та визначення 
напрямів подальшого дослідження. Проаналізовано кримінальні закони, які діяли на українсь-
ких землях з ІХ ст., на наявність у них норм про співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом. 
Доведено, що з набуттям чинності Другого Литовського статуту можна з певністю говорити 
про становлення інституту співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом. З’ясовано, що правило 
кваліфікації дій співучасників у злочині зі спеціальним суб’єктом, передбачене у ч. 3 ст. 29 
КК України 2001 року, також було наявним у Кримінальному уложенні 1903 року та Криміналь-
ному кодексі Німецького рейху. Виявлено низку недоліків норми, що охоплює відповідальність 
за дії співучасників, які не наділені ознаками спеціального суб’єкта, у військових злочинах. 
Обґрунтовано непослідовність у розвитку досліджуваного інституту здебільшого через те, що 
українські землі перебували у складі різних держав, кримінальні закони яких подекуди не 
враховували позитивних напрацювань минулих років. 

Ключові слова: співучасть, спеціальний суб’єкт, злочини зі спеціальним суб’єктом, 
кримінальний закон. 
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Постановка проблеми. Дослідження інституту співучасті у злочині зі 
спеціальним суб’єктом є актуальним у наш час, адже частка злочинів зі 
спеціальним суб’єктом у кримінальному законі є великою, і досить часто такі 
кримінальні правопорушення вчиняються у співучасті. З метою розуміння 
функціонування цього інституту сьогодні необхідно проаналізувати його 
закріплення у кримінальних законах, що діяли до набуття чинності КК України 
2001 року. Адже вивчення становлення і розвитку інституту співучасті у злочині зі 
спеціальним суб’єктом дасть змогу виявити позитивні напрацювання, усунути 
наявні недоліки та визначити напрям подальшого його вдосконалення.  

Стан дослідження. Генезис інституту співучасті у злочині досліджували такі 
вчені, як О. Саско, Л. Іванова, Ю. Абакумова та ін. На жаль, в українській науці не 
приділено належної уваги співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом у 
історичному аспекті, лише І. Бойко, І. Падох та І. Терлюк, які досліджували історію 
кримінального права загалом, згадують про співучасть у злочині зі спеціальним 
суб’єктом.  

Метою статті є аналіз норм, які регулювали співучасть у злочинах зі спеціаль-
ним суб’єктом та були відображені у кримінальних законах, що діяли на 
українських землях від ІХ ст.  

Виклад основного матеріалу. Огляд ґенези співучасті у злочині зі спеціаль-
ним суб’єктом варто почати з часів Київської Русі, оскільки ця формація займає 
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чільне місце в історії України та мала певні сформовані нормативно-правові акти, 
тексти яких відомі у наш час. 

Щодо існування злочинів зі спеціальним суб’єктом у ІХ–ХІІ століттях є два 
погляди: 

1. С. Семенов вважає, що законодавці Київської Русі вказували на осіб, які 
наділені ознаками спеціального суб’єкта, у певних кримінально-правових нормах 

[16, c. 12]. 
2. На противагу зазначеному вченому, Е. Бачурін висловлює думку, що кон-

кретизація суб’єктів злочину зумовлена казуальним характером тодішнього права, 
а не сформованим розумінням ознак спеціального суб’єкта злочину [2, c. 16].  

Ми підтримуємо другий погляд, адже очевидно, що у той час законодавець 
описував конкретні випадки із життя, вчинення яких вважав суспільно небез-
печними. Наприклад, С. Семенов для обґрунтування своєї теорії наводить ст. 78 
Просторової Правди, «якщо смерд мучить смерда без княжого розпорядження…» 
[13, c. 69]. Так були сформульовані й інші статті Просторової Правди. Звісно, може 
виникнути думка, що всі суб’єкти злочинів були спеціальними. Та про спеціального 
суб’єкта можна говорити лише у співвідношенні із загальним суб’єктом, оскільки 
обсяг поняття «загальний суб’єкт» має бути ширшим від обсягу поняття «спе-
ціальний суб’єкт». Поняття «холоп», «смерд», «бояр» і «князь» не маємо з чим 
порівнювати. Таку ситуацію пояснюють тим, що суспільство Київської Русі було 
становим, тому законодавець не сформулював одного поняття для позначення 
загального суб’єкта, оскільки не міг зрівняти холопів, смердів, бояр і князів. 

Відповідно, якщо немає злочинів зі спеціальним суб’єктом, то про співучасть у 
злочині зі спеціальним суб’єктом не доцільно вести мову. Та спробуємо проа-
налізувати тогочасне розуміння співучасті, оскільки становлення цього інституту є 
необхідним елементом у подальшому дослідженні. Можливість декількома особа-
ми вчинити злочин передбачено у ст. 31 Короткої Правди, «якщо буде їх 18» [12, 
c. 10] (про крадіжку вола або коня) та у ст. 40 Короткої Правди, «якщо 10 одну 
вівцю вкрали» [12, c. 11], що наштовхує на думку, неначебто законодавець 
визнавав наявність співучасті, враховуючи певну кількість осіб. Та вже у 
Просторовій Правді зазначень щодо кількості співучасників немає. 

Кримінальне право Галицько-Волинської держави сформовано на основі права 
Руської держави і не мало поступу у регулюванні співучасті у злочинах зі 
спеціальним суб’єктом. 

З 1387 по 1569 роки Галичина входила до Польського Королівства, тому на її 
територію поширювалося польське кримінальне право. Можна з певністю ствер-
дити, що злочини зі спеціальним суб’єктом на той час були, адже, наприклад, була 
встановлено кримінальну відповідальність за вимагання суддею хабара, порушення 
обов’язку несення військової служби, привласнення чиновниками частини доходів, 
що належали скарбниці, виклик до суду осіб судовим службовцем без доручення 
судді [3, c. 146–148]. Польське кримінальне право диференціювало співучасників 
на виконавців злочину та інших співучасників, які називалися «помічниками» [3, 
c. 144]. Статути Королівства Польського не містили якихось особливостей щодо 
співучасті у злочинах зі спеціальним суб’єктом, тому припускаємо, співучасником 
могла бути будь-яка особа, і наявність чи відсутність ознак спеціального суб’єкта 
не впливала на кримінальну відповідальність особи, оскільки розуміння поняття 
«спеціального суб’єкта» не було. 

За періоду Великого князівства Литовського на українських землях діяли 
Литовські статути 1529, 1566, 1588 років, що містили у собі конструкції злочинів 
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зі спеціальним суб’єктом, хоча надмірна їх кількість була зумовлена казуїстичним 
нормотворенням. У Литовському статуті 1529 року інститут співучасті ще не 
сформований, але вже у арт. 16 розділу 16 Литовського статуту 1566 року зга-
дано помічника у вчиненні такого злочину зі спеціальним суб’єктом, як вбивство 
дочкою або сином матері або батька [17, c. 379], і така ж норма міститься у арт. 7 
розділу 11 Литовського статуту 1588 року [18, c. 272]. У арт. 17 розділу 11 
Литовського статуту 1588 року [18, c. 278] встановлено однакову відповідаль-
ність виконавця вбивства шляхтича простою людиною та підбурювача. Професор 
Я. Падох зазначав, що досить часто слуги, які брали участь у збройному нападі 
свого пана, не вважалися за його помічників і кримінальної відповідальності не 
несли [9, c. 36], але не знаємо, чи це через те, що слуги діяли під примусом і тому 
не підлягали кримінальній відповідальності, чи через те, що не вважалися 
суб’єктами такого злочину. Варто наголосити на існуванні у той час колективної 
відповідальності групи осіб (сім’ї, села, волості, міста) за вчинення державних, 
антифеодальних та релігійних злочинів [20, c. 11] (серед них були злочини зі 
спеціальним суб’єктом). З погляду сучасності така відповідальність суперечить 
принципу особистої відповідальності винного. 

На українські землі у складі Московської держави поширювали свою дію 
Судебники 1497 і 1550 років, в яких був наявний спеціальний суб’єкт – «лиха 
людина» [19, c. 60–61]. На думку російського науковця І. Попрядухіної, яка 
досліджувала норми Судебника 1497 року, законодавець виділяє різні функціональ-
ні ролі співучасників («становщікі», «прієздщікі», «подводщікі», «поноровщікі») 
[10, c. 15], але коли ми ознайомилися з текстом Судебника 1497 року [14, c. 54–62], 
згадок про таких співучасників чи співучасть загалом не виявлено. Так само і у 
Судебнику 1550 року [14, c. 97–120] не сформований інститут співучасті. З цієї 
причини, не можна вести мову і про співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом.  

Як бачимо, правотворчість Московської держави щодо аналізованого нами 
питання була менш розвинена від польського і литовського права.  

Наступним кримінальним законом, що діяв на українських землях, було 
Соборне Уложення 1649 року [5], в якому, подібно до Литовських статутів, здійс-
нено спробу регулювання співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом, а саме: у 
ст. 2 глави ХХІІ встановлено відповідальність за співучасть у вбивстві сином чи 
дочкою батька або матері, а у ст. ст. 7, 26 глави ХХІІ передбачене однакове 
покарання для спеціальних суб’єктів (сестри або брата; жінки, яка народила дитину 
поза шлюбом) та осіб, яким «веліли» (саме таке слово використане у Соборному 
Уложенні 1649 року – Н. Ф.) вчинити це вбивство, тобто для організатора і 
виконавця, якщо висловлюватися сьогоденними поняттями співучасті. 

Козацьке право виділяло злочини зі спеціальним суб’єктом: порушення правил 
несення служби, дезертирство, ухилення від служби [3, c. 407], казнокрадство, хабар-
ництво, перевищення службових повноважень [4, c. 53]. Щоправда, про існування 
інституту співучасті у звичаєвому праві Запорізької Січі науковці не згадують. 

Пам’ятка права Гетьманщини «Права, за якими судиться малоросійський 
народ» 1743 року була більш прогресивним актом козацької доби і продовжила 
традицію регулювання співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом у нормах, які 
встановлювали кримінальну відповідальність за відповідне діяння. У п. 1 арт. 5 
глави 20 цього нормативного акта описане покарання за вчинення злочину зі 
спеціальним суб’єктом: убивство дочкою чи сином матері або батька, і зазначено, 
що «такою ж смертю казнити помічників або тих, хто до вбивства підмовив чи 
підкупив» [11, c. 352]. Аналогічно врегульована співучасть у п. 1 арт. 7 глави 20 
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про вбивство дружиною чоловіка чи чоловіком дружини [11, c. 353]. Але у п. 1 
арт. 14 глави 5 про знатних і родових військового звання людей, що вчинили 
шкоду, поєднану з убивством, тілесними ушкодженнями чи ґвалтуванням, у п. 1 
арт. 6 глави 20 про вбивство брата, сестри чи якогось родича, у п. 1 арт. 12 глави 23 
про зґвалтування дівчини, вдови чи жінки насильником [11, c. 73, 353, 418], 
згадується лише помічник. Мусимо визнати, що законодавець не надто системно 
підійшов до регулювання даного питання, але позитивним моментом було вико-
ристання однотипних фраз при вказівці на співучасників (помічник; той, хто 
підмовив чи підкупив). 

У 1832 році набув чинності Звід законів Російської імперії, в якому кри-
мінальному праву присвячений том ХV. Та доцільності аналізувати його немає, адже 
том ХV був замінений створеним на його основі Уложенням про покарання кри-
мінальні й виправні 1845 року (далі – Уложення 1845 року). Останній нормативно-
правовий акт містив щось на кшталт норм Загальної частини, тож можна говорити 
про сформований інститут співучасті у злочині. Законодавець виділяв форми 
співучасті: вчинення злочину декількома особами за попередньою змовою та без 
попередньої змови. Відповідно до форм диференціювалися і співучасники, а саме: у 
злочинах, що вчинені декількома особами без попередньої змови, співучасників по-
ділено на головних винуватців та учасників, співучасниками ж злочину, що вчинені 
декількома особами за попередньою змовою, визнаються призвідники, спільники, 
підмовники або підбурювачі, пособники [22, c. 3–4]. Покарання для співучасників 
злочину зі спеціальним суб’єктом визначали на основі ст. ст. 123–134 Уложення 
1845 року, що об’єднані назвою «Про покарання по мірі участі у злочині» [22, c. 39–
42]. Але спеціальних норм про співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом не 
було. Припускаємо, що такі питання вирішувалися за загальними нормами про 
співучасть. Хоча Е. Бачурін зазначає, що в п. 4 ст. 51 Уложення 1845 року здійснено 
спробу сформулювати правило кваліфікації співучасті у злочині зі спеціальним 
суб’єктом, а саме закріплено, що «особливі особисті відносини і умови, що визна-
чають, посилюють або зменшують караність якого-небудь з співучасників, не впли-
вають на відповідальність інших» [2, c. 36]. Проте ми, ознайомившись з текстом ст. 
51 Уложення 1845 року, не можемо погодитися з цією позицією. Щоправда, даний 
кримінальний закон містив норми, в яких діяння співучасників у злочині зі спеціаль-
ним суб’єктом становили окремий склад злочину, наприклад:  

– у абз. 2 ст. 511 Уложення 1845 року встановлено відповідальність учасників 
у неправомірних діях чиновників казначейства щодо нерухомого майна; 

– абз. 2 ст. 752 Уложення 1845 року забороняв брати участь у незаконному 
продажу євреями алкоголю; 

– у абз. 1 ст. 1586 Уложення 1845 року. встановлено відповідальність особи, 
яка бере участь у фальсифікаціях злісного боржника; 

– у абз. 2 ст. 1925 Уложення 1845 року встановлено відповідальність призвід-
ника у вбивствах, зокрема, батька, матері, сина, дочки, чоловіка чи дружини [22, 
c. 222–223, 324–325, 627, 744]. 

Можемо констатувати, що в аналізованому нормативному акті позитивні зру-
шення у кримінально-правовому регулюванні співучасті у злочинах зі спеціальним 
суб’єктом були, оскільки сформульовано свого роду Загальну частину криміналь-
ного закону, але вплив минулих років з їх казуїстичними нормами ще відчувається. 

У другій половині XVIII ст. Галичина та Буковина увійшли до складу Ав-
стрійської монархії, де кримінальне законодавство змінювалося разом із прави-
телем. Кожен з таких нормативно-правових актів не будемо розглядати, а 
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проаналізуємо Кримінальний кодекс 1852 року, адже він був чинним на українсь-
ких землях аж до 1932 року і створений на основі попередніх кодексів. Одним із 
досягнень цього Кодексу є те, що у § 5 по суті закріплено правило кваліфікації 
діянь співучасників у злочині зі спеціальним суб’єктом, а саме: обставини, які 
виключають кримінальну відповідальність злочинця як винуватця або одного зі 
співучасників чи учасників, лише з огляду на особисті обставини, не поширюються 
на інших співучасників та учасників [27]. Так само, як і Уложення про покарання 
кримінальні й виправні 1845 року. Російської імперії, Кримінальний кодекс 1852 року 
Австрійської монархії визначив загальне розуміння співучасті і містив склади 
злочинів, які встановлювали відповідальність за діяння співучасника у відповід-
ному злочині. Так, про співучасників у злочинах зі спеціальним суб’єктом згадано:  

– у §132 Кримінального кодексу 1852 року встановлено відповідальність за 
підбурювання до блуду (один із злочинів блуду є злочином зі спеціальним 
суб’єктом, оскільки блуд передбачає статеві стосунки однієї і тієї самої статі); 

– §137 Кримінального кодексу 1852 року згадує співучасників у вбивстві 
родича; 

– у §138 Кримінального кодексу 1852 року. встановлено кримінальну 
відповідальність співучасника подвійного шлюбу, тобто особи, яка одружується з 
особою, котра перебуває у шлюбі [27]. 

У першій половині ХХ століття Західна Україна входила до складу Польщі, і, 
відповідно, на її територію поширювався Кодекс Карний 1932 року, у арт. 26, 27 
якого було визначено поняття підбурювання та пособництва [25]. Очевидно, 
законодавець не вважав за необхідне вказувати на те, що співучасником може бути 
і виконавець. На жаль, Кодекс Карний 1932 року не запозичив у держав-сусідів 
норми про співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом про те, що особисті 
ознаки співучасника ставляться у вину лише тому співучасникові, у якого вони 
наявні. Та позитивним моментом було те, що у ньому не спостерігається впливу 
казуїстичного нормотворення. 

Кримінальне право українських земель у складі Російської імперії теж 
змінилося, і Уложення 1845 року було замінене Кримінальним уложенням 
1903 року, в якому законодавець, на відміну від Уложення 1845 року, не виділяв 
форм співучасті і зменшив кількість видів співучасників до трьох: безпосередній 
виконавець, підбурювач та пособник. Співучасть у злочинах зі спеціальним 
суб’єктом регулювали за загальними правилами співучасті, але законодавець все ж 
зробив крок уперед, порівняно з Уложенням 1845 року, і зазначив таке правило 
кваліфікації: «Особливі особисті відносини та обставини, що визначають, 
зменшують чи збільшують караність одного зі співучасників, не впливають на 
відповідальність інших» [8, c. 25–26]. Пережитком минулого назвемо норми про 
склади злочинів, які встановлювали відповідальність за діяння співучасників у 
злочині зі спеціальним суб’єктом. 

Часи відновлення Української державності не внесли змін в інститут співучас-
ті у злочинах зі спеціальним суб’єктом. Так, кримінальне законодавство Українсь-
кої Народної Республіки, Гетьманату, Директорії додавало нові склади злочинів зі 
спеціальним суб’єктом, але загалом з чинним Кримінальним уложенням 1903 року. 

За часів окупації Третім Рейхом, на українські землі поширював свою дію 
Кримінальний кодекс, прийнятий у 1871 році, який є чинним у Німеччині зі 
змінами і сьогодні. Окрім цього, були інші закони, що встановлювали кримінальну 
відповідальність. Знову ж таки, співучасниками у злочині зі спеціальним суб’єктом 
визнавали виконавця, підбурювача та пособника. Параграф § 50 Кримінального 
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кодексу Німецького рейху закріплював вже відоме нам правило кваліфікації 
співучасті у злочинах зі спеціальним суб’єктом: «Якщо закон підвищує або 
зменшує караність дій відповідно до особистих якостей чи обставин особи, яка їх 
вчинила, ці конкретні якості чи обставини повинні бути приписані винуватцеві або 
учаснику (посереднику, підбурювачу, пособнику), у якого вони присутні» [28]. 
Так, професор Франц фон Ліст наводив приклад з убивством матір’ю своєї дитини 
і вважав, що лише її дії кваліфікуватимуть за відповідною статтею [26, c. 214]. Таке 
правило кваліфікації є і в сучасному кримінальному праві України. Зважаючи на 
вплив нацистської ідеології на правові відносини, співучасть у злочинах зі 
спеціальним суб’єктом, що передбачені Законом про захист німецької крові та 
німецької честі [1], була караною, і не поставало питань, чи впливає відсутність 
ознак спеціального суб’єкта на кримінальну відповідальність особи.  

З 1917 року частина українських земель опинилася під владою більшовиків, 
що ознаменувало собою низку змін у кримінальному праві. На жаль, під час 
створення нових кримінальних законів не були враховані позитивні напрацювання 
минулих років. 

Зокрема, 4 серпня 1920 р. в Україні набули чинності «Керівні начала з 
кримінального права РСФРР». Незбагненним для першої половини ХХ століття 
було існування кримінального закону без складів злочинів, тобто без сформованої 
Особливої частини. Адже, як правильно писав Е. Тенчов: «Приписи Загальної 
частини кримінального права, що становлять фундамент цієї галузі права, не 
існують ізольовано від норм Особливої частини, вони неначе вкраплюються в 
«плоть і кров» правової матерії Особливої частини і реалізуються через її посе-
редництво» [21, c. 16]. Відсутність конкретних складів злочинів не дають нам 
змоги робити висновки про функціонування інституту співучасті у злочинах зі 
спеціальним суб’єктом, хоча й інститут співучасті у злочині існував, оскільки у 
«Керівних началах з кримінального права РСФРР» дано визначення виконавця, 
підбурювача, пособника, а також перелічено види груп осіб – ватага, банда і натовп 
[15], але не охарактеризовано дані поняття. Варто висвітлити погляд науковця 
В. Терентьєва, який все ж вважав, що спеціальний суб’єкт злочину визначали з 
позиції його шкідливості для правлячого класу і нерідко його встановлювали 
безпосередньо правозастосовні органи, і, як приклад, наводив «куркулів», свяще-
ників, державних службовців при царському режимі [19, c. 66]. Та без сформульо-
ваних складів злочинів такий висновок не є обґрунтованим, оскільки саме завдяки 
їх тлумаченню, констатується, чи є суб’єкт загальним чи спеціальним.  

Дана ситуація не тривала довго і період «нової економічної політики» ознаме-
нував собою зміни у правовій політиці та прийняття 1922 року Кримінального 
кодексу УРСР, в якому було сформовано Особливу частину, що містила злочини зі 
спеціальним суб’єктом. Відповідно, про існування інституту співучасті у злочині зі 
спеціальним суб’єктом знову можна вести мову. Очевидно, якщо особа була 
наділена ознаками спеціального суб’єкта, то вона могла бути визнана виконавцем, 
підбурювачем чи пособником у злочині зі спеціальним суб’єктом, залежно від 
виконуваної ролі. Та як впливала відсутність ознак спеціального суб’єкта на 
кримінальну відповідальність особи, яка була фактично співучасником у злочині зі 
спеціальним суб’єктом, зазначений Кодекс не визначав, а тому ми не знаємо.  

У Кримінальному кодексі УРСР 1927 року, попри очевидну його схожість з 
Кримінальним кодексом УРСР 1922 року, з’являється правило кваліфікації спів-
участі у військових злочинах, а саме – у примітці 2 до ст. 2061 зазначено: співучасть у 
військових злочинах осіб, не згаданих у цій статті, тягне за собою відповідальність 
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за відповідними статтями Розділу ХІ [7, c. 57]. Таке саме правило міститься у ч. 3 
ст. 231 Кримінального кодексу УРСР 1960 року [6], і вже український законодавець 
у добу незалежності України помістив схоже правило у ч. 3 ст. 401 КК України 
2001 року. Наявність цієї норми у кримінальному законі має низку недоліків: 

По-перше, стаття сформульована не зовсім належно, адже при буквальному 
трактуванні можна зробити висновок, що за співучасті невійськовослужбовці 
можуть нести кримінальну відповідальність як виконавці даних злочинів (схоже 
формулювання є у ч. 3 ст. 401 КК України 2001 року), проте судова практика не 
визнавала такої можливості [28, c. 365] і не визнає.  

По-друге, методологічно не правильно розміщувати правила кваліфікації 
співучасті у злочинах зі спеціальним суб’єктом в Особливій частині, адже такі 
загальні кримінально-правові положення мають міститися у Загальній частині. 

По-третє, законодавець сформулював правило лише щодо військових злочи-
нів, але військовослужбовець, як спеціальний суб’єкт злочинів, за своєю юридич-
ною природою нічим не відрізняється від інших спеціальних суб’єктів [23, c. 32–
33]. Відповідно, якщо законотворець хотів зазначити, що особи, які не наділені 
ознаками спеціального суб’єкта, можуть визнаватися організатором, підбурювачем 
чи пособником у злочині зі спеціальним суб’єктом, то мав би не обмежуватися 
злочинами проти встановленого порядку несення військової служби. 

Можливо, цю норму було включено для спрощення роботи слідчим, котрі 
можуть не розуміти комплексного характеру норм кримінального права, і справді 
вважатимуть, що невійськовослужбовець не може бути організатором, підбурю-
вачем чи пособником у військових злочинах.  

У 1960 році інститут співучасті поповнився ще одним видом співучасника – 
організатором, який є і в КК України 2001 року. Виокремлення такого виду 
співучасника сприяло виникненню однієї з теорій в інституті співучасті у злочині 
зі спеціальним суб’єктом. 

Велика кількість злочинів зі спеціальним суб’єктом, що міститься у Кримі-
нальному кодексі УРСР 1960 року, є й у КК України 2001 року. Це зумовлено тим, 
що КК України 2001 року створено на основі Кримінального кодексу УРСР 
1960 року, до того ж Кримінальний кодекс УРСР 1960 р. був чинним у часи 
незалежності України. 

Варто зазначити, що лише у КК України 2001 року знову з’явилася норма про 
те, що «ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, став-
ляться у вину лише цьому співучаснику», аналог якої містився у Кримінальному 
уложенні 1903 р. та Кримінальному кодексі Німецького рейху. 

Позитивним моментом КК України 2001 року також є визначення у ст. 28 
форм співучасті у злочині, які, однак, є недосконалі й, мабуть, через свою відносну 
новизну, не досліджені у контексті співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом. 

Підсумовуючи вищеперелічене, ствердимо: 
1. У часи Київської Русі та Галицько-Волинської держави поняття співучасті 

лише починало формуватися.  
Кримінальне право Польського королівства здійснило поступ у цьому питанні, 

а саме: диференціювало співучасників злочину і виокремило злочини зі 
спеціальним суб’єктом.  

Та про співучасть у злочині зі спеціальним суб’єктом у цей період передчасно 
говорити, адже кримінальне право лише зароджувалося. 

2. З 1566 р., тобто з введенням у дію Другого Литовського статуту, можна 
ствердити про становлення інституту співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом. 
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Законодавці почали формулювати склади злочинів, у яких було вказано на від-
повідальність співучасників у злочині зі спеціальним суб’єктом. Мабуть, вже в ті часи 
починали розуміти, що співучасником злочину зі спеціальним суб’єктом може бути 
особа, яка не наділена ознаками спеціального суб’єкта, і дії даної особи потрібно 
кваліфікувати. А, зважаючи на казуальний характер тодішнього права, вирішили роз-
в’язати цю проблему таким способом. Така тенденція зберігалася аж до кінця ХІХ ст. 

3. На початку ХХ ст. кримінальне право, що чинне на українських землях 
(Кримінальне уложення 1903 року та Кримінальний кодекс Німецького рейху), 
містило правило кваліфікації дій співучасників злочину зі спеціальним суб’єктом, 
відповідно до якого ознаки, що характеризують особу окремого співучасника, 
ставляться у вину лише тому співучасникові. На жаль, згадане правило не 
відображене у кількох наступних кримінальних законах, чинних на українських 
землях. Відродилася дана норма аж у КК України 2001 р. Попри те, що це правило 
не можна застосувати до усіх злочинів зі спеціальним суб’єктом, але така норма 
дає змогу передбачити особам, які не наділені ознаками спеціального суб’єкта, як 
їхні дії будуть кваліфіковані. 

4. Варто додати, що у ХХ столітті. вищезгадане правило було чи не єдиним 
позитивним напрацюванням у розвитку інституту співучасті у злочині зі 
спеціальним суб’єктом.  

Кодекс Карний 1932 року не містив норм про співучасть у злочині зі 
спеціальним суб’єктом. 

У період панування радянської влади в Україні інститут співучасті у злочинах 
зі спеціальним суб’єктом знову почав своє становлення, бо з 1917 року по 1922 рік 
злочинів зі спеціальним суб’єктом не було, з 1922 року по 1927 рік співучасть у 
злочині зі спеціальним суб’єктом не врегульована, і лише з 1927 року встановлено 
недосконале правило кваліфікації дій співучасника у військовому злочині, що не 
наділений ознаками спеціального суб’єкта. Схожа норма продовжує діяти і тепер. 

5. Можемо констатувати, що КК України 2001 року увібрав у себе як і 
корисний досвід правового регулювання співучасті у злочині зі спеціальним 
суб’єктом у ч. 3 ст. 29, так і недосконалий – у ч. 3 ст. 401.  

Висновки. Отже, як бачимо, розвиток інституту співучасті у злочині зі 
спеціальним суб’єктом не відбувався послідовно, адже українські землі перебували у 
складі різних держав, правові системи яких були не на однаковому рівні розвитку. 
Очевидно, якби аналізований інститут систематично вдосконалювався, то, можливо, 
не поставала б потреба його дослідження. Та наразі з певністю можемо ствердити, 
що по сей день інститут співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом повною мірою 
не викристалізувався і потребує подальших удосконалень. 

Список використаних джерел 

1. Аветисян С. С. Соучастие в преступлениях со специальным составом Энциклопедия 
уголовного права С. С. Аветисян. – Санкт-Петербург : Изд. проф. Малинина ; Санкт-
Петербург : ГКА, 2007. – Т. 6 : Соучастие в преступлении. Глава IV. – С. 328–482. 

2. Бачурин Э. А. Специальный субъект преступления : дисс.... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
Э. А. Бачурин ; Красноярский государственный университет. – Красноярск, 2005. – 228 с. 

3. Бойко І. Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних 
відносин в Україні (IX–XX ст.) / І. Й. Бойко. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2014. – 903 с. 

4. Грозовський І. М. Право Нової Січі (1734–1775 рр.) / І. М. Грозовський. – Харків : Вид-
во ун-ту внутр. справ, 2000. – 108 с. 



Н. Федорович 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 197 

5. Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 года [Электронный ресурс] / П. П. Епифанов, 
М. Н. Тихомиров. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1961. – Режим доступа : http://-
www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm (дата обращения: 26.11.2018). 

6. Кримінальний кодекс України : Закон Верховної Ради Української Радянської Соціа-
лістичної Республіки від 28.12.1960 р. № 2001-05. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2001-05 (дата звернення: 05.12.2018). 

7. Кримінальний кодекс УРСР 1927 р. (в редакції 1949 р.). Прийнятий Центральним 
Виконавчим Комітетом Української РСР 8 червня 1927 р. Офіційний текст із змінами і 
доповненнями станом на 1 листопада 1949 р. – Київ : Держполітвидав, 1950. – 168 c. 

8. Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. – Санкт-
Петербург : Изд. В. П. Анисимова, 1903. – 250 с. 

9. Падох Я. М. Нарис історії українського карного права / Я. М. Падох. – Мюнхен : 
Молоде життя, 1951. – 133 с. 

10. Попрядухина И. В. Правонарушения и юридическая ответственность по судебнику 
1497 года : автореф. дис.... канд. юрид. наук /ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государст-
венный университет».Казань, 2012. 34 с. 

11. Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743/ НАН України, Інститут держави 
і права ім. В. М. Корецького, Інститут української археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського ; упоряд. К. А. Вислобоков ; відп. ред. та авт. передм. Ю. С. Шем-
шученко. – Київ : [б.в.], 1997. – 547 с. 

12. «Правда Руська» Ярослава Мудрого : початок вітчизняного законодавства : навч. 
посібник / уклад.: Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв ; вступ. сл. В. Я. Тація. 2-ге вид., 
змін. та допов. – Харків : Право, 2017. – 392 с. 

13. Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси / 
под общ. ред. О. И. Чистякова. – Москва, 1984. – 432 с. 

14. Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. Т. 2. Законодательство периода 
образования и укрепления Русского централизованного государства / под общ. ред. 
О. И. Чистякова. – Москва, 1985. – 520 с. 

15. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР: Постановление Наркомюста 
РСФСР от 12 декабря 1919 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pravo.-
levonevsky.org/baza/soviet/sssr7311.htm (дата обращения: 02.12.2018). 

16. Семенов С. А. Специальный субъект преступления в уголовном праве : автореф. дисс.... канд. 
юрид. наук / С. А. Семенов ; Академия управления МВД России. – Москва, 1999. – 24 с.  

17. Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. Т. II. Статут Великого князівства 
Литовського 1566 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса : 
Юридична література, 2003. – 560 с. 

18. Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. Т. III. Статут Великого князівства 
Литовського 1588 року: у 2 кн. Кн. 2 / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – 
Одеса : Юридична література, 2004. – 568 с. 

19. Терентьев В. И. Уголовная ответственность специального субъекта преступления по 
уголовному праву Украины : монографія / В. И. Терентьев. – Николаев : Дизайн и 
полиграфия, 2006. – 189 с. 

20. Терлюк І. Я. Огляд історії кримінального права України : навч. посібник / І. Я. Терлюк. – 
Львів : Ліга-Прес, 2007. – 92 с. 

21. Уголовный закон и преступление / Э. Т. Борисов и др.; под ред. Э. С. Тенчова. – 
Иваново : Иван. гос. ун-т, 1997. – 112 с. 

22. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-Петербург, 1845. – 920 с. 
23. Устименко В. В. Квалификация преступлений со специальным субъектом : учеб. 

пособие / В. В. Устименко. – Киев : Изд-во УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. – 44 c. 



Н. Федорович 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 

 

198 

24. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Fassung vom: 15. September 
1935. Deutsches Reichsgesetzblatt. – Band 1935. – Teil I, Nr. 100. – Seite 1146–1147. 
[Elektronische Ressourse]. – Zugriff : https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_zum_Schutze_des_-
deutschen_Blutes_und_der_deutschen_Ehre (datum der Behandlung: 02.12.2018) 

25. Kodeks karny. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Data 
ogłoszenia: 1932.07.15. S. 1153–1174. [Żródło elektroniczne]. – Dostęp : http://prawo.sejm.gov.-
pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19320600571/O/D19320571.pdf (data leczenia: 02.12.2018) 

26. Liszt Franz von. Lehrbuch des deutschen strafrechts / Franz von Liszt. – Berlin : 
J. Guttentag,1900. – 714 s. 

27. Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen. Geltungsbereich: zunächst 
Kaisertum Österreich. Inkrafttreten: 1.9.1852. Quelle: Österreichische Nationalbibliothek. 
Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich, 1852. – 
S. 493ff. [Elektronische Ressourse]. – Zugriff : https://de.wikisource.org/wiki/Strafgesetz_-
1852_(%C3%96sterreich) (datum der Behandlung: 25.11.2018) 

28. Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871. Historisch-synoptische Edition 
1871-2017. [Elektronische Ressourse]. – Zugriff : https://lexetius.com/leges/StGB/Inhalt?0 
(datum der Behandlung: 02.12.2018) 

References 

1. Avetisjan, S. (2007). Souchastie v prestuplenijah so special’nym sostavom. In Jenciklopedija 
ugolovnogo prava. Sankt-Peterburg: Izd. prof. Malinina, 328–482. 

2. Bachurin, J. (2005). Special’nyj subjekt prestuplenija (Doctoral dissertation, Krasnojarskij 
gosudarstvennyj unіversitet, 2005). Krasnojarsk. 

3. Bojko, I. (2014). Istoriia pravovoho rehuliuvannia tsyvil’nykh, kryminal’nykh ta protsesual’nykh 
vidnosyn v Ukraini (IX–XX st.). Lviv: Vyd. tsentr LNU im. Ivana Franka. 

4. Hrozovs’kyj I. (2000). Pravo Novoi Sichi (1734–1775 rr.). Kharkiv : Vyd-vo un-tu vnutr. sprav. 
5. Epifanov, P., & Tihomirov, M. (1961). Sobornoe ulozhenie 1649 goda.Moskva: Izd-vo 

Mosk. un-ta. 
6. Kryminal’nyj kodeks Ukrainy: Zakon Verkhovnoi Rady Ukrains’koi Radians’koi Sotsialistychnoi 

Respubliky vid 28.12.1960 r. № 2001-05. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/-
show/2001-05 

7. Kryminal’nyj kodeks URSR 1927 r. (v redaktsii 1949 r.). Pryjniatyj Tsentral’nym 
Vykonavchym Komitetom Ukrains’koi RSR 8 chervnia 1927 r. Ofitsijnyj tekst iz zminamy i 
dopovnenniamy stanom na 1 lystopada 1949 r. (1950). Kyiv: Derzhpolitvydav, 1–168. 

8. Novoe ugolovnoe ulozhenie, Vysochajshe utverzhdennoe 22 marta 1903 goda. Sankt-
Peteburg: Izd. V. P. Anisimova, 1903.  

9. Padoh, Ja. M. (1951). Naris іstorіji ukrajins’kogo karnogo prava. Mjunhen: Molode zhittja.  
10. Poprjaduhina, I. (2012). Pravonarushenija i juridicheskaja otvetstvennost’ po sudebniku 1497 

goda (Doctoral dissertation, FGBOU VPO «Tol’jattinskij gosudarstvennyj universitet») 
[Abstract]. 

11. Prava, za iakymy sudyt’sia malorosijs’kyj narod. 1743. (1997). Kyiv : [b.v.].  
12. Demydenko, H., & Yermolaiev, V. (Eds.). (2017). «Pravda Rus’ka» Yaroslava Mudroho 

(2nd ed.). Kharkiv: Pravo. 
13. Chistjakov, O. (Ed.). (1984). Rossijskoe zakonodatel’stvo X–XX vekov (9 vols., Tom. 1. 

Zakonodatel’stvo Drevnej Rusi). Moskva. 
14. Chistjakov, O. (Ed.). (1985). Rossijskoe zakonodatel’stvo X–XX vekov (9 vols., Tom. 2. Zakono-

datel’stvo perioda obrazovanija i ukreplenija Russkogo centralizovannogo gosudarstva). Moskva. 
15. Rukovodjashhie nachala po ugolovnomu pravu RSFSR: Postanovlenie Narkomjusta RSFSR 

ot 12 dekabrja 1919 g. Retrieved from http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr7311.htm 



Н. Федорович 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 199 

16. Semenov, S. (1999). Special’nyj subjekt prestuplenija v ugolovnom prave. (Doctoral 
dissertation, Akademija upravlenija MVD Rossii) [Abstract]. 

17. Kivalov, S., Muzychenkо, P., & Pan’kov, A. (Eds.). (2003). Statuty Velykoho kniazivstva 
Lytovs’koho (3 vols., Tom II. Statut Velykoho kniazivstva Lytovs’koho 1566 roku). Odesa: 
Yurydychna literatura. 

18. Kivalov, S., Muzychenkо, P., & Pan’kov, A. (Eds.). (2004). Statuty Velykoho kniazivstva 
Lytovs’koho (3 vols., Tom III. Statut Velykoho kniazivstva Lytovs’koho 1588 roku). Odesa: 
Yurydychna literatura. 

19. Terent’ev, V. I. (2006). Ugolovnaja otvetstvennost’ special’nogo subjekta prestuplenija po 
ugolovnomu pravu Ukrainy. Nikolaev : Dizajn i poligrafija. 

20. Terliuk I, Ya. (2007). Ohliad istorii kryminal’noho prava Ukrainy. Navchal’nyj posibnyk. 
L’viv: Liha-Pres. 

21. Tenchov, J. (Ed.). (1997). Ugolovnyj zakon i prestuplenie. Ivanovo: Ivan. gos. un-t. 
22. Ulozhenie o nakazanijah ugolovnyh i ispravitel’nyh. (1845). SPb. 
23. Ustimenko V. (1988). Kvalifikacija prestuplenij so special’nym subjektom. Kiyv: Izd-vo 

UMK VO pri Minvuze USSR. 
24. Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. (1935). Retrieved from https://-

de.wikisource.org/wiki/Gesetz_zum_Schutze_des_deutschen_Blutes_und_der_deutschen_Ehre. 
25. Kodeks karny. (1932). Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU-

19320600571/O/D19320571.pdf 
26. Liszt, F., Von. (1900). Lehrbuch des deutschen strafrechts. Berlin: J. Guttentag. 
27. Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen. (1852). Retrieved from https://-

de.wikisource.org/wiki/Strafgesetz_1852_(%C3%96sterreich)  
28. Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. (1871). Retrieved from https://lexetius.com/leges/-

StGB/Inhalt?0 (datum der Behandlung: 02.12.2018). 

THE HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT 
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The article substantiates that the complicity in a crime with a special subject shall not be 
considered in the period of Kyivan Rus, as there were no crimes with a special subject at that 
time. It is established that with the enactment of the Second Statute of Lithuania in 1566, the 
formation of the institute of complicity in a crime with a special subject can be with certainty 
stated, since the wording of the crimes indicating the liability of accomplices in a crime with a 
special subject began to be formulated. The tradition of such a method of regulation persisted 
until the end of the nineteenth century. It is also found that the rule of qualification of complicity 
in a crime with a special subject, provided for in Part 3 of Art. 29 of the Criminal Code of 
Ukraine of 2001, is not a novelty for criminal law but was available in the Criminal Code of 
1903 and the Criminal Code of the German Empire. 

 It is submitted that the norm foreseeing the liability for the actions of accomplices, not 
endowed with the features of a special subject, appeared in military crimes as early as 1927. 
However, such a regulation of complicity in the crimes is considered to be not perfect and 
contains a number of drawbacks: by a literal interpretation, it can be concluded that non-servicemen in 
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complicity may be held criminally liable as the perpetrators of such crimes, and it is 
methodologically not appropriate to place the rules of qualification of complicity in crimes with a 
special subject in the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, since such general provisions 
of criminal law shall be contained in the General Part of the Criminal Code of Ukraine. 

The inconsistency in the development of institute under consideration is substantiated, 
mainly because Ukrainian lands were part of different states, whose criminal laws occasionally 
did not take into account the positive developments of previous years. Particularly negatively 
the development of the institute of complicity in a crime with a special subject was influenced 
by the period of Soviet power in Ukraine, as the above-mentioned institute essentially  
re-started its formation. From 1917 to 1927 the institute of complicity in a crime with a special 
subject was legislatively not regulated, but only since 1927, when the rule of qualification for 
the actions of an accomplice in a war crime, not endowed with the features of a special 
subject, had been fixed. 

Consequently, it shall be definitely affirmed that the Criminal Code of Ukraine of 2001 
contains both the positive experience of legal regulation of complicity in a crime with a special 
subject in Part 3 of Art. 29, and deficient – in Part 3 of Art. 401. 

In view of the study, the need to improve the existing legislative regulation of the institute 
of complicity in a crime with a special subject is confirmed. 

Keywords: complicity, special subject, crime with a special subject, criminal law. 
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ЗГОДА ПАЦІЄНТА ЯК ПІДСТАВА, 
ЩО ВИКЛЮЧАЄ КАРАНІСТЬ ДІЯННЯ 

У МЕДИЧНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ФРН 
А. Шкодяк 
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Досліджено роль та правову природу інституту «згоди пацієнта» в медичному 
кримінальному праві Федеративної Республіки Німеччина. Розкрито роль конституційної 
норми щодо захисту гідності людини, теорії захисту правового блага в кримінальному праві 
Німеччини. З’ясовано вимоги, за умови дотримання яких згода пацієнта буде вважатися 
дійсною. Проаналізовано обов’язок лікаря поінформувати пацієнта щодо майбутнього 
медичного втручання, вимоги щодо дійсності такого інформування, його взаємозв’язок із 
згодою пацієнта. Визначено поняття згоди пацієнта як підстави, що виключає караність 
діяння, в медичному кримінальному праві Федеративної Республіки Німеччина. 

Ключові слова: інформування, лікар, медичне втручання, кримінальна відповідальність. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.201 

Постановка проблеми. Питання відповідальності медичних працівників завжди 
було гострою темою в юридичній науковій дискусії в Україні та зарубіжних країнах. 
Медичне кримінальне право ФРН є однією із тих складових кримінального права 
ФРН, що є в постійній динаміці розвитку. В Україні цей інститут кримінального права 
потребує більше уваги, розвитку та удосконалення. Тому для отримання необхідного 
досвіду та знань можна звернутися до закордонного досвіду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інститут згоди пацієнта в 
медичному кримінальному праві Німеччини був досліджений та описаний в працях 
таких науковців, як Бернд Хайнріх, Ерік Хільгендорф, Констанца Янде, Рюдігер 
Мартіс та Мартіна Вінкхарт-Мартіс, Клаус Роксін та Ульріх Шрот, Фрідріх 
Ульзенхаймер та ін. В українській правовій науці це питання під таким кутом 
розглянуто не було. 

Мета статті. Основною метою цієї статті є з’ясувати правову природу та роль 
згоди пацієнта та кореспондуючий їй обов’язок лікаря поінформувати пацієнта про 
медичне втручання в медичному кримінальному праві ФРН. 

Виклад основного матеріалу. В Основному Законі Федеративної Республіки 
Німеччина передбачено, що гідність людини (Menschenwürde) є недоторканою 
(абз. 1 ст. 1) [2]. Гідність людини є основоположним та найвищим фундамен-
тальним благо у німецькому праві. В німецькій філософії та теорії права через 
гідність людини визначаються основоположні права та законні вимоги особи, як, 
наприклад, право на життя, тілесну недоторканість, свободу висловлювань, захист 
від катувань, право на самовизначення та ін. Ця конституційна норма наскрізь 
пронизує всі галузі права Німеччини і має, зокрема, величезний вплив у 
кримінальному, медичному та медичному кримінальному праві Німеччини. 

На відміну від українського права, в ФРН право на самовизначення передба-
чено не лише для народів, але й для кожної окремої людини. Зокрема, кожна 
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людина та кожна група має право вільно та без втручання інших вирішувати свої 
справи та питання доти, поки вони не виходять за межі визнаних правил від-
повідного суспільства. В Конституції Німеччини це право забезпечене, передусім, 
в абз. 1 ст. 1 та абз. 1 ст. 2: «Кожен має право на вільний прояв своєї особистості, 
до тих, поки він не порушує права інших та не порушує конституційний порядок 
або звичаєві закони». Передусім сьогодні цей термін використовують у зв’язку з 
правом на сексуальне самовизначення, правом на інформаційне самовизначення, 
правом на евтаназію, на тілесну недоторканість, право на аборт [10]. 

«Voluntas aegroti suprema lex», що в перекладі з латини означає «воля хворого є 
головним принципом лікарської діяльності» [5, ст. 132]. 

Особливістю медичного та кримінального права ФРН є те, що будь-яке медич-
не втручання в організм людини розглядають як вчинення злочину, передбаченого 
§223 Кримінального кодексу ФРН, а саме – тілесне ушкодження. Уперше таку 
позицію було висвітлено в Рішенні Суду Німецького Рейху від 31.05.1894 року 
(RGSt 25, 375 ff.) і відтоді залишається пануючою в теорії кримінального права 
Німеччини. Відповідно до цього рішення, будь-яке медичне втручання, незалежно 
від того, чи є воно життєво необхідним за медичними показниками чи ні, роз-
цінюється як втручання в тілесну недоторканість особи та є тілесним ушкоджен-
ням у розумінні кримінального права. І не мало жодного значення те, чи медичне 
втручання було здійснено на благо пацієнта і чи справді настав бажаний результат 
лікування. Підставою для такої судової практики є захист автономії пацієнта [4, 
ст. 10–11; 7]. Так, першочергове значення надається не бажанню і обов’язку лікаря 
врятувати життя та здоров’я пацієнта, а праву пацієнта на тілесну недоторканість 
та на самовизначення. 

Та якби справді усіх лікарів в Німеччині притягали до кримінальної 
відповідальності за виконання ними їхніх професійних обов’язків, то навряд чи 
сьогодні хтось погодився б працювати там лікарем. Кожен лікар знає, що згода 
пацієнта на проведення медичного втручання в кримінальному та медичному 
кримінальному праві ФРН є підставою, котра виключає караність діяння. Щоб 
отримати згоду пацієнта, лікар зобов’язаний поінформувати останнього щодо 
майбутнього медичного втручання. Ці два правові інститути, що дуже тісно 
взаємопов’язані між собою, передбачені не лише в кримінальному, але й у 
цивільному праві Німеччини.  

Давайте з’ясуємо поняття згоди пацієнта та обов’язку інформування лікарем, 
які складові вони мають і яку роль відіграють в кримінальному та медичному 
кримінальному праві ФРН. І розпочнемо ми із згоди пацієнта. 

«Згода» у кримінальному праві ФРН є підставою, що виключає караність 
діяння, яка виникла на основі звичаєвого права. Оскільки підстави, що виключають 
караність діяння, часто трактуються і діють на користь злочинця, то таке звичаєве 
обґрунтування вважається допустимим [3, ст. 196]. У німецькому кримінальному 
праві панує теорія захисту правового блага. За теорією завдання кримінального 
права – захист певного правового блага, яким є право чи інтерес окремої особи чи 
суспільства, котре законодавець вважає настільки важливим, що створив для цього 
кримінально-правову норму [3, ст. 2]. Такими благами, наприклад, є життя, здо-
ров’я особи, право власності, навколишнє середовище, суверенітет тощо. У разі 
згоди перевіряється те, чи власник правового блага згідний із пошкодженням цього 
блага. В такому випадку, незважаючи на те, що склад злочину був реалізований, 
відпадає такий важливий елемент, як протиправність діяння. Причиною для 
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виключення карності діяння є принцип «volenti noj fit iniuria» (тому, хто хотів 
такого, не завдається протиправне діяння) [3, ст. 201]. 

Проф. Бернд Хайнріх визначає такі ознаки згоди як підстави, що виключає 
караність діяння: 

1) існування правового блага – означає, що має бути можливість «розпоряджатися» 
правовим благом. Тобто, таке правове благо має бути індивідуальним (здоров’я, 
власність). Не можна «відмовитися» від загальних благ (наприклад, довкілля) та не 
можна відмовитися від такого індивідуального правового блага, як життя. Водно-
час, відмовитися від тілесної недоторканості не забороняється [3, ст. 201]. Забо-
рона відмови від такого індивідуального правового блага, як життя, пов’язано зі 
спеціальною нормою § 216 КК ФРН (вбивство, вчинене на прохання потерпілого 
(асистоване самогубство)) та судовою практикою Федерального Верховного Суду 
Німеччини; 

2) уповноважений має бути дієздатним. Відповідно до пануючої думки, ця 
особа має з огляду на свої розумові та моральні якості усвідомлювати значення та 
наслідки втручання в будь-яке правове благо. До того ж, він повинен знати, що 
через свою поведінку він відмовляється від захисту правового блага, та належно 
оцінює ситуацію, що склалась; 

3) згода має бути роз’яснена безпосередньо або конклюдентно; 
4) згода має бути надана безпосередньо власником правового блага (або упов-

новаженим щодо цього правового блага). Щоправда, допускається представництво. 
Сумніви допустимі в тому випадку, коли йдеться про вищі особисті правові блага 
(наприклад, згода опікуна на припинення заходів, що підтримують життя); 

5) згода махє бути надана перед вчиненням злочину. Тобто, власник правового 
блага не може постфактум «легімітизувати» раніше вчинений карний вчинок 
когось іншого і так усунути його карність; 

6) згода має бути чинною на момент вчинення злочину. Надана згода може 
бути відкликана в будь-який момент; 

7) згода має бути вільна від недоліків волевиявлення. Згода, отримана 
внаслідок погроз, залякування, обману або помилки є недійсною; 

8) зрештою, злочинець повинен діяти, знаючи про згоду та на її основі [3, 
ст. 202–204].  

Проф. Ерік Хільгендорф та проф. Рольф Шмідт до вищеперелічених ознак згоди 
додають ще одну, а саме – відсутність аморальності. Ця ознака зумовлена §228 КК 
ФРН, який вказує що «той, хто вчиняє тілесне ушкодження за згодою потерпілої 
особи, діє лише тоді протиправно, коли діяння, незважаючи на згоду, порушує 
загальноприйнятні норми моралі» [11]. З погляду медичного кримінального права, 
тут важливу роль відіграватимуть об’єкт та ціль лікарських дій. Аморальними є, 
наприклад, об’єктивно шкідливі втручання, які не мають на меті жодних 
раціональних цілей, а навіть є об’єктивно дурними (каліцтво або шахрайство зі 
страхуванням) [4, ст. 18]. Такими можна вважати надмірне та шкідливе для здоров’я 
збільшення грудей або операції, які роблять з метою стати схожим або на іграшку 
Барбі, або з метою бути схожим на одного з зіркових кумирів з Голівуду. 

Як було зазначено, власник або його представник можуть дати згоду на 
посягання на певне правове благо. Законом не визначено певної вікової межі, з якої 
особа може дати згоду. Тобто, це може бути повнолітня та неповнолітня особа.  

Відповідно до пануючої теорії розсудливості (Lehre von der Einsichtsfähigkeit) 
згода неповнолітньої особи у сфері кримінального права є дійсною тоді, коли така 
особа, відповідно до своїх розумових та моральних здібностей, здатна розуміти та 
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оцінювати характер, значення та наслідки спрямованого проти неї посягання, та 
усвідомлювати відмову від захисту свого правового блага. Згода не є правочином у 
розумінні цивільного права і тому тут не можуть бути застосовані правила щодо 
волевиявлення за Цивільним Кодексом ФРН [3, ст. 206]. Оскільки йдеться не про 
виникнення, зміну чи припинення прав і пов’язаний з цим захист прав неповноліт-
нього, а про караність діяння, тому важко встановити певну вікову межу. Тобто, 
вирішальною буде «природна» розсудливість особи, але не цивільно-правова 
дієздатність. Тому під час оцінки згоди неповнолітнього потрібно брати до уваги 
не лише обставини та впливи, які були на момент надання такої згоди, але й при-
родні можливості такої особи оцінювати та усвідомлювати ситуацію, що склалася.  

Проф. Ерік Хільгендорф зазначає, що неповнолітня особа може сама надавати 
згоду на проведення медичного втручання, якщо вона володіє необхідними розумо-
вими та моральними здібностями. Однак, малолітня особа (до 14 років) у всіх випадках 
визнається такою, що не може самостійно надавати згоду на медичне втручання. Тому 
лікар повинен отримати таку згоду від батьків або опікунів малолітнього. Дещо 
складнішим є питання з особами у віці 14-18 років (неповнолітні). Тут діє таке 
правило: чим малозначніше є медичне втручання та його можливі наслідки, тим 
вірогідніше буде прийнята згода неповнолітнього. Водночас, чим молодшим є пацієнт, 
тим імовірніше буде відхилена його здатність надавати згоду, і навпаки.  

Якщо неповнолітній є повністю здатним реально оцінювати ситуацію, то пере-
вагу матиме його бажання, а не бажання законних представників. Якщо непов-
нолітній не володіє здатністю оцінювати та усвідомлювати ситуацію, потрібно 
отримати згоду батьків [4, ст. 15]. Оскільки батьки можуть взаємоуповноважувати 
один одного надавати згоду на медичне втручання щодо своєї дитини, Федераль-
ний Верховний Суд ФРН у своєму рішенні від 28.06.1988 розробив трирівневу 
концепцію (Dreistufentheorie) отримання згоди батьків. Так, суд поділив медичні 
втручання на три види: 

1) щоденні або рутинні випадки – легкі захворювання та поранення. У такому 
випадку лікар «без запитань спирається на це, що присутній з батьків є 
уповноважений іншим для прийняття рішень»; 

2) середньої тяжкості – це лікарські втручання з незначними ризиками. Лікар 
повинен «спершу переконатися, що присутній з батьків є уповноважений іншим на 
надання згоди, а також з’ясувати, наскільки широким є це повноваження»; 

3) важкі випадки – великі за обсягом операції з важкими наслідками та 
значними ризиками. Лікар повинен обов’язково переконатися в наявності згоди 
відсутнього з батьків щодо майбутнього медичного втручання. 

Але Суд не зазначав, яким саме чином це повинно бути зроблено, які зусилля 
повинен докласти лікар до цього, як об’єктивно визначити достовірність наданої 
інформації. Також, не встановлено як той чи інший конкретний випадок зачислити 
до певної категорії [4, ст. 15–16; 12]. 

У випадку, коли повнолітній пацієнт, який в результаті непритомності, шокового 
стану, психічної неосудності, нестримного болю не є в стані оцінити необхідність та 
значення медичного втручання, право згоди переходить не по «ipso iure» до найближ-
чого родича (другого з подружжя або дорослої дитини). У цьому випадку, відповідно 
до §1896 ЦК ФРН, для такого хворого суд призначає опікуна. Якщо ж пацієнт завчасно 
склав медичне розпорядження (довіреність на представлення інтересів пацієнта) (абз. 5 
§1904 ЦК ФРН), то призначення опікуна не потрібно [12].  

Окрім звичайної згоди в кримінальному праві ФРН є ще два її види: імовірна 
(mutmaßliche Einwilligung) та умовна (hypothetische Einwilligung).  
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Під імовірною згодою розуміють неписану звичаєву визнану підставу, що 
виключає караність діяння, за якої діяння, що посягає на правове благо, вчинене 
або з об’єктивної точки зору в матеріальних інтересах потерпілого (в інтересах 
власника правового блага), або, хоча і використовується винятково злочинцем, все 
ж не порушує законні інтереси власника правового блага.  

Про умовну згоду йдеться в тих випадках, коли всупереч відсутній чіткій згоді 
та всупереч можливості отримати таку завчасно безсумнівним є те, що власник 
правового блага погодився б, якби його запитали про це вчасно. І хоча умовна 
згода передбачена в реч. 2 абз. 2 §630h ЦК ФРН, їх також застосовують і в 
кримінальному праві. 

Ці обидва види згоди мають однакові ознаки, а саме: 
1) є можливими тоді, коли не було надано чіткої згоди або не було чітко 

відмовлено в такій згоді; 
2) уповноважений повинен бути дієздатним і має йтися про існуюче правове 

благо, яким уповноважений може розпоряджатися (аналогічно, як і при звичайній 
згоді); 

3) не має даної раніше згоди [3, ст. 211–212, ст. 724]. 
Тобто, в обох випадках немає об’єктивної можливості отримати згоду від 

власника правового блага в даний момент, однак, відповідно до обставин, очі-
кується, що він погодився б, оскільки таке втручання є в його інтересах. Основною 
сферою застосування цих підстав є медичне кримінальне право. 

Приклад, коли може бути застосована імовірна згода – це розширення меж 
проведення операції. Передумовами є те, що таке розширення здійснюється в 
інтересах пацієнта, згода на це від пацієнта не може бути отримана і такі дії 
відповідають істинним бажанням пацієнта. Якщо за допомогою розширення меж 
операції лікарі уникнуть безпосередньої загрози непоправної шкоди здоров’ю або 
смерті, то відповідно до судової практики вважають, що таке рішення було 
прийнято з точки зору бажання пацієнта. Якщо ж розширення меж операції з точки 
зору медицини є розумним, однак немає жодної реальної загрози життю або 
здоров’ю пацієнта, то лікар змушений отримати його згоду [4, ст. 26].  

Судовою практикою ФРН визначені такі варіанти дій лікаря у разі розширення 
меж операції:  

1) при гострій загрозі життю та без підстав вважати, що пацієнт висловився б 
проти зміни (розширення) плану операції, лікар не лише уповноважений, а й 
зобов’язаний змінити чи розширити план операції; 

2) лікар повинен припинити операцію, щоб отримати згоду пацієнта для ме-
дично необхідної зміни чи розширення плану операції, коли це є можливим без 
жодної загрози для життя чи здоров’я пацієнта;  

3) допустимість лікарського втручання на підставі імовірної згоди пацієнта не 
обмежується лише життєво важливими показниками, але й схвалюється в тому 
випадку, якщо переривання операції та нове втручання за певних обставин 
пов’язані не лише із великою загрозою, але й із подальшою тілесною та душевною 
шкодою [13].  

Наприклад, якщо під час кесаревого розтину гінеколог з’ясовує, що майбутні 
вагітності становитимуть загрозу для жінки та її майбутньої дитини, і вирішує одразу 
провести стерилізацію жінки без її згоди. У цьому випадку імовірна згода як підстава, 
що виключає караність діяння, не може бути застосована, оскільки під час проведення 
операції не було жодної реальної загрози життю жінки. Тому лікар може бути притяг-
нутий до кримінальної відповідальності за завдання тілесного ушкодження.  
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Згода пацієнта на проведення медичного втручання є одним із складових 
елементів права на самовизначення та гідності людини. Такому праву особи 
кореспондує обов’язок лікаря проінформувати пацієнта, що передбачений в §630е 
ЦК ФРН: «Особа, що проводить лікування, зобов’язана роз’яснити пацієнтові всі 
важливі для прийняття рішення обставини. До них особливо належать вид, обсяг, 
перебіг, очікувані результати та ризики втручання, а також його обов’язковість, 
невідкладність, властивості та шанси на успіх з врахування поставленого діагнозу 
чи терапії. При інформуванні також потрібно вказати альтернативні можливості, 
коли декілька медичних аналогічних показаних та загальноприйнятих методів 
можуть спричинити принципово різні ускладнення, ризики або шанси на зцілення» 
[1, ст. 183]. Таке інформування також називають «поінформоване самовизначення» 
(Selbstbestimmungsaufklärung).  

В медичному та медичному кримінальному праві виділяють такі види інфор-
мування: 1) інформування щодо діагнозу (Diagnoseaufklärung); 2) інформування 
щодо ризиків (Risikoaufklärung); 3) інформування щодо перебігу захворювання 
(Verlaufserklärung); 4) інформування щодо терапії (Therapieaufklärung) [5, ст. 132–
133; 4, ст. 19; 8; 12] 

У разі інформування щодо діагнозу пацієнтові має бути повідомлена вся 
інформація про результати огляду та про прогнози подальшого розвитку хвороби. 
Лікар не повинен залякувати пацієнта через вид та зміст діагнозу. Діагнози можуть 
бути повідомлені в зв’язку з тим, що вони мають велике значення для пацієнта, 
наприклад, через вплив на його подальший спосіб життя, або коли пацієнт прямо 
запитує про це. Інформування щодо ризиків стосується роз’яснення пацієнтові 
можливих ускладнень та загроз, пов’язаних з медичним втручанням. На практиці 
цей вид інформування пов’язують із проблемою обсягу інформування, про що 
йтиметься згодом [5, ст. 133–134; 4 ст. 19]. 

Під час проведення інформування щодо перебігу захворювання пацієнтові 
потрібно повідомити можливий подальший розвиток хвороби та пов’язаний з цим 
стан його здоров’я та про запропоновану йому терапію. Сюди належить інформація 
про різні методи лікування, про вид, важкість, обсяг, хід проведення та болісність 
втручання, а також про очікувані результати. Інформування щодо терапії охоплює 
відомості про потрібне лікування та про поведінку пацієнта, що запобігатиме ус-
кладненням. Таке інформування спрямоване більше не на реалізацію права на 
самовизначення пацієнта, а на запобігання шкоди [4, ст. 19]. 

На практиці всі ці види інформування пересікаються між собою. Для того, щоб 
інформування було визнано таким, що здійснене належно, воно має містити та 
відповідати таким передумовам: 1) особа, яка зобов’язана проінформувати; 2) осо-
ба, яку інформують; 3) форма проведення інформування; 4) момент проведення 
інформування; 5) обсяг інформування. 

Відповідно до §630е ЦК ФРН особою, яка зобов’язана провести інформу-
вати, є «лікуючий лікар або особа, що володіє необхідною освітою для проведення 
відповідного втручання» [1, ст. 183]. Це означає, що лікар, який проводитиме 
медичне втручання, повинен особисто надати інформацію про майбутнє втручання. 
Делегація такого обов’язку допускається щодо іншого лікаря, але не щодо 
молодшого медичного персоналу [4, ст. 21]. Лікар своєчасно та зрозуміло інформує 
пацієнта лише в своїй спеціалізації [6, ст. 368; 8; 12]. Наприклад, лікар-хірург 
проводить роз’яснення стосовно ходу та очікуваних результатів операції, а лікар-
анестезіолог – щодо застосування наркозу та його можливих наслідків. 
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Під особою, яка володіє «необхідною освітою» розуміють особу, «яка на 
підставі своєї закінченої спеціальної освіти отримала необхідну теоретичну квалі-
фікацію для проведення майбутнього втручання, і якщо вона ще не продемонстру-
вала їх на практиці, що є власне необхідним для проведення такого втручання». 
Має бути перевірено, що «така особа справді володіє необхідними знаннями, щоб 
повноцінно роз’яснити пацієнтові про всі без винятку основні обставини проведен-
ня медичного втручання» [12]. Наприклад, лікар-інтерн, який провчився 20 місяців 
в інтернатурі, може провести роз’яснення щодо нетяжкого медичного втручання 
[6, ст. 28]. 

Особа, яку інформують, – це особа, яка надає згоду на медичне втручання. 
Важливо зазначити якщо пацієнт або особа, яка представляє його інтереси, не 
володіють німецькою мовою на достатньому рівні, то лікар повинен залучити або 
перекладача, або інших медичних працівників, які на достатньому рівні володіють 
мовою пацієнта. Згідно із судовою практикою, якщо немає можливості залучити 
перекладача, лікар інформує за допомогою мови жестів та малюнків, схем. Якщо ж 
пацієнт не володіє німецькою мовою на достатньому рівні, ніхто з персоналу не 
володіє потрібною мовою, а пацієнт не може оплатити послуги перекладача, то 
лікар, окрім невідкладного випадку, може відмовити у наданні медичних послуг 
[6, ст. 394–395]. 

ЦК ФРН не передбачає обов’язкової письмової форми роз’яснення. Однак, у 
клінічній практиці поширеним є використання інформаційних формулярів, які 
підписують пацієнти. Лікарі можуть використовувати їх у суді як доказ того, що 
інформування щодо медичного втручання справді проводилося. Хоча достатнім 
доказом також може бути точний запис лікаря про проведену розмову в історії 
хвороби пацієнта. В центрі інформування пацієнта є не цей формуляр, а сповнена 
довіри розмова лікаря і пацієнта, під час якої пацієнтові у зрозумілій формі, із 
врахуванням індивідуальних особливостей конкретного випадку, доносять інфор-
мацію щодо наявної ситуації, під час якої пацієнт отримує відповіді на всі свої 
питання. Інформаційний формуляр може підготувати пацієнта до розмови, але в 
жодному разі не може замінити її [8]. 

Важливим є момент інформування пацієнта. Відповідно до §630е ЦК ФРН 
інформують в такий термін, щоб пацієнт міг прийняти рішення, все добре 
обміркувавши. Тобто, пацієнт повинен мати час для того, щоб зважити всі «за» та 
«проти», без тиску з боку медичних працівників, обговорити це питання зі своїми 
рідними тощо. Оскільки практично досить важко визначити, чи не буде запізно 
інформувати пацієнта в той чи інший момент, судовою практикою встановлено 
таку формулу: все залежить від невідкладності та важкості втручання, попередніх 
знань пацієнта, але й також від галузі медицини [12].  

Пізнє роз’яснення допускають лише в екстрених випадках. При реальній 
загрозі життя людини інформування може бути визнане дійсним, навіть якщо воно 
проведене за декілька хвилин чи секунд перед медичним втручанням. При дуже 
важких втручаннях, які пов’язані зі значними ризиками, інформують у заздалегідь 
визначений час, ще до узгодження дати проведення втручання. У разі менш важких 
втручань з обмеженими ризиками інформування вважають вчасним за день до його 
проведення. Така сама ситуація і з роз’ясненнями стосовно ризиків, пов’язаних із 
наркозом. При амбулаторних втручаннях, які пов’язані із незначними ризиками, 
роз’яснення може проводитися і в день проведення втручання [4, ст. 20; 8].  

Але якщо пацієнт підписав інформаційний формуляр, який був переданий 
йому задовго до операції, дорогою в операційну і після отриманого уколу із 
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заспокійливими засобами та зауваженням лікаря, що в іншому випадку можна було 
б не робити операцію, то таку згоду не можна вважати дійсною. В той же час, 
проведення роз’яснювальної розмови о 18:00 за день до операції на відкритому 
серці може бути своєчасною, якщо: 1) пацієнт був поінформований в основному 
про вид та обсяг операції кардіологом, що направив його на операцію; 2) пацієнт 
отримав інформаційний формуляр перед 14:00 за день до операції і мав можливість 
прочитати його перед проведенням інформування і прийняв рішення щодо операції 
ще до того, як його забрали до лікарні, тобто без впливу хірурга; 3) основні ризики 
операції на відкритому серці є загальновідомими [6, ст. 354, 361].  

Щодо питання пластичних операцій, які не спричинені нагальними медичними 
потребами, то для них судовою практикою розроблені ще суворіші критерії 
проведення інформування та отримання згоди. У разі пластичних операцій пацієнт 
повинен бути всебічно, а можливо навіть і безжалісно, поінформований про всі, без 
винятку, ризики, оскільки тут ризики втручання набувають зовсім іншого значення 
через відсутність показань до проведення. В такому випадку інформувати потрібно 
перед або під час встановлення терміну для прийому особи в стаціонар лікарні. 
Наприклад, інформування ввечері (в цьому конкретному випадку – приблизно 
о 20:00) напередодні косметичної операції (тут – підтяжка черевної стінки або 
абдомінопластика) є запізнілою, оскільки пацієнтка лише тоді дізналась про значні 
естетичні наслідки операції (збільшення шраму знизу живота з 15 до 45 см або 
довгострокове порушення чутливості в цій ділянці) [7]. 

Останнім важливим елементом є обсяг інформування, в якому воно має бути 
проведене. У §630е ЦК ФРН зазначено, що інформування повинно бути зрозумілим 
для пацієнта [1, ст. 183]. Початковим пунктом визначення обсягу роз’яснення можна 
взяти його мету: пацієнт повинен знати і зіставити користь та ризики від майбутнього 
втручання, та на основі цих знань і міркувань прийняти самостійне рішення.  

Для полегшення життя лікарів у судовій практиці розвинуто таку формулу 
визначення обсягу інформування: «пацієнт повинен бути настільки поінформо-
ваний про результати медичного огляду, а також про вид, шанси та ризики медич-
ного втручання, щоб розумна людина на місці пацієнта могла розпорядитися своїм 
рішенням про згоду». Зокрема, йдеться про таке: 

1) Спершу пацієнтові повинен бути роз’яснений хід виконання втручання, 
його вид, мета та можливі альтернативи. Пацієнт повинен знати не лише про 
стандартні методи лікування, але й про існуючі альтернативні методи, наприклад, 
замість стандартної операції довготривале медикаментозне лікування. Не можуть 
бути запропоновані застарілі методи лікування. 

2) Пацієнт повинен бути повідомлений про найбільш імовірні та гарантовані 
наслідки втручання, наприклад, суттєвий біль та післяопераційний стан. Сучасна 
судова практика вказує на те, що потрібно розповідати не лише про типові та 
статистично найбільш поширені ризики, пов’язані з тим чи іншим втручанням, але 
й найбільш рідкісні ризики, коли виникнення їх може погіршити та обтяжити 
фізичний стан та подальший стиль життя пацієнта.  

3) Також тут діє правило: чим терміновішим є втручання та чим більшою є 
загроза життю пацієнта на проведення медичного втручання, тим менше вимог є 
для проведення інформування. Тобто, чим необхіднішим є швидке втручання, що 
врятує життя, тим менше повинен «бавитися» лікар із роз’ясненням [4, ст. 22; 8]. 

Вважаємо, що до цих критеріїв можна зачислити також такий, як врахування 
індивідуальних особливостей пацієнта. Наприклад, можуть бути взяті до уваги 
знання та освіта пацієнта, якщо пацієнт вже проходив таке саме лікування чи 
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переніс схожу операцію. Також, якщо пацієнт сам за освітою медик, то обсяг 
інформування можна зменшити. 

Висновки. 1) Гідність людини є недоторканою. Ця конституційна норма 
основоположна в німецькому праві. Відповідно до неї особу завжди трактують як 
людину, а не як об’єкт. Гідність людини охоплює собою інші основні права, зокре-
ма право на тілесну недоторканість (що передбачена в ст. 2 Конституції ФРН) та 
право на самовизначення. Завдяки цьому на перше місце виходить право пацієнта 
вирішувати щодо проведення медичного втручання, а не професійний обов’язок 
лікаря здійснити таке втручання, навіть якщо воно вчиняється на користь хворого. 

2) Обов’язок лікаря щодо інформування пацієнта та згода останнього є двома 
фундаментальними правовими інститутами кримінального, медичного та медично-
го кримінального права Федеративної Республіки Німеччина. Якщо згода пацієнта 
є формою реалізації права на самовизначення, що гарантується Основним Законом 
ФРН, то кореспондуючий їй обов’язок лікаря щодо інформування є одним зі 
способів захисту цього конституційного права особи. В 1894 році Суд Німецького 
Рейху розцінив будь-яке втручання лікаря в організм пацієнта без його згоди на це 
як порушення права на тілесну недоторканість і визнав це діяння кримінально 
караним. Згода пацієнта, надана на таке втручання, є підставою, яка виключає 
караність діяння.  

3) Згода пацієнта буде дійсною, якщо вона надана пацієнтом або його пред-
ставником на підставі своєчасного роз’яснення лікаря, що буде проводити медичне 
втручання, щодо виду, обсягу, плану проведення, очікуваних наслідків та ризиків 
цього втручання. Для того, щоб інформування вважали дійсним, ним займається 
лікар, який буде проводити медичне втручання, настільки вчасно та в такому 
обсязі, щоб пацієнт міг без тиску зважити всі «за» та «проти», та прийняти самос-
тійне рішення щодо втручання.  

4) Вважаємо, що згода пацієнта на проведення медичного втручання – це 
дійсне добровільне волевиявлення, дозвіл пацієнта на проведення медичного 
втручання, що є проявом конституційного права особи на самовизначення, якому 
кореспондує обов’язок лікаря інформувати пацієнта стосовно виду, обсягу, плану 
проведення, очікуваних наслідків та ризиків конкретного медичного втручання, яка 
є підставою, що виключає караність діяння лікаря. 
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The article provides an analysis of the criminal, civil and medical criminal law norms of 
the Federal Republic of Germany, examines the judicial practice concerning the right of a 
person to bodily integrity and the right to self-determination.  

The dignity of a person is considered to be a key concept in German law, which 
comprises all basic human rights. The person’s right to self-expression is determined through 
the dignity of a person. And this places a premium on the patient’s consent to medical 
intervention, and not the duty of the doctor to carry out such an intervention. 

The author explores the role and legal nature of the «patient’s consent» institute in 
medical criminal law of the Federal Republic of Germany. Since the theory that any medical 
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intervention into the human body is considered to be a bodily injury prevails in German 
criminal law, the legal institute of the patient’s consent is deemed to be of paramount 
importance. This institute is regarded in criminal law of the Federal Republic of Germany as a 
ground excluding the punishment of an act. At the same time, the patient’s consent is a 
manifestation of the implementation of a person of their constitutional right to self-expression.  

The requirements regarding the validity of the patient’s consent and the corresponding 
responsibility of the doctor to inform the patient are considered. In order for the informing to be 
valid and carried out in compliance with all the requirements, it shall be conducted by the 
doctor who is going to carry out the medical intervention in a timely manner and in such a way 
that the patient could make an independent decision concerning the intervention. The patient’s 
consent will be valid if provided by the patient or their representative on the basis of a timely 
explanation by the doctor who is going to carry out the medical intervention regarding the type, 
volume, plan, expected effects and risks of this intervention. The article describes in detail the 
essence of each of these requirements; case law concerning the age limit with the achievement of 
which the person can give consent for medical intervention is illuminated. 

The variants of patient’s consent for medical intervention, including probable and 
conditional consent are also indicated, as well as the situations in which they can be applied.  

Keywords: informing; doctor; medical intervention; criminal liability. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день залишається дискусійною 
наукова позиція про те, що положення п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України підлягають 
застосуванню у випадку смерті не лише підозрюваного, обвинуваченого, як це 
передбачено у п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, а й у випадку смерті засудженого, 
виправданого. 

Поки що існують полярні погляди щодо тих процесуальних рішень, які 
уповноважений приймати Верховний Суд, виконуючи вимоги ст. 440 КПК Украї-
ни, встановивши обставини, передбачені п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, закриваючи 
кримінальне провадження щодо засудженого. Тому у цій публікації зроблено 
спробу переконати читача в тому, що суд касаційної інстанції повинен скасувати 
обвинувальний вирок і відповідну ухвалу апеляційного суду та закрити криміналь-
не провадження, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації 
померлого (у такому випадку провадження продовжується і за його перебігом суду 
варто приймати визначені у КПК процесуальні рішення). 

Оскільки у чинному КПК України лише у чотирьох випадках (у трьох статтях) 
згадується термін реабілітація, а сама процедура ніяк не унормована, на основі вже 
наявних наукових позицій та власного бачення, доведено, що ст. 284 КПК України 
варто доповнити положенням про те, що близькими родичами померлого, захисни-
ком повинно бути заявлено клопотання (заява), в якому (ій) викладають обставини, 



І. Басиста 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 213 

які можуть свідчити про наявність підстав для реабілітації померлого, а відповідно 
суд перевіряє наявність цих підстав та встановлює необхідність та підставність 
подальшої реабілітації померлого чи протилежне.  

Зважаючи на те, що КПК України не містить чіткої вказівки, які процесуальні 
рішення суд касаційної інстанції приймає, виконуючи вимоги ст. 440 КПК України, 
встановивши обставини, передбачені п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, закриваючи 
кримінальне провадження щодо виправданого, наведено аргументи на користь 
наукової позиції про те, що у разі прийняття судом касаційної інстанції проце-
суального рішення про закриття кримінального провадження в порядку ст. 440 
КПК України щодо виправданого, який помер до завершення розгляду власної 
касаційної скарги, обвинувальний вирок та ухвала апеляційної інстанції скасуван-
ню не підлягають. 

Метою цієї статті є аналіз проблем, які виникають при застосуванні положень 
ст. 440 КПК України і п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у випадку смерті засудженого, 
виправданого до завершення розгляду касаційної скарги. Також поставлено завдан-
ня напрацювання пропозицій, які сприятимуть усуненню означених проблем. 

Аналіз стану вивчення проблеми у спеціальній літературі засвідчує, що окремі 
її аспекти під різними кутами зору були предметом наукових досліджень 
В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого, А. Я. Дубинського, В. С. Зеленецького, Л. М. Ло-
бойка, В. Т. Маляренка, В. Т. Нора, М. С. Строговича та інших провідних вчених.  

За період дії КПК України 2012 року захищено дві кандидатські дисертації, 
зокрема у 2016 році К. В. Токаренко на тему: «Процесуальний порядок закриття 
кримінального провадження», а у 2018 році – Х. М. Павич на тему: «Закриття 
кримінального провадження судом першої інстанції». 

При цьому, за межею уваги вказаних дослідників залишилися підстави, 
зокрема обставина, передбачена в п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України та процесуальний 
порядок закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції.  

Виклад основного матеріалу. По-перше, існують певні неузгодженості між 
окремими положеннями ст. 440 КПК України і п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, які 
породжують запитання про те, чи положення п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України і 
ст. 440 КПК України підлягають застосуванню у випадку смерті засудженого, 
виправданого? 

Передовсім варто констатувати, що ст. 440 КПК України передбачено повно-
важення касаційної інстанції на прийняття рішення про закриття кримінального 
провадження. Зокрема, унормовано, що суд касаційної інстанції, встановивши 
обставини, передбачені ст. 284 КПК України, скасовує обвинувальний вирок чи 
ухвалу і закриває кримінальне провадження [3]. 

Тобто таким формулюванням ст. 440 КПК України, у буквальному викладі, 
законодавець не передбачив будь-яких варіацій для касаційної інстанції, окрім як 
прийняти єдине процесуальне рішення – закрити кримінальне провадження за 
умови встановлення обставин, передбачених ст. 284 КПК. Як на мене, то інших 
тлумачень щодо процесуального рішення існувати не повинно, а варто виконувати 
цю вимогу законодавця у розумінні загального правила.  

Один виняток із цього правила міститься у п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК, зокрема, коли 
для суду передбачено альтернативу: закрити кримінальне провадження або ж про-
довжити провадження, якщо воно є необхідним для реабілітації померлого. Чому, на 
мій погляд, саме альтернативу? Очевидно тому, що саме суду надається виключне 
повноваження оцінити фактичні дані, а також наявні підстави для прийняття одного 
із двох, передбачених у п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК процесуальних рішень.  
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Зважаючи на те, що вимоги ст. 284 КПК України стосуються різних стадій 
кримінального провадження (зокрема, як досудового розслідування, так і судових 
стадій), різних представників сторони обвинувачення (слідчого, прокурора), слід-
чого судді, а також трьох судових інстанцій, які уповноважені приймати рішення 
про закриття кримінального провадження, в окремих частинах цієї ст. унормовано 
процесуальний порядок такої діяльності, повноваження на її здійснення за окреми-
ми пунктами ч. 1 ст. 284 КПК України, види процесуальних рішень за процесуаль-
ною формою тощо.  

Ця стаття містить і певні новації. Її доповнено новою частиною згідно із 
Законом № 2548-VIII від 18.09.2018 та унормовано, що якщо закінчилися строки 
досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне право-
порушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі 
про підозру, встановлені частиною першою ст. 219 КПК України, слідчий суддя 
може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням 
іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 
розслідування, або її представника (ч. 9 ст. 284 КПК України). 

З огляду на вищевикладене, інші ст. КПК України мають відсилочний харак-
тер відносно ст. 284 КПК України, що є логічно та відповідає загальним засадам 
юридичної техніки, такою також є ст. 440 КПК України.  

Частиною 7 ст. 284 КПК окреслено, що якщо обставини, передбачені п. 5, 6, 7, 
8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а 
також у випадку, передбаченому п. 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє 
ухвалу про закриття кримінального провадження. 

Згідно з п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК України судове провадження – кримінальне 
провадження у суді першої інстанції, яке охоплює підготовче судове провадження, 
судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення, провадження з 
перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, а також за ново-
виявленими або виключними обставинами.  

Тому для з’ясування питання про повноваження певного суду певної інстанції 
на прийняття рішення про закриття кримінального провадження з означених 
підстав при існуванні обставин, передбачених п. 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої 
ст. 284 КПК України, за основу варто брати розуміння законодавцем судового 
провадження, що унормоване у п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК України. 

При цьому, не вважаю, що такі поняття, як підозрюваний, обвинувачений, 
виправданий, засуджений варто тлумачити якось по-іншому, відходячи від 
закріплених у ст. 42, 43 КПК України визначень. 

Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. 276–279 КПК Украї-
ни, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримі-
нального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підоз-
ру, однак його не вручено їй унаслідок невстановлення місця перебування особи, 
проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для 
вручення повідомлень (ч. 1 ст. 42 КПК України). 

Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий 
до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України (ч. 2 ст. 42 КПК України). 

Факт об’єднання законодавцем процесуальних прав підозрюваного та обвину-
ваченого у ч. 3 ст. 42 КПК чи обов’язків у ч. 7 цієї ж ст. не має нічого спільного із 
однаковим сприйняттям чи розумінням законодавцем цих учасників кримінального 
провадження – законодавець чітко розмежовує розуміння підозрюваного та обвину-
ваченого. Як ми бачимо, законодавець лише проводить паралель між обвинуваченим 
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та підсудним, і це як на мене логічно (хоча серед науковців, які почасти апелюють 
до дієвості положень КПК 1960 року, існують і протилежні думки), адже дослівно 
підсудний – це той, хто відданий на розсуд суду, саме ним є сучасний 
обвинувачений (особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду). 

Своєю чергою, виправданим у кримінальному провадженні є обвинувачений, 
виправдувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили (ч. 1 ст. 43 КПК). 

Засудженим у кримінальному провадженні є обвинувачений, обвинувальний 
вирок суду щодо якого набрав законної сили (частина 2 ст. 43 КПК). 

Цілком логічним вважаю, що з моменту набрання вироком законної сили осо-
ба перестає бути обвинуваченим у кримінальному провадженні, а набуває проце-
суального статусу засудженого чи виправданого залежно від виду вироку. При 
цьому, виправданий, засуджений має права обвинуваченого, передбачені ст. 42 
КПК України, в обсязі, необхідному для його захисту на відповідній стадії судо-
вого провадження (ч. 3 ст. 43 КПК). Очевидно, що касаційний розгляд також 
підпадає під таке визначення і розуміння, оскільки це слідує зі законодавчого 
визначення судового провадження, яке закріплене у п. 24 ч. 1 ст. 3 КПК України. 
Зважаючи на такий стан речей, можна констатувати, що положення п. 5 ч. 1 ст. 284 
КПК України (а відтак і ст. 440 КПК України) підлягають застосуванню не тільки в 
разі смерті підозрюваного чи обвинуваченого, але й у випадку смерті засудженого чи 
виправданого. Хоча для уникнення різних наукових тлумачень доцільно рекомен-
дувати законодавцеві внести відповідні доповнення до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК. 

Така позиція також узгоджується із вимогами п. 1-3 ч. 1 ст. 425 КПК України, 
де визначено, що право на касаційне оскарження, зокрема на подання касаційної 
скарги мають: засуджений, його законний представник чи захисник – у частині, що 
стосується інтересів засудженого; виправданий, його законний представник чи 
захисник – у частині мотивів і підстав виправдання; підозрюваний, обвинувачений, 
його законний представник чи захисник. Нелогічно та неприпустимо було б в 
одних випадках прирівнювати обвинуваченого до засудженого чи виправданого 
при прийнятті процесуальних рішень, зокрема при закритті кримінального про-
вадження, а в інших – розмежовувати їх, зокрема і при наділенні їх повно-
важеннями на подання касаційної скарги. Виправданий, засуджений лише має 
права обвинуваченого, передбачені статтею 42 КПК України, в обсязі, необхідному 
для його захисту на відповідній стадії судового провадження. 

Отже, беручи до уваги викладене, вважаю, що якщо обставина, передбачена 
п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України виявляється під час кримінального провадження у 
суді першої інстанції, яке охоплює підготовче судове провадження, судовий роз-
гляд і ухвалення та проголошення судового рішення, провадження з перегляду 
судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, а також за нововиявленими 
або виключними обставинами для суду передбачено альтернативу: закрити кри-
мінальне провадження або ж продовжити провадження, якщо воно є необхідним 
для реабілітації померлого (ним на досудовому розслідуванні є підозрюваний, а у 
судовому провадженні – обвинувачений, засуджений, виправданий). 

У п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК 1960 року подібно було передбачено обставину, що 
виключала провадження у кримінальній справі, зокрема щодо «померлого, за ви-
нятком випадків, коли провадження в справі було необхідним для реабілітації 
померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставина-
ми» [1, с. 117; 4]. При цьому, в наукових колах критикували вживання узагальне-
ного слова «померлого», оскільки допускали різні інтерпретації щодо розуміння 
того, про якого учасника кримінального процесу у тогочасному КПК йшлося. 
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По-друге, у теорії та на практиці не до кінця зрозумілою залишається відпо-
відь на запитання, які процесуальні рішення має прийняти касаційна інстанція, 
якщо буде встановлено, що до завершення розгляду своєї касаційної скарги засуд-
жений помер? 

Якщо на момент касаційного розгляду буде встановлено, що засуджений 
помер, то Верховний Суд, виконуючи вимоги ст. 440 КПК України, встановивши 
обставини, передбачені ст. 284 КПК України за загальним правилом, скасовує 
обвинувальний вирок чи ухвалу і закриває кримінальне провадження. 

Оскільки вже зазначалося вище, що один виняток із цього правила міститься у 
п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК, зокрема, коли для суду передбачено альтернативу: закрити 
кримінальне провадження або ж продовжити провадження, якщо воно є необхід-
ним для реабілітації померлого, то у суду виникає необхідність вибору, а логічно і 
обов’язок з’ясування підстав для прийняття одного з цих процесуальних рішень.  

На моє переконання, Верховний Суд повинен скасувати обвинувальний вирок і 
відповідну ухвалу апеляційного суду та закрити кримінальне провадження, крім 
випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (у такому 
випадку провадження продовжується і за його перебігом суду варто приймати 
визначені у КПК процесуальні рішення (при цьому суд касаційної інстанції 
перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм 
матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин і не має права 
досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не 
були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про 
достовірність того чи іншого доказу. Суд касаційної інстанції переглядає судові 
рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги. Суд 
касаційної інстанції вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погір-
шується становище засудженого, виправданого чи особи, стосовно якої вирішува-
лося питання про застосування примусових заходів медичного чи виховного 
характеру. Якщо задоволення скарги дає підстави для прийняття рішення на користь 
інших засуджених, від яких не надійшли скарги, суд касаційної інстанції зобов’яза-
ний прийняти таке рішення (ч. 1–2 ст. 433 КПК України)). 

Якщо ж Верховним Судом буде встановлено, що питання про реабілітацію 
померлого не порушено, а, відповідно, провадження не є необхідним, суд за загаль-
ним правилом ст. 440 КПК України скасовує обвинувальний вирок і відповідну 
ухвалу апеляційного суду та закриває кримінальне провадження. Видається, що 
такі дії будуть логічними та послідовними, адже, як слушно вказано у юридичній 
літературі, смерть особи, яка вчинила злочин, робить провадження у кримінальній 
справі безпредметним [7, с. 470]. При цьому, додатково зазначу, що втрачається 
мета покарання, (адже навіть без заглиблення в абсолютні, відносні й змішані 
теорії покарання, відомо, що воно має на меті не тільки кару, а й виправлення 
засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і 
іншими особами (ч. 2 ст. 50 КК України)), що визначено в обвинувальному вироку 
суду та ухвалі апеляційної інстанції, яка залишила таке рішення першої інстанції 
без змін (тому вони за загальним правилом ст. 440 КПК України підлягають 
скасуванню). 

По-третє, варто констатувати, що у чинному КПК України справді 
відсутня вказівка, як потрібно визначати необхідність продовження розгляду, і 
касаційного розгляду в тому числі, залежно від того, чи є необхідним продовження 
розгляду для реабілітації померлого. 
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Із цього приводу підтримую позицію, яка вже висловлена в юридичній 
літературі та відповідає вимогам низки статей КПК України, що до суду повинно 
бути заявлено клопотання (заяву) [5, с. 116], в якому (ій) викладають обставини, 
які можуть свідчити про наявність підстав для реабілітації померлого, а 
відповідно суд перевіряє наявність цих підстав та встановлює необхідність та під 
ставність подальшої реабілітації померлого чи протилежне.  

У цьому ракурсі варто пригадати, що у теорії кримінального процесу 
розглядувану підставу для закриття кримінального провадження (п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК) 
відносять до формально-процесуальних підстав закриття кримінального прова-
дження, тобто таких, що зумовлюють закриття кримінального провадження, зважаючи 
на наявність рішень щодо певного факту, які набули юридичної сили [7, с. 470]. Із 
цього приводу я б додала до поданого визначення пункт «…за відсутності воле-
виявлення близьких родичів померлого, захисника щодо реабілітації померлого, 
яке має процесуальну форму клопотання (заява)». 

Завдяки проведеному аналізу положень чинного КПК України встановлено, 
що також мають право на існування ті наукові пропозиції, які стосуються осіб та 
учасників судового провадження, які можуть звернутися із таким клопотанням 
(заявою). До них слушно віднесено близьких родичів померлого, а також 
захисника, участь якого у цій категорії проваджень є обов’язковою [5, с. 115]. Це 
бачення повною мірою узгоджується із положеннями п. 6 ч. 2 ст. 52 КПК та ст. 525 
КПК України. Однак для судової практики необхідно виробити єдиний підхід із 
цього приводу, а як на мене, найоптимальнішим шляхом є внесення цих доповнень 
до аналізованих вище ст. 284, 440 КПК та інших, які стосуються розглянутих 
питань (закриття кримінального провадження та продовження розгляду, якщо 
провадження є необхідним для реабілітації померлого). 

Не можу сказати, що законодавчі ініціативи у цій царині геть відсутні. 
Відзначу законопроект народних депутатів України А. М. Павловського, 
Ю. Я. Стеця, О. М. Бригинця «Про внесення змін до Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (щодо порядку реабілітації, в тому числі реабілітації 
померлого)», де було запропоновано порядок реабілітації особи, зокрема реабіліта-
ції померлого у кримінальному провадженні. Маючи низку позитивів, цей проект 
також містив неправильні конструкції, які суперечили його меті та положенням 
КПК України, зокрема «досі не врегульовано порядок реабілітації померлого 
підозрюваного, обвинуваченого, а саме, не зазначено коло осіб, які можуть 
вимагати завершення досудового розслідування та судового розгляду криміналь-
ного провадження з метою реабілітації померлого, що передбачено п. 5 ч. 1 ст. 284 
КПК…» [6], адже у цьому випадку має йтися не про «завершення…», а про 
продовження провадження з метою реабілітації тощо.  

При цьому, досить слушною була ремарка авторів цього законопроекту, що 
такі питання виникають на практиці, і не тільки в Україні. Зокрема, 14.07.2011 року 
Конституційний Суд Російської Федерації з посиланням на статтю 6 Конвенції про 
захист прав людини й основоположних свобод постановив, що слідство не може 
закрити кримінальне провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного (обвинуваченого) 
без згоди його близьких родичів [6]. Вважаю, що така законодавча новація була б 
корисною і для національного законодавства, і в такий спосіб, охопивши у цих 
доповненнях і судове провадження, теж можна усунути прогалину, яка існує в 
чинному КПК України.  

Незгода з кваліфікацією, призначеним покаранням у разі наведення їх у 
касаційній скарзі, самі собою не можуть свідчити про необхідність реабілітації 
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померлого та не є підставами для реабілітації такої особи, якщо в цілому винува-
тість засудженого в його касаційній скарзі чи касаційній скарзі його захисника не 
заперечується. 

А от щодо наявних порушень вимог КПК, які можуть бути викладені у 
касаційній скарзі засудженого чи його захисника, то вони бувають різними, а 
окремі з них, очевидно, можуть свідчити і про наявність підстав для подальшої 
реабілітації, що і варто суду з’ясовувати в кожному окремому випадку, щоб 
запобігти порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, які є непоодинокими [9; 10]. 

Науковці також неодноразово звертали увагу на необхідність дотримання 
засади презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини при прийнятті 
процесуального рішення про закриття кримінального провадження із підстави, 
передбаченої п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК [2, с. 324–335]. Звісно, передусім це стосується 
досудового розслідування, випадків, коли обвинувачений помер до завершення 
судового розгляду у суді першої інстанції, однак повністю вилучити цю засаду 
неприпустимо і в ситуації під час перегляду у Верховному Суді. При цьому варто 
пам’ятати про межі перегляду судом касаційної інстанції (ст. 433 КПК України).  

Варто також констатувати, що наявні наукові публікації підтверджують від-
сутність єдності у слідчій та судовій практиці щодо документу, який використо-
вують на підтвердження факту смерті особи і це також один із можливих способів 
уникнення кримінальної відповідальності особою, яка вчинила кримінальне 
правопорушення [8, с. 91–93]. Тому у юридичній літературі висловлено слушну 
пропозицію документами на підтвердження смерті особи, яка є учасником кри-
мінального провадження, вважати видане у встановленому законом порядку свідоцтво 
про смерть або актовий запис (витяг), а також рішення суду про визнання особи 
померлою, яке набрало законної сили [5, с. 117].  

По-четверте, у разі прийняття судом касаційної інстанції процесуального 
рішення про закриття кримінального провадження в порядку ст. 440 КПК України 
щодо виправданого, який помер до завершення розгляду касаційної скарги, 
обвинувальний вирок та ухвала апеляційної інстанції скасуванню не підлягають, 
оскільки у згаданій нормі КПК України є пряма вказівка законодавця про 
скасування лише обвинувального вироку чи ухвали (хоча вживання законодавцем 
цього сурядного сполучника «чи» можна розцінювати неоднозначно). 

Висновки. Якщо обставина, передбачена п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, вияв-
ляється під час кримінального провадження у суді першої інстанції, яке охоплює 
підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення 
судового рішення, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, 
касаційному порядку, а також за нововиявленими або виключними обставинами 
для суду передбачено альтернативу: закрити кримінальне провадження або ж 
продовжити провадження, якщо воно є необхідним для реабілітації померлого 
(ним на досудовому розслідуванні є підозрюваний, а у судовому провадженні – 
обвинувачений, засуджений, виправданий). Під час прийняття процесуального 
рішення про закриття кримінального провадження суд касаційної інстанції скасо-
вує обвинувальний вирок і відповідну ухвалу апеляційного суду. 

Можна вважати, що положення п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України (а відтак і ст. 440 
КПК України) підлягають застосуванню не тільки в разі смерті підозрюваного чи 
обвинуваченого, але й у випадку смерті засудженого чи виправданого, оскільки ви-
правданий, засуджений має права обвинуваченого, передбачені ст. 42 КПК України, в 
обсязі, необхідному для його захисту на відповідній стадії судового провадження. 
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Статтю 284 КПК України варто доповнити положенням про те, що близькі 
родичі померлого, захисник маю заявити про клопотання (заява), в якому (ій) 
викладають обставини, які можуть свідчити про наявність підстав для реабілітації 
померлого, а відповідно суд перевіряє наявність цих підстав та встановлює 
необхідність та підставність подальшої реабілітації померлого чи протилежне.  

Якщо в цілому винуватість засудженого в його касаційній скарзі чи касаційній 
скарзі його захисника не заперечується, то очевидно незгода з кваліфікацією, 
призначеним покаранням самі по собі не можуть свідчити про необхідність 
реабілітації засудженого та не є підставами для реабілітації такої померлої особи. 

Щодо наявних порушень вимог КПК, які можуть бути викладені у касаційній 
скарзі засудженого чи його захисника, то вони можуть бути різноманітними, а 
окремі з них, очевидно, можуть свідчити і про наявність підстав для подальшої 
реабілітації, що і варто суду з’ясовувати, щоб запобігти порушенням ст. 6 Конвен-
ції про захист прав людини й основоположних свобод. 

При прийнятті судом касаційної інстанції процесуального рішення про закрит-
тя кримінального провадження в порядку ст. 440 КПК України щодо виправданого, 
який помер до завершення розгляду касаційної скарги, обвинувальний вирок та 
ухвала апеляційної інстанції скасуванню не підлягають, оскільки у згаданій нормі 
КПК України є пряма вказівка законодавця про скасування лише обвинувального 
вироку чи ухвали (хоча вживання законодавцем цього сурядного сполучника «чи» 
можна розцінювати неоднозначно). 
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APPLICATION OF PROVISIONS OF ARTICLE 440 
OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF UKRAINE 

AND CLAUSE 5, PART 1, ARTICLE 284 OF THE CRIMINAL 
PROCEDURE CODE OF UKRAINE, IN CASE OF DEATH 

OF THE CONVICTED OR THE ACQUITTED BEFORE 
FINALIZATION OF CASSATION APPEAL CONSIDERATION 

I. Basysta 
Lviv State University of Internal Affairs,  

26, Horodotska Str., Lviv, Ukraine, 79007, 
e-mail: basysta-i@ukr.net 

The scholarly position on whether the provisions of Clause 5, Part 1, Article 284 of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine are to be applied in case not only of death of a suspect, 
defendant, as stipulated in Clause 5, Part 1, Article 284 of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine, but also in case of death of the convicted or the acquitted, remains controversial. 

For now, opposing views exist about the procedural resolutions that the Supreme Court is 
authorized to make under the requirements of Article 440 of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine, having clarified the circumstances stipulated by Clause 5, Part 1, Article 284 of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine, and closing the criminal proceedings against the 
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convicted. I am of the opinion that the Supreme Court shall recall the sentence and the 
relevant resolution of the court of appeals, and close the criminal proceedings, with exception 
of the cases where the proceedings is necessary to rehabilitate the deceased (in this case, the 
proceedings shall be continued, and the court shall make procedural decisions about the 
process as defined in the Criminal Procedure Code). 

It is proved that Article 284 of the Criminal Procedure Code of Ukraine would benefit from 
adding the provision stating that close relatives of the deceased individual, his/her attorney 
should file a solicitation (application), stating the circumstances that can be evidence on the 
grounds of which the deceased should be rehabilitated, and the court, correspondingly, could 
verify the validity of these circumstances and establish the necessity and the basis for further 
rehabilitation of the deceased, or otherwise. 

Arguments are provided in support of the scholarly position postulating that when the 
Supreme Court makes a procedural resolution to close the criminal proceedings as described 
in Article 440 of the Criminal Procedure Code of Ukraine concerning the acquitted individual 
who had died before his/her own cassation appeal consideration was finished, the judgment of 
conviction, and the judgment of the court of appeals, must not be recalled. 

Keywords: cassation appeal, cassation instance court (the Supreme Court), convicted, 
acquitted, court proceedings.  
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ 
ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

О. Лубчук 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

У статті досліджено правову природу аудіовізуального твору як самостійного об’єкта 
авторського права. Проаналізовано чинне законодавство, міжнародні договори та 
іноземний досвід у сфері охорони аудіовізуального твору. Виявлено, що аудіовізуальний 
твір є результатом багатоетапної колективної творчої праці й належить до складних 
об’єктів права інтелектуальної власності. Обґрунтовано доцільність виокремлення двох 
груп-ознак аудіовізуального твору – тих, що обумовлені його приналежністю до творів як 
об’єктів авторського права та ознак, які властиві виключно аудіовізуальному твору, а 
відтак, дають змогу виокремити останній серед інших об’єктів права інтелектуальної 
власності. Наголошено на необхідності відносити до першої групи такі властивості, як 
творчий характер та об’єктивну форму вираження. Натомість до другої групи віднесено такі 
ознаки, як: 1) наявність серії зафіксованих та пов’язаних між собою кадрів (зображень) чи 
аналогових або дискретних сигналів; 2) наявність візуального ефекту руху; 3) використання 
відповідних технічних засобів; 4) призначення для зорового та слухового сприйняття; 
5) комплексний та колективний характер створення.  

Ключові слова: об’єкт авторського права, творчий характер, об’єктивна форма 
вираження, складний твір. 
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На сьогодні аудіовізуальний твір є одним із найпоширеніших об’єктів авторсь-
кого права. Цьому значною мірою посприяв розвиток інформаційно-комунікацій-
них технологій, з огляду на що виникли нові способи створення й поширення 
аудіовізуальних творів, а також нові їх види із своїм специфічним правовим 
режимом. З огляду на складність процесу створення аудіовізуального твору, в 
якому бере участь цілий колектив осіб (сценаристів, кінорежисерів, художників, 
композиторів, продюсерів тощо), а також на різноманіття аудіовізуальних творів, 
важливим завданням є визначення правової природи аудіовізуального твору та 
його ключових характеристик як об’єкта права інтелектуальної власності. 

Хоч вітчизняна індустрія створення аудіовізуальних творів переживає етап 
відродження, її розвиток ускладнюється наявністю численних правових прогалин у 
регулюванні прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір і відсутністю 
системних наукових досліджень цієї сфери відносин. 
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Проблемам правової охорони різних об’єктів інтелектуальної власності прис-
вячено чимало досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері теорії права, 
цивільного права та права інтелектуальної власності. До них належать, зокрема, 
праці К. О. Афанасьєвої, С. Ю. Бурлакова, Е. П. Гаврилова, В. С. Дмитришина, 
В. А. Дозорцева, В. С. Дроб’язка, О. В. Жилінкової, О. В. Кондакової, О. О. Кулініч, 
О. П. Сергєєва, К. А. Флейшиц, С. А. Чернишевої, О. С. Яворської. При цьому 
малодослідженим залишається питання правового режиму аудіовізуального твору 
як об’єкта права інтелектуальної власності. Відтак, пропонована тема наукового 
дослідження, викладеного у зазначеній статті, є актуальною та потребує подаль-
шого вивчення. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу положень національного 
законодавства, міжнародних договорів та іноземного досвіду з’ясувати правову 
природу й виявити ключові ознаки аудіовізуального твору як об’єкта права 
інтелектуальної власності. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» у статті 1 визначає 
аудіовізуальний твір як такий, що фіксується на певному матеріальному носії 
(кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді 
серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які 
відображають (закодовують) рухомі зображення (із звуковим супроводом та без 
нього), і сприйняття якого є можливим винятково за допомогою того чи іншого 
виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення 
візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіові-
зуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми, 
які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи 
іншими [22]. 

Дещо інше трактування аудіовізуального твору містить стаття 1 Закону України 
«Про телебачення і радіомовлення», яка визначає його як частину телерадіопрог-
рами, що є об’єктом авторського права, має певну тривалість, авторську назву і 
власну концепцію, складається з епізодів або цілісних авторських творів, поєднаних 
між собою творчим задумом і зображувальними чи звуковими засобами та яка є 
результатом спільної діяльності авторів, виконавців та виробників [23]. Зазначена 
дефініція, на відміну від запропонованої в Законі України «Про авторське право і су-
міжні права», акцентує увагу на елементах творчого процесу створення аудіовізуаль-
ного твору, як-от: власна концепція, творчий задум та спільна діяльність творців.  

Щоправда, плюралізм підходів є виправданим, коли йдеться про доктринальне 
тлумачення. Однак викладення законодавчих дефініцій одних і тих самих понять у 
різних нормативних актах є негативним явищем законодавчої техніки. Визначення тих 
самих понять різними нормативними актами по-різному взагалі є недопустимим [17, 
с. 172]. Тому важливо виробити єдиний законодавчий підхід до трактування поняття 
аудіовізуального твору, який би оптимально відображав його характеристики. 

З’ясування ознак аудіовізуального твору розпочнемо з аналізу поняття «твору» 
й визначення вимог, відповідність яким уможливлює віднесення того чи іншого 
об’єкта до сфери авторського права. За В. І. Серебровським, твір – це сукупність 
ідей, думок й образів, які отримали в ході творчої діяльності автора своє вираження в 
доступній для сприйняття почуттями людини конкретній формі, що припускає 
можливість відтворення [28, с. 32]. Натомість В. Я. Іонас визначає твір як відобра-
ження дійсності, яке є синтезом ідей (понять чи образів), вираженим в об’єктивній 
формі, що містить вирішення задачі пізнання та перетворення людини, суспільства й 
природи [16, с. 21]. Проаналізувавши зазначені трактування, виокремимо відповідні 
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характеристики твору як об’єкта авторського права. По-перше, він не є матеріальним 
благом, а продуктом творчої діяльності [18, с. 76]. По-друге, твір має бути втілений у 
конкретній формі, доступній для сприйняття людиною. 

У цілях розкриття змісту критерію творчого характеру проаналізуємо поняття 
«творчості». В науковій літературі сформувалося кілька підходів щодо трактування 
цього поняття. Один із них полягає в тому, щоб розглядати творчість як свідомий й 
здебільшого трудомісткий процес, що має на меті досягнення певного результату 
[28, с. 34]. Однак такий підхід призводить до необґрунтованого широкого тракту-
вання зазначеного поняття. Натомість Е. П. Гаврилов пропонує визначати творчість як 
діяльність людини, що створює щось якісно нове й відмінне завдяки своїй непов-
торності, оригінальності та унікальності [6, с. 83]. Очевидною перевагою такого 
трактування вбачається виокремленняпевних ознак (новизна, оригінальність), яким 
повинен відповідати той чи інший результат, щоб вважатись творчістю. 

Новизна може виражатись в новому змісті, новій формі твору, новій ідеї, новій 
науковій концепції тощо [20, с. 442–443]. Щоправда, в літературі сформувались два 
підходи щодо доцільності розгляду новизни як окремої ознаки твору. Перший 
ґрунтується на визнанні її самостійного характеру [16, с. 12]. Натомість прихильни-
ки другого підходу розглядають новизну не в якості окремої ознаки, а як 
невід’ємний елемент будь-якого твору. Так, С. П. Грішаєв зазначає, що в більшості 
випадків твір буде новим, оскільки він містить оригінальні думки, ідеї, художні 
зразки, композиції, які раніше не існували [9, с. 39]. Тобто ознака новизни повніс-
тю поглинається ознакою творчого характеру [27, с. 111]. Така позиція видається 
слушною, адже новизна є однією із ознак, які допомагають визначити творчий 
характер твору, а відтак, обґрунтованим є співвідношення новизни та творчого 
характеру як частини й цілого.  

Критерієм, що дає змогу оцінити винятковість твору, є також його оригінальність. 
Вона вказує на те, що твір не повинен бути скопійований з іншого твору й має містити 
значний обсяг власного творчого матеріалу [1, с. 45]. При цьому оригінальність не 
можна оцінювати однаково стосовно всіх видів творів. Вона розрізняється залежно від 
того, чи йде мова про твори науки і техніки чи про художні твори, про оригінальний чи 
про похідний твір. Головне, щоб твір відрізнявся від своїх попередників, не був копією 
чи наслідуванням іншого твору [21, с. 58]. Однак не всі країни визнають оригіналь-
ність й новизну необхідними критеріями твору. В країнах англосаксонської правової 
сім’ї оригінальність твору поступається за важливістю вкладеній у твір праці, її твор-
чому характеру. Навіть якщо твір не зовсім відповідає вимогам новизни, але автор 
проявив достатні вміння й доклав значних зусиль для його створення, цей твір 
визнається об’єктом авторського права [15, с. 134]. 

Наступна властивість будь-якого твору, в тому числі й аудіовізуального, поля-
гає у наявності конкретної форми, доступної для сприйняття людиною, або ж 
об’єктивної форми. Під нею розуміють таку форму існування твору в зовнішньому 
світі, яка дозволяє іншим особам (крім автора) ознайомитись з твором [7, с. 70] й 
уможливлює його сприйняття іншими людьми, як правило, за допомогою органів 
чуття [11, с. 70]. Як слушно зазначає О. П. Сергєєв, доти, поки думки та образи 
автора не проявляться зовні, а існують лише у вигляді творчого задуму, вони не 
можуть бути сприйняті іншими людьми і, як наслідок, немає практичної потреби в 
їх правовій охороні [27, с. 111–112]. Адже думки, образи й ідеї, що не були 
виражені в об’єктивній формі, за жодних умов не можуть бути введені в цивільний 
обіг і просто не можуть бути відокремлені від своїх творців [18, с. 77]. Варто також 
погодитися з М. В. Дозорцевою, що об’єктивна форма твору як ознака об’єкта 
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авторського права має подвійне значення. По-перше, вона повинна робити твір 
доступним для сприйняття третіми особами. По-друге, забезпечувати можливість 
відтворення твору третіми особами [13, с. 36–37]. Відтак, об’єктивна форма вті-
лення твору є однією з умов, які уможливлюють його існування та сприйняття 
іншими як самостійного об’єкта права інтелектуальної власності. 

Поряд з цим в окремих країнах для визнання певного твору об’єктом авторсь-
кого права необхідно, щоб він був виражений не просто в об’єктивній, а в 
матеріальній формі [18, с. 77]. Можливість встановлення такого критерію охороно-
здатності твору допускається пунктом 2 статті 2 Бернської конвенції про охорону 
літературних і художніх творів [2]. Такий підхід застосував законодавець і в Законі 
України «Про авторське право і суміжні права». Однак під час закріплення 
матеріальної форми на законодавчому рівні як обов’язкової необхідно враховувати 
специфіку, тих чи інших об’єктів авторського права. Варто погодитися з О. В. Кон-
даковою, що відповідна ознака не може бути в якості визначальної щодо всіх 
об’єктів авторського права в національному законодавстві, адже рівень розвитку 
технічних засобів фіксації й розповсюдження нематеріальних результатів інтелек-
туальної діяльності дає змогу значній кількості творів існувати поза межами будь-
якої матеріальної форми (наприклад, у вигляді радіосигналу) [18, с. 77]. 

Однак не можна заперечувати й той факт, що твори в усній формі можуть з 
часом бути легко спотворені чи втрачені, що ускладнює можливість застосування 
ефективних способів захисту прав їх авторів [27, с. 113]. Так, І. І. Дахно вважає усну 
форму вираження твору суб’єктивною, оскільки, спираючись на неї, важко, а то й 
неможливо відтворити, сприйняти чи передати твір [10, с. 53]. Тому матеріальна 
форма твору є певною гарантією захисту прав авторів того чи іншого твору на випа-
док їх порушення, хоч її законодавче закріплення як критерій охороноздатності твору 
має реалізуватися з огляду на специфіку відповідного об’єкта авторського права.  

Серед властивостей, притаманних винятково аудіовізуальному твору, необхід-
но відзначити насамперед таку законодавчо визначену ознаку, як наявність серії 
зафіксованих та пов’язаних між собою кадрів (зображень) чи аналогових або 
дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення. При 
цьому зображення повинні бути об’єднані спільним змістовним навантаженням 
[26, с. 42]. Очевидним є також той факт, що серія таких зображень повинна воло-
діти певною послідовністю. Більше того, аудіовізуальний твір зазвичай складається 
з декількох послідовностей, кожна з яких виконує власну семантичну функцію та є 
автономною за смисловим наповненням [3]. Варто також зазначити, що кадр 
належить до групи складових частин кінематографічного твору, які можуть бути 
відокремлені й використані самостійно, незалежно від останнього, і за певних умов 
(дотримання критеріїв охороноздатності) охоронятися як самостійний твір [4, с. 146]. 

Ще однією ознакою аудіовізуального твору, яку можна вивести на підставі 
аналізу законодавчої дефініції, є наявність візуального ефекту руху. У Рекоменда-
ції Генеральної конференції ЮНЕСКО «Про охорону та збереження рухомих 
зображень» від 27 жовтня 1980 р. рухомі зображення визначено як серію зафіксо-
ваних на носії зображень із звуковим супроводом чи без нього, які при відтворенні 
створюють враження руху і призначаються для комунікації чи демонстрації гля-
дачам, або ж створюються у документальних цілях. До них зачислено, зокрема, 
кінематографічні й телевізійні твори, створені організаціями мовлення або для них 
[24]. Щоправда, в тих чи інших видах аудіовізуальних творів ефект руху 
проявляється по-різному. Так, окремі з них характеризуються візуальним ефектом 
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безперервного руху (кінофільми, телефільми). Натомість в слайдфільмах й діафіль-
мах образи та інформація сприймаються із затримкою в часі, дискретно [5, с. 55]. 

Ознакою аудіовізуального твору, на яку вказує законодавець, є також те, що 
він доноситься до глядача за допомогою певних технічних пристроїв. Завдяки їм 
пов’язані між собою зображення створюють ілюзію руху. Так, серія кадрів за 
допомогою спеціальних технічних пристроїв перетворюється із поодиноких ста-
тичних зображень у динамічну загальну картину, що сприймається глядачами на 
екрані чи іншому призначеному для зорового сприйняття пристрої [4, с. 146]. 
Зазначена ознака тісно пов’язана із ще однією характеристикою аудіовізуальних 
творів – їх призначенням, яке полягає в зоровому та слуховому сприйнятті. 

При визначенні ознак аудіовізуальних творів варто враховувати також складність 
процесу їх створення, яка зумовлена широким колом суб’єктів творення аудіовізуаль-
ного твору й різнорідним характером його складових елементів. Так, В. А. Дозорцев 
зазначає, що традиційні об’єкти авторського права досить прості, є результатом 
творчої діяльності одної особи чи невеликої кількості осіб-співавторів, які здебільшого 
здійснюють однорідну діяльність. Однак з розвитком техніки з’явилися досить складні 
об’єкти, які, як зазвичай, не можуть бути створені однією особою і є продуктом 
різнорідної діяльності. Їх формування є результатом багатоетапного процесу, коли 
одні особи своєю творчою діяльністю створюють елементи, котрі використовуються 
на другому етапі вже іншими особами для творення комплексного об’єкта в цілому 
[12, с. 146]. До них вчений зачислює, зокрема, аудіовізуальні твори. 

Поділяючи усі складні художні твори на: просторові (статичні), тимчасові 
(динамічні) та твори синтетичного мистецтва (просторово-часові), І. В. Савельєва 
зараховує до останньої з категорій аудіовізуальні твори як такі, що є органічним 
поєднанням різних видів мистецтва в єдине художнє ціле [25, с. 31, 39]. О. В. Жи-
лінкова виокремлює такі ознаки складного твору: 1) з’єднані твори двох або більше 
галузей мистецтва (різнорідні об’єкти авторського права); 2) кожну з частин твору 
створювали з метою творення цілісного твору; 3) кожна з частин твору не є 
головною по відношенню до інших; 4) частини твору можуть використовуватися 
разом та окремо від інших частин твору, тобто мати самостійне значення [14]. 
Аналіз відповідних характеристик дає змогу переконатися в приналежності аудіо-
візуального твору до категорії складних об’єктів права інтелектуальної власності. 
Адже, хоч він й охоплює низку різнорідних об’єктів, які можуть використовува-
тися окремо від нього, всі вони об’єднані єдиною метою – створення єдиного 
цілісного твору. 

Особливістю аудіовізуального твору є також його комплексний характер. 
Адже об’єктом авторського права варто вважати не просто роботу автора чи ідеї, 
виражені автором, а твір як комплекс ідей та образів, що одержав своє об’єктивне 
вираження в готовій роботі [8, с. 59]. Ознакою, яка безпосередньо пов’язана з 
процесом створення аудіовізуального твору, є також колективний характер такого 
творення. Виділяючи індивідуальну, групову й колективну форми організації 
творчої праці, О. О. Красавчиков зазначає, що у випадку з аудіовізуальним твором 
має місце саме колективна форма, адже його створення відбувається за допомогою 
колективу творчих особистостей. До ознак цієї форми вчений зачислює: 
1) наявність між членами колективу формалізованих суспільних відносин; 2) со-
ціальні зв’язки, сформовані в процесі створення певного нематеріального блага, є 
підсистемою у загальній сукупності суспільних відносин, що створюють зазначене 
творче об’єднання; 3) єдність цілі та єдність керівництва, що дає змогу не тільки 
поставити відповідні творчі завдання, але й організувати роботу [19, с. 471]. 
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Проаналізувавши зазначені критерії, доходимо висновку, що всі вони прояв-
ляються у процесі творення аудіовізуального твору. Так, відносини між особами, 
які беруть участь у його створенні, регламентуються відповідними законодавчими 
нормами й положеннями укладених між ними договорів. Діяльність цих осіб 
підпорядковується єдиній меті – створенню самостійного об’єкта авторського 
права. Єдність керівництва забезпечується шляхом зосередження діяльності щодо 
управління творчим процесом в особі режисера. 

Підсумовуючи, зазначимо, що аудіовізуальний твір є складним об’єктом авторсь-
кого права та результатом багатоетапної колективної творчої праці. Ознаки аудіо-
візуального твору можна умовно поділити на дві категорії. Першу становлять ті, що 
властиві будь-якому твору як об’єкту авторського права. До них належать такі харак-
теристики, як творчий характер та об’єктивна форма вираження аудіовізуального тво-
ру. Натомість другу категорію утворюють особливості, які уможливлюють відмежу-
вання аудіовізуальних творів від інших об’єктів права інтелектуальної власності. 
Серед них: 1) наявність серії зафіксованих та пов’язаних між собою кадрів (зображень) 
чи аналогових або дискретних сигналів; 2) наявність візуального ефекту руху; 3) вико-
ристання відповідних технічних засобів; 4) призначення для зорового та слухового 
сприйняття; 5) комплексний та колективний характер створення.  
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The article is devoted to the study of the legal nature of an audiovisual work as an 
independent object of copyright. The current legislation, international treaties and foreign 
experience in the field of audiovisual work protection are analyzed. The basic scientific 



О. Лубчук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 

 

230 

approaches concerning determination of the legal framework of an audiovisual work are 
described and the basic characteristics of the latter are formulated. It is revealed that 
audiovisual work is the result of multi-stage collective creative work. The necessity of 
assigning an audiovisual work to the category of complex objects of intellectual property law is 
substantiated. Despite the fact that it covers a number of heterogeneous objects, the latter are 
united around the sole purpose – the creation of an independent work. 

Based on the analysis of the features of the collective form of creativity, the 
appropriateness of assigning an audiovisual work to the category of works that arise as a 
result of collective creation is concluded. As relations between the persons involved in its 
creation are regulated by the relevant laws and provisions of contracts concluded between 
them. In addition, their activities are subject to the sole purpose - the creation of an 
independent object of copyright. The unity of the leadership, in turn, is ensured by 
concentrating management activities in the hands of the director. 

It is noted that for determining the features of audiovisual works, it is necessary to take 
into account the complexity of its creation, conditioned by a wide range of subjects participating in 
such a process and the heterogeneous nature of its components. The expediency of 
separating two groups of features of an audiovisual work is substantiated – characteristics 
justified by its belonging to works as objects of copyright, as well as features relating to 
audiovisual work exclusively, and, thus, making it possible to distinguish the latter among other 
objects of intellectual property rights. It is emphasized that creative character and objective 
form of expression should be classified as the characteristics of the first type. By contrast, a 
second group includes the following features: 1) the presence of a series of fixed and 
interconnected frames (images), analog or discrete signals; 2) the presence of a visual effect 
of motion; 3) the use of appropriate technical means; 4) intended for visual and auditory 
perception; 5) the complex and collective character of the creation. 

Keywords: copyright object, creative character, objective form of expression, complex work. 
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ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 
У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

Л. Тарасенко 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Досліджено проблемні питання щодо правової охорони об’єктів авторського права у 
цифровому середовищі. Проаналізовано чинне законодавство щодо правового регулю-
вання цих відносин. Проаналізовано тенденції авторського права з урахуванням розвитку 
цифрових технологій. З’ясовано, що розвиток суспільних відносин значно випереджає 
законодавство, яке врегульовує відносини щодо набуття, здійснення та захисту прав 
інтелектуальної власності в цифровому середовищі загалом, та авторських прав зокрема. 
Зроблено висновки про те, що розвиток цифрових технологій зумовлює певні особливості 
щодо набуття та здійснення авторських прав у цифровому середовищі, серед яких мож-
ливість швидкого оцифрування об’єктів авторського права, існування окремих об’єктів 
авторського права винятково у цифровому вигляді (комп’ютерні програми, відеоігри, 
електронні бази даних тощо), швидке передання інформації (яка за своєю суттю зазвичай 
містить об’єкти авторського права) через мережу Інтернет. Обґрунтовано, що у цифровому 
середовищі можуть використовуватися такі об’єкти авторського права: веб-сайт як оригі-
нальний комплексний твір; письмові твори, усні твори (у вигляді відеофайлів), тобто 
контент веб-сайту; комп’ютерні програми та інше програмне забезпечення (в тому числі як 
внутрішня технічна основа веб-сайту); зображення, малюнки, в тому числі веб-дизайн; 
музичні твори; аудіовізуальні твори, в тому числі відеоігри, фільми. Доведено, що веб-
дизайн (інтерфейс веб-сайту, інших пристроїв) є об’єктом права інтелектуальної власності, 
який використовується в цифровому середовищі, та може охоронятися як об’єкт авторсь-
кого права (зображення), як об’єкт патентного права (промисловий зразок) або як торго-
вельна марка («Trade Dress Protection»). 

Ключові слова: авторське право, Інтернет, веб-сайт, веб-дизайн, комп’ютерна програма. 
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Вступ. Майже всі об’єкти права інтелектуальної власності можуть використо-
вуватися в мережі Інтернет. Серед них: об’єкти авторського права, патентного 
права, торговельні марки та інші засоби індивідуалізації товарів та послуг, учасни-
ків цивільного обороту, окремі нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. 
Використання цих об’єктів у цифровому середовищі зумовлює необхідність належ-
ного правового регулювання. Водночас станом на сьогодні національне законо-
давство у цій сфері потребує доопрацювання. 

Постановка проблеми. Правове регулювання відносин щодо використання 
об’єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет включає в себе загальні та 
спеціальні норми. Загальні – це всі норми, які визначають порядок набуття, 
здійснення, припинення та захисту авторських, патентних прав, прав на торго-
вельні марки тощо. Спеціальні норми визначають особливості здійснення цих прав 
саме в мережі Інтернет (в цифровому середовищі).  

Найбільше спеціальних норм містить Закон України «Про авторське право і 
суміжні права». Так, у цьому законі наведено визначення понять «веб-сайт», «веб-
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сторінка», «власник веб-сторінки», «гіперпосилання», «електронна (цифрова) 
інформація)», «обліковий запис» тощо (ст. 1 закону). Також закон унормовує поря-
док припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використан-
ням мережі Інтернет у позасудовому порядку (ст. 52-1 закону). 

В інших законах, які врегульовують відносини інтелектуальної власності, є 
лише поодинокі згадки про Інтернет, а відтак, і про здійснення та захист прав в 
цифровому середовищі. Зокрема, у Законі України «Про охорону прав на винаходи 
і корисні моделі» про Інтернет згадано лише в контексті пропонування товару для 
продажу через Інтернет, що законодавець трактує як використання винаходу, 
корисної моделі (абз. 5, ч. 2, ст. 28 закону). Аналогічна норма міститься і в Законі 
України «Про охорону прав на промислові зразки» щодо використання промисло-
вого зразка (абз. 3 п. 2 ст. 20 закону).  

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить дві 
згадки про Інтернет: в контексті використання знака, яким визнається застосування 
його в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет (абз. 4 п. 4 ст. 16 
закону) та у визначенні доменного імені (ст. 1 закону).  

Звичайно, це не вичерпний перелік норм, які визначають особливості набуття, 
здійснення та захисту прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі. 
Адже недоцільно обмежувати спеціальне правове регулювання лише тими 
нормами, які містять слово «Інтернет». Зокрема, до спеціального правового регу-
лювання належать норми щодо правового режиму комп’ютерної програми, баз 
даних, електронної (цифрової) інформації, щодо використання творів у цифровому 
середовищі та ін. Водночас наявність поодиноких згадок про мережу Інтернет є 
показовим і свідчить про те, що відповідне правове регулювання не йде в ногу з 
часом. Тобто розвиток суспільних відносин значно випереджає законодавство, яке 
врегульовує відносини щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної 
власності в цифровому середовищі загалом та авторських прав зокрема. 

Судова практика щодо вирішення спорів, пов’язаних із захистом авторських 
прав, що порушені в мережі Інтернет, також є неоднозначною, що вказує на 
актуальність цього наукового дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних засад 
набуття, здійснення та захисту авторських прав у цифровому середовищі набуває 
чимраз більшої популярності. Однак ці наукові доробки не завжди є системними. 
На рівні дисертаційних досліджень заслуговує на увагу праця І. І. Ващинця 
«Цивільно-правова охорона авторських прав в умовах розвитку інформаційних 
технологій», але її виконано 2006 року [1]. Цікавим є дисертаційне дослідження 
К. О. Зерова на тему «Захист авторських прав на твори, розміщені в мережі 
Інтернет» (2018 року) [6], але ця робота не охоплює проблемні аспекти набуття і 
здійснення авторських прав у цифровому середовищі. Поодинокі статті у фахових 
виданнях зосереджують свою увагу на окремих проблемних аспектах щодо вико-
ристання об’єктів авторського права у цифровому середовищі [2; 4; 5; 13]. Підруч-
ники з ІТ права та права інтелектуальної власності [7; 8; 9] зазвичай містять підроз-
діли щодо характеристики авторських прав у мережі Інтернет, але академічний 
виклад матеріалу не пропонує зазвичай вирішення усіх проблемних аспектів цієї 
тематики. Відтак пропонована тема наукового дослідження, що викладена у цій 
статті, є актуальною для подальшого аналізу. 

Цілями статті є характеристика об’єктів авторського права, які використовуються 
у цифровому середовищі, з’ясування особливостей їх правового режиму, обґрунту-
вання пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цих відносин. 
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Виклад основного матеріалу. Цифрові технології зумовили такі тенденції для 
розвитку права інтелектуальної власності:  

– можливість швидкого оцифровування об’єктів інтелектуальної власності, 
насамперед, авторського права. Йдеться про перетворення письмової форми у циф-
рову, зокрема, у файл певного вигляду (текстовий, зображення тощо); 

– створення нових винятково «цифрових» об’єктів інтелектуальної власності 
(наприклад, програмне забезпечення різних видів); 

– швидке поширення та розростання мережі Інтернет, що дає змогу швидкого 
глобального передання цифрової інформації (а відтак, і об’єктів права інтелек-
туальної власності) по всьому світу. 

Ці тенденції визначив британський науковець Дж. Сміт ще 2007 року [16, с. 5]. 
В Україні на науковому рівні вчені-правники також досліджували вплив інформа-
ційних технологій на розвиток інтелектуального права загалом та авторського 
права зокрема. 

Так, з аналізу позицій І. І. Ващинця, що викладений в його дисертаційному 
дослідженні, вбачається, що одними з тенденцій розвитку авторського права є 
розповсюдження авторсько-правової охорони на нові об’єкти, які не є результа-
тами творчої діяльності (нетворчі бази даних, технічні засоби захисту авторського 
права), а також звуження можливостей застосування обмежень авторських прав та 
їх підміна укладенням ліцензійних угод [3, с. 8]. Позиція є дискусійною, оскільки 
відсутність творчого характеру при створенні твору не зумовлює виникнення 
авторського права взагалі. На наш погляд, окремі «цифрові» об’єкти авторського 
права можуть містити творчі та нетворчі елементи (йдеться про програмне забез-
печення, що розроблене на основі вже існуючого, про бази даних, творчим 
елементом яких є власне оригінальне компонування їх складових тощо). 

Професори Є. О. Харитонов та О. І. Харитонова також наголошують на 
можливості оцифрування більшості об’єктів авторського права, що зумовлює зміну 
об’єктивної форми вираження цих об’єктів [13, с. 120]. Справді, майже кожен 
об’єкт права інтелектуальної власності, а не лише об’єкт авторського права, може 
бути оцифрований. Зокрема, патенти, опис винаходу, корисної моделі, зображення 
торговельної марки тощо також можуть бути переведені в цифрову форму. 

Найчастіше у мережі Інтернет використовуються об’єкти авторського права, 
оскільки кожен веб-сайт має інформаційне наповнення, яке зазвичай складається з 
текстової інформації та зображень, що є об’єктами авторського права. Окрім того, 
на веб-сайті можуть бути розміщені і музичні твори (пісні), аудіовізуальні твори 
(фільми, кліпи тощо). Зміст веб-сайту (контент) має визначальне значення. У нау-
ковій літературі наголошують, що саме контент сайту є найважливішим елементом 
серед усіх складових веб-сайту. Це «король» веб-сайту [16, с. 5]. Саме контент 
шукають користувачі мережі Інтернет. Контент являє собою інформацію певного 
виду залежно від виду веб-сайту. 

Цифрові технології зумовлюють такі можливості авторів та користувачів мере-
жі Інтернет: 

– простота копіювання; 
– простота передачі файлів, які містять об’єкти права інтелектуальної 

власності, і їх багаторазове використання в різний час різними суб’єктами на 
різних територіях (країнах); 

– пластичність цифрових творів, тобто можливість їх легкої модифікації, 
адаптації та іншої переробки в цифровій формі; 
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– легкість поєднання цифрових творів з новими продуктами, такими як муль-
тимедіа, інші новітні технології тощо; 

– компактність цифрових творів – велика кількість творів в цифровій формі 
може зберігатися на флеш-пам’яті; 

– нові пошукові можливості, що спрощують пошук інформації, а відтак, і 
пошук об’єктів авторського права в мережі Інтернет. 

– відсутність автора (іноді) – окремі твори можуть бути створені комп’ютером 
(штучним інтелектом), так звані «computer-generated works» [12, с. 9]. 

Справді цифрове середовище надає користувачам широкі можливості щодо 
пошуку потрібної інформації, її збереження, копіювання, зміни збережених 
об’єктів (авторського права). При цьому не завжди ці дії вчиняються за згодою 
автора.  

У мережі Інтернет та загалом в цифровому середовищі можуть використову-
ватися такі об’єкти авторського права:  

– веб-сайт як оригінальний комплексний твір; 
– письмові твори, усні твори (у вигляді відеофайлів), тобто контент веб-сайту; 
– комп’ютерні програми та інше програмне забезпечення; 
– зображення, малюнки, в тому числі веб-дизайн; 
– музичні твори; 
– аудіовізуальні твори, в тому числі відеоігри, фільми. 
У науковій літературі зазначають, що перелічені вище об’єкти мають таку 

специфіку: веб-сайт доцільно розглядати як оригінальний комплексний твір, від-
крите програмне забезпечення не захищено авторським правом, на відеоігри 
поширюється правовий режим аудіовізуальних творів, а фільми поступово перет-
ворюються в самостійний об’єкт авторського права. Окрім того, в Інтернеті вико-
ристовується багато похідних від всіх перелічених вище творів, які також охо-
роняються авторським правом [12, с. 18]. 

Веб-сайт слід розглядати як комплексний об’єкт права інтелектуальної влас-
ності, оскільки він містить в собі програмні засоби (відповідні комп’ютерні прог-
рами, завдяки яким веб-сайт функціонує); має інформаційне наповнення (тексти, 
зображення тощо); має унікальне ім’я (доменне ім’я); інформація, що міститься на 
веб-сайті, зберігається на віддаленому комп’ютері (цей процес характеризується як 
хостинг); доступ до Інтернет-сайту можливий з будь-якого комп’ютера, що під-
ключений до мережі Інтернет, завдяки використанню відповідного програмного 
забезпечення (публічний доступ будь-якої особи).  

З наведених вище ознак вбачаємо, що без відповідного програмного забезпе-
чення не можливе функціонування Інтернет-сайту з технічного боку. Зокрема, 
йдеться про комп’ютерні програми, які працюють «всередині» веб-сайту. 

Комп’ютерна програма також є об’єктом авторського права, який використо-
вується саме в цифровому середовищі. А відтак, вона має відповідати критеріям, 
які є визначальними для зачислення певного об’єкта до об’єктів авторського права. 
Вищий господарський суд України у п. 25 постанови Пленуму від 17 жовтня 2012 
року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав 
інтелектуальної власності» зазначає, що під час вирішення питань про те, чи є 
конкретний результат об’єктом авторського права, суду слід враховувати: об’єктом 
правової охорони є лише такий результат, який створений творчою працею; доки 
не доведено інше, результат інтелектуальної діяльності вважається створеним 
творчою працею; правовій охороні як об’єкт авторського права підлягає твір, 
виражений в об’єктивній формі, а не його зміст [10].  
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Тому комп’ютерна програма як об’єкт авторського права має бути результатом 
саме творчої діяльності, який виражений в об’єктивній формі. Відсутність однієї з 
цих ознак зумовлює ненадання правової охорони такому об’єкту. Так, в судовій 
справі, предметом якої був захист майнових авторських прав, судом було встанов-
лено, що комп’ютерна програма, яка була предметом спору, порівняно з іншою 
вже наявною комп’ютерною програмою, містить відмінності, які не мають ознак 
оригінальності, не мають ознак творчого характеру. Тому розробники цього про-
грамного комплексу використали існуючу комп’ютерну програму шляхом внесен-
ня у неї змін. Цей змінений програмний комплекс не відповідає умовам оригіналь-
ності та не має ознак творчого характеру. Зазначені обставини були встановлені 
відповідно до висновку комплексної судової експертизи комп’ютерної техніки та 
програмних продуктів та об’єктів інтелектуальної власності [12]. Тому суд цілком 
слушно констатував, що авторське право на комп’ютерну програму не виникло, а 
відтак, і не підлягає захисту.  

Відзначаємо, що у разі судового спору, в якому підлягають з’ясуванню обста-
вини щодо похідного характеру комп’ютерної програми, незаконного використан-
ня подібної комп’ютерної програми, права на яку належать позивачеві тощо, 
належним та допустимим засобом доказування буде висновок експерта, оскільки 
суд не володіє спеціальними технічними знаннями у цій сфері, а відтак, не може 
надати самостійно відповідну оцінку таким обставинам справи. Хоча в окремих 
випадках з урахуванням конкретних обставин справи та у разі, коли знань судді 
достатньо для з’ясування обставин справи, пов’язаної із захистом прав інтелектуаль-
ної власності, можливе вирішення суддею (суддями) питань, які виникають у розгляді 
справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи. На цьому 
наголошує Вищий господарський суд України у Постанові Пленуму «Про деякі 
питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних 
із захистом права інтелектуальної власності» № 5 від 23.03.2012 року [11]. 

Веб-дизайн (інтерфейс) як об’єкт права інтелектуальної власності, який вико-
ристовується в цифровому середовищі, може охоронятися як об’єкт авторського 
права, як об’єкт патентного права (промисловий зразок) або як торговельна марка 
(так званий «Trade Dress Protection»).  

Зокрема, показовою є судова справа Apple Inc. проти Samsung Electronics, в 
якій суд ухвалив рішення на користь Apple Inc., зобов’язавши відповідача сплатити 
суму компенсації (збитків) в розмірі близько 500 млн доларів США. Зокрема, права 
компанії Apple Inc., яка володіє патентом на промисловий зразок, були порушені 
компанією Samsung Electronics шляхом використання інтерфейсу смартфонів 
(телефонів) [1].  

З одного боку інтерфейс є функціональним інструментом, за допомогою якого 
користувач взаємодіє з програмним продуктом, тобто шукає потрібну інформацію 
на веб-сайті. Водночас веб-дизайн індивідуалізує веб-сайт, екран смартфону 
(іншого пристрою), а відтак, і приваблює користувача.  

У США веб-дизайн (користувальницький інтерфейс) охороняється за 
принципом «look and feel» [17, с. 190]. Йдеться про перше асоціативне сприйняття 
веб-сайту через його інтерфейс. Саме на цій стадії пошуку інформації частина 
користувачів може сплутати веб-сайт оригінального виробника товару, постачаль-
ника послуг тощо з його конкурентом. надалі користувач зіставляє та аналізує, 
яким сайтом він користується, і зазвичай доходить висновку, що він обрав сайт 
«правдивого» виробника товарів, постачальника послуг, що насправді не відпо-
відає дійсності. Правова охорона відповідного оригінального веб-дизайну лише 
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авторським правом не завжди може бути належно забезпечена саме авторським 
правом. Тому ефективність правової охорони може бути забезпечена завдяки 
засобам авторського та патентного права. 

Висновки. Розвиток цифрових технологій зумовлює такі особливості щодо 
набуття та здійснення авторських прав у цифровому середовищі: можливість 
швидкого оцифровування об’єктів авторського права, існування окремих об’єктів 
авторського права винятково у цифровому вигляді (комп’ютерні програми, відео-
ігри, електронні бази даних тощо), швидке передання інформації (яка за своєю 
суттю зазвичай містить об’єкти авторського права) через мережу Інтернет. 

У цифровому середовищі використовують такі об’єкти авторського права: веб-
сайт як оригінальний комплексний твір; письмові твори, усні твори (у вигляді 
відеофайлів), тобто контент веб-сайту; комп’ютерні програми та інше програмне 
забезпечення (в тому числі як внутрішня технічна основа веб-сайту); зображення, 
малюнки, в тому числі веб-дизайн; музичні твори; аудіовізуальні твори, в тому 
числі відеоігри, фільми.  

Веб-дизайн (інтерфейс веб-сайту, інших пристроїв) є об’єктом права інте-
лектуальної власності, який використовується в цифровому середовищі, та може 
охоронятися як об’єкт авторського права (зображення), як об’єкт патентного права 
(промисловий зразок) або як торговельна марка («Trade Dress Protection»). 
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IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 
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The article examines the issues of legal protection of copyright objects in the digital 
environment. The analysis of the current legislation concerning the legal regulation of these 
relations is done. The tendencies of copyright with the consideration of development of digital 
technologies are analyzed.  

The author reveals that the development of social relations far outstrips the legislation 
regulating the relations regarding the acquisition, implementation and protection of intellectual 
property rights in the digital environment in general, and copyright in particular.  

The author concludes that the development of digital technologies predetermines certain 
peculiarities in the acquisition and implementation of copyright in the digital environment, 
including the possibility of rapid digitization of copyright objects, the existence of individual 
objects of copyright exclusively in digital form (computer programs, video games, electronic 
databases, etc.), the rapid transfer of information (which in its essence usually contains 
objects of copyright) through the Internet.  

It is substantiated that in the digital environment the following objects of copyright can be 
used: a website as an original comprehensive work; written works, oral works (in the form of 
video files), the content of the website; computer programs and other software (including the 
internal technical basis of the website); images, drawings, including web design; musical 
works; audiovisual works, including video games, films.  

The characteristics of digital technology are the following: ease of replication (copying), 
ease of transmission and multiply use, plasticity of digital media (it is easy to modify, enhance 
and adopt the works in digital form), equivalence of work in digital form (it’s easy to combine 
digital works) into new products such as multimedia, the merger (convergence) of media, 
technologies etc., compactness of works in digital form (for example, a whole library can be 
stored in a flash memory), new search and link compabilities (it’s easy to link and to find 
information), sometimes there is no human author, so it may be computer-generated works, or 
work created with the aid of computer.  
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It is proved that web design (web site interface, other devices) is the subject of intellectual 
property rights and it’s used in a digital environment. It may be protected as a copyright object 
(image), as an object of patent law (industrial sample), or as a trademark («Trade Dress 
Protection»). 

Keywords: copyright, Internet, website, web design, computer program. 
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ПЕРСОНАЛІЇ 
УДК 908(477)»1860-1917» 

ЄВГЕН ОЛЕСНИЦЬКИЙ – ПРАВНИК, ПОЛІТИК, 
ПАРЛАМЕНТАРІЙ ТА ГАЛИЦЬКІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ 
РЕАЛІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ 

Б. Тищик 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Постать Євгена Олесницького належить до плеяди нині майже забутих галицьких 
політичних діячів та правників кінця ХІХ – початку ХХ ст., які, однак, відігравали свого часу 
видатну роль у боротьбі українського народу Галичини проти влади і політичного гніту 
чужоземних держав, за створення власної державності і права. Організатор громадсько-
політичного життя Галичини, особливо на Стрийщині, один з організаторів українських 
господарських товариств, Української національно-демократичної партії в часи австрійсь-
кого панування над Галицьким краєм, посол Галицького крайового сейму та австрійського 
парламенту, засновник українського «Часопису правничого», видавець «Русько-Українсь-
кої бібліотеки», відомий адвокат – заслуг Олесницького перед українським національним 
рухом не перелічити. Він підтримував тісні стосунки з І. Франком, послужив прототипом 
головного героя повісті останнього «Перехресні стежки». 

Народився Є. Олесницький у 1860 року на Тернопільщині у сім’ї греко-католицького 
священика. Після закінчення Тернопільської гімназії поступив на юридичний факультет 
Львівського університету. У гімназії і університеті приймав активну участь в українському 
молодіжному національному русі. В університеті познайомився з І. Франком, якого часто 
відвідував у його помешканні, приймав участь у актуальних дискусіях, які там відбувалися. 
Після закінчення у 1883 році університету проходив адвокатську практику, під час якої 
активно займався громадсько-політичною та культурно-просвітницькою діяльністю. Висту-
пав як журналіст, публіцист, редактор, видавець, перекладач і ін. 

У 1891 році відкрив у Стрию власну адвокатську контору, у якій демонстративно вів 
діловодство і сам виступав у процесах українською мовою (у Галичині в усіх сферах життя 
тоді домінувала польська мова). Олесницький став на Стрийщині ініціатором і організатором 
українського культурно-просвітницького, економічного і соціально-політичного руху, став 
ініціатором будівництва у місті «Народного дому», головою місцевої «Просвіти», на власні 
кошти видавав українські книжки у тому числі твори Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’яненка і ін. 

У 1900 році українське населення Стрийщини обрало його, не дивлячись на завзяту 
протидію властей і поляків, послом до Галицького крайового сейму, де він невдовзі став 
головою українського посольської фракції. У 1907 році він став ще й послом до австрійського 
парламенту. У сеймі і в парламенті активно захищав інтереси українського населення. Вис-
тупав (неодноразово) з пропозиціями поділити Галичину на окремі український і польський 
коронні краї, відкрити український університет у Львові і ін. З 1909 року Олесницький 
проживав у Львові, в роки Першої світової війни – у Відні, де й помер у жовтні 1917 році від 
хвороби серця. Похований у Стрию де тепер є вулиця, названа його іменем. 

Ключові слова: Галичина, право, політика, економіка, Олесницький. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.240 



Б. Тищик 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 241 

Постать Євгена Олесницького належить до плеяди нині майже забутих, поза 
невеликим колом, істориків-спеціалістів. А це щодо нього вкрай незаслужено. 
Свого часу (а це кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Євген Григорович Олесницький, 
закінчивши юридичний факультет Львівського університету і маючи безсумнівний 
організаторський талант та будучи добрим промовцем й адвокатом, став активним 
політичним діячем, парламентарієм, одним з найавторитетніших депутатів Галиць-
кого крайового сейму та Австрійської Державної ради, керівником стрийської філії 
«Просвіти», реформатором галицького кооперативного товариства «Сільський гос-
подар» та ін. А головне – він був знаним, високоморальним українським патріотом, 
який до останку присвятив своє життя служінню рідному народові. 

Народився Євген Олесницький 5 березня 1860 року у селі Говилів Великий 
Гусятинського повіту на Тернопільщині у сім’ї місцевого греко-католицького 
пароха (священика) Григорія Олесницького. Мати його теж походила з священиць-
кого роду. Як пише сам Є. Олесницький у спогадах – його рід (по батьківській 
лінії) походив з давнього польського (чи спольщеного) шляхетського роду 
Олесницьких з Сандомира. Але вже дід, а особливо батько Євгена – Григорій, 
стали завзятими українськими (русинськими) патріотами та встидалися свого 
польського (чи спольщеного) шляхетського роду [6, с. 35–41]. Батько Євгена, 
навчаючись у греко-католицькій духовній семінарії у Тернополі, у молоді роки 
товаришував з Маркіяном Шашкевичем і Миколою Устияновичем.  

У дитячому віці Євген, як згадує сам, цікавився церковною обрядовістю, 
напам’ять знав молитви і церковні пісні, іноді допомагав батькові у богослужіннях 
як піддячний. Жила сім’я Олесницьких скромно, прибутки з священицтва були 
невеликі, бо батько, згадує Євген, був людиною «добросердечною і м’якою, нічого 
з прихожан не вимагав, а за церковні треби і обряди кожен давав, що хотів і міг». 
До священицької хати на релігійні свята збиралися гості, «прошені і непрошені», 
їм усім завжди були раді. 

Цікаво згадує Євген про тодішні відносини русинів (українців) з поляками: 
«Товариські відносини з поляками були ще тоді зовсім можливі (терпимі, 
нормальні – автор), але руські родини не входили з ними у тісніші родинні зв’язки. 
В кожному поляку сиділа давня панська бута (пиха – автор), в кожнім русині він 
бачив таки недавнього підданого панщизняка (кріпака – автор). Ніде не було 
чувати, щоб котра русинка вийшла добре на подружжі з поляком та могла 
оставатися при своїй народності та вірі» [6, с. 49]. Отож «попівські дочки» 
переважно виходили заміж за русинських священиків (у греко-католицькій церкві 
одружуватися священикам дозволено), а «попівські сини» переважно поступали в 
духовні семінарії, а якщо не змогли закінчити перед цим гімназії чи іншої 
середньої школи, то «йшли на нижчих урядовців, наприклад на пошту, до податко-
вих органів, канцелярійних урядовців при суді, або на народних вчителів. Лиш у 
пізніших роках, згадує Олесницький, почали деякі вибиратись з цього провала і 
йти також на право (тобто в університет) або філософію, менше – на медицину, а 
ще менше – на техніку». А селянські сини «йшли переважно на богословіє, бо це 
було ідеалом для селянина – щоб син став священиком». Звертає увагу 
Є. Олесницький і на таку річ (йдеться про першу половину ХІХ ст.): у «попівських 
родинах, та й не тільки у них, між собою русини розмовляли переважно по-
польськи». А у 60–70-ті роки – вже переважно по-українськи. «Але коли у хату 
увійшов поляк – то всі переходили на польську мову». Молоді священики, шо 
вийшли з селянства, «краще берегли національний характер своїх родин і домів, 
ніж ті, що вийшли з-поміж попів» [3, с. 50]. 
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У 60-ті роки ХІХ століття на Поділлі (зокрема, Тернопільщині) національне 
життя активізувалося. Про це пише у своїх спогадах і Є. Олесницький: «В домі 
мого батька були всі руські часописи, що виходили в Галичині та всі видавництва, 
що появлялися від 48-ого року. Батько був членом усіх тодішніх організацій 
(мається на увазі – українські – автор), збирав дуже запопадливо датки (внески і 
пожертви – автор) на всякі народні цілі». Не залишалася пасивною і мати Євгена – 
Софія, «яка була польському шляхетству чужа і ворожа» [6, с. 43, 51]. Отож Євген, 
як і інші діти, виховувалися вдома у патріотичному українському дусі. Згадує 
Євген і про визначний вплив на всю їхню родину шкільного товариша його батька – 
Івана Борисикевича, батько якого був священиком у сусідньому селі Увислі, де мав 
невеликий «маєток». Борисикевич закінчив правничий факультет Львівського 
університету, що «було в тих часах між русинами велика рідкість», приймав актив-
ну участь у революційному русі 1848 року», не даючись заманити ані до поляків, 
ані москвофілів», був одним з засновників Головної руської ради та ініціаторів 
з’їзду «руських учених» у Львові, делегатом на Слов’янський з’їзд у Празі 
1848 року послом до Галицького крайового сейму (1861–1869 роках) і австрійсько-
го парламенту (рейхсрату, 1861–1867 роках), рішуче виступав проти політики 
поляків та москвофілів з їх останньою (у 60-ті роки) політичною програмою «один 
народ» (тобто галицьких русинів з росіянами). Своїм коштом І. Борисикевич видав 
кілька книжок українських письменників (наприклад, Квітки-Основ’яненка). Отож, 
«вплив Івана Борисикевича на національний настрій у нашій родині був великий» – 
згадує Олесницький. 

Батьки Євгена мали великий авторитет серед навколишнього населення. До 
батька, який був деканом повіту (старшим священиком) «ходили люди на пораду і 
поміч, він судив спори, був суддею, у тому числі між парохами і парафіянами, між 
самими парохами і ін. А мати була порадницею селян у всіх потребах, лічила їх 
домашніми ліками, часто сама ходила до хворих». 

Наприкінці 60-х років у Галичині, у тому числі на Тернопільщині, стали 
поширюватися українські газети («Зоря», «Правда») та книжки (твори М. Устияно-
вича, поезії Шевченка та ін.). Правда стало ширитися і москвофільство, що 
«нехтувало самостійність українського народу та прямувало до політичної і релі-
гійної злуки з Москвою». Особливо активно воно поширювалося серед священиків 
(може, як реакція проти окатоличення українського населення Галичини). «Церква 
наша, – пише Є. Олесницький, – була супроти латинської понижена, духовенство 
зіпхне не на нижчий ступінь, а за границею, в Росії, церква та була державна, до неї 
належали найвищі застойники і сам цар. Вона була окружена ореолою слави та 
сили… а що вона була рівночасно твердинею цареславія і доспотизму (а ми ще 
додамо, – знаряддям насильницької русифікації національних меншин Росії – 
автор), це мало хто розбирав. Загал прив’язував більше уваги до зовнішніх форм, 
які були схожі з нашими…, ближчі, ніж римо-католицькі» [6, c. 56]. До ідей 
москвофільства долучалось і чимало представників «русинської» інтелігенції. 
Правда, в тих роках (60–70-х) згадує Олесницький, «став також будитися новий 
український рух», який почав протидіяти москвофільству. Протиборству між ними 
немало сприяли і поляки, намагаючись нацькувати «одних русинів на інших, тобто 
pupścić Rusinana Rusina». 

«Величезне враження» з дитячих літ на Є. Олесницького справила поїздка до 
Львова у 1866 році «Святий Юрій (собор) з митрополичою відправою та хором 
питомців» (семінаристів – автор) та відвідання вистави львівського українського 
театру О. Бачинського, який приїхав на гастролі до Тернополя (1866 року). «Люди 
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з’їздилися здалека, згадує Є. Олесницький, щоб побачити новину, яка викликала 
нечуваний ентузіазм». 

Початки, засади шкільної освіти Євген отримав вдома, далі два роки вчився у 
місцевій сільській школі (у тому числі вчив німецьку і польську мови). До четвер-
того класу у Теребовлі вступив з другої спроби, бо не міг добре перекласти німецького 
тексту на польську мову. Тут він зацікавився історичними творами про «історію 
Руси», особливо епохою козаччини, а також географією. У Теребовлі, як згадує 
Олесницький, «опинився я з усіх боків окружений польщиною. В школі – польська 
мова викладова, учителі й ученики говорили лише по-польськи. Так само і вдома 
(він мешкав на квартирі з кількома іншими учнями) чув я і бачив лиш польщину». 
У школі вся наука «була пересякла польським духом.., учили нас тільки про 
Польщу, її давню славу і блиск…, а все руське представлялося низьким і нікчем-
ним…». Це пояснювалося тим, що після утворення Австрійської дуалістичної 
монархії (1867 року) «поза плечима нашого народу.., долю цілої Галичини, отже і 
нашого народу, віддано в руки поляків, – константує Є. Олесницький – Польщина 
запанувала в цілому публічному житті. Поляки взяли в руки увесь край,… і робили 
все, щоб закріпити польські впливи і польське панування» [6, с. 65]. 

Після закінчення у 1870 р. початкової школи, Євген розпочав навчання у 
Тернопільській гімназії, яке тривало 8 років. У цій гімназії викладовою мовою теж 
була польська, директором знову ж таки був поляк, але вчилося багато українців та 
панував «український дух». «В ній молодь гартувалася і набирала щиро народніх 
українських ідеалів, витворювала в собі український світогляд, що беріг її перед 
москвофільством і перед польщиною,» – згадує Олесницький, а випускники 
гімназії переважно були «завзятими борцями та піонерами українського руху в 
Галичині» [6, с. 69]. Зокрема, вчилися у цій гімназії В. Білинський, І. Борисикевич, 
брати Барвінські, І. Пулюй, А. Січиинський, В. Ганкевич, В. Федорович, М. Тем-
ницький та інші відомі українці-патріоти. Українське студентство Тернопільської 
гімназії «на кожнім кроці маніфестувало свою українську національність і своє 
національне завзяття…». У гімназії було і кілька викладачів-українців. У ній офі-
ційно викладали й українську мову (ще польську та німецьку). Є. Олесницький 
вчився дуже добре, маючи, по-суті, феноменальну пам’ять. Він вважався найздібні-
шим і найкращим учнем у класі. У старших класах гімназії Євген став працювати 
репетитором учнів молодших класів, навіть з Тернопільської єзуїтської гімназії, і 
заробляв на цьому непогані гроші, «заощадивши своїм батькам видатків на нього». 

У 50–60-х роках ХІХ століття у Східний Галичині почали виникати так звані 
«Громади, які стали основою українського відродження у краї». Вони вели (також і 
в Україні) серед населення велику національно-культурну та громадсько-політичну 
роботу. Діяла така «Громада» і у Тернопільській гімназії. «В цих організаціях, – 
згадує Є. Олесницький, – творилися основи політичного світогляду молоді, яким 
вони потім керувалися усе своє життя. В «Громадах» вони училися бути вірними 
синами свого народу, зводити успішну боротьбу як з поляками, так і з москво-
фільством, яке в тих часах стало заливати нашу суспільність, як сильна, демора-
лізуюча отруя» [6, с. 84]. 

У цьому сенсі з особливо позитивного боку відзначає Є. Олесницький грома-
дівців як Тернопільської гімназії, так і Тернопільську «Громаду» загалом, які були 
«справжньою українською твердинею». У роки навчання у гімназії Євгена вчилися 
у ній такі у майбутньому відомі громадські діячі, як брати Горбачевські та 
Мелешкевичі, К. Цісик, А. Тимус, М. Вербицький, С. Борачок та ін. Деякі з 
молодих громадівців, у тому числі учнів-старшокласників з гімназії, вдягалися на 
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різні урочистості і на богослужіння у козацький одяг. Тернопільська «Громада» 
мала власну бібліотеку, де громадівці випозичали українські книжки та газети, 
зокрема твори Т. Шевченка, П. Куліша, І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, 
М. Гоголя та ін. Там же проводили диспути. Читання книжок і диспути у 
студентській бібліотеці вважав Євген навіть важнішим обов’язком, «ніж уроки у 
гімназії. Правда, вчився він в гімназії дуже добре. Таким способом, – згадує 
Є. Олесницький, – я заздалегідь втягнувся в гурток ідейної української молоді». Ці 
студенти стали писати в гімназії українською фонетикою, яка тоді набувала в 
Галичині поширення, хоч загалом населення ще писало церковнослов’янською 
мовою (т. зв. етимологією). Цікаво й образно описує у своїх спогадах Є. Олесницький 
таємні збори студентської тернопільської «Громади», їхнє вивчення української 
історії і літератури, гарячі дискусії тощо. До речі, у п’ятому класі гімназії (всього 
було вісім класів) Євген був обраний головою гімназійної філії «Громади». Серед 
іншого, він активно займався поширенням української газети «Правда», яка 
виходила під редакцією д-ра Ол. Огоновського. Публічно святкували тернопільські 
громадівці роковини народження й смерті Т. Шевченка, М. Шашкевича. Хор й усі 
присутні обов’язково співали пісню «Ще не вмерла Україна». Тернопільська 
студентська «Громада» підтримувала тісні контакти з іншими студентськими 
«Громадами» – львівською, самбірською, бережанською та ін. Зацікавилася 
тернопільською студентською «Громадою» й львівська «Громада» академічної 
(університетської) молоді, яка стала постачати тернополянам літературу та газети. 

У 70-х роках ХІХ ст. став поширюватися в Галичині, згадує Є. Олесницький, 
соціалістичний рух, «почалася й нагінка (переслідування) на нього». Отримував 
соціалістичні брошури й Олесницький. «Я читав їх уважно, та не розумів, про що 
властиво йдеться, – писав Олесницький, – бо оборона бідних і понижених 
видавалися мені саме такими, що підходили під погляди християнської етики» 
[6, с. 93–94]. У «Громадах» почалися ревізії, перевірки. Є. Олесницький, попере-
джений про таку ревізію, знищив усю переписку з іншими «Громадами», заховав 
громадівську бібліотеку. Стало відомо про арешти молоді у Львові, зокрема, 
І. Франка, М. Павлика та ін., 

Цікавий спогад наводить Є. Олесницький про російсько-турецьку війну 
1877 року: «Наші симпатії було очевидно по стороні Росії, яка билася проти 
поневолення слов’ян… Зате поляки стояли дуже сильно за турками і формували 
навіть польський легіон…, який мав битися з москалем». 

З великою ностальгією згадує Є. Олесницький гастролі у Тернополі україн-
ського театру зі Львова, у складі акторської групи якого був «батько» української 
сцени Марко Кропивницький». Його виступи викликали незвичайне вражіння і 
піднесли дуже високо рівень цілого театру…. Це стояв перед нами оригінальний 
українець, перший якого ми бачили…. Його співів, наших розмов з Кропивницьким 
я не забуду ніколи…» [6, с. 110–111]. Це був 1876-й рік, п’ятий рік, навчання Євгена 
у тернопільській гімназії. У 1878 р. він успішно (з відзнакою) цю гімназію закінчив. 

Після здачі матуральних (випускних) іспитів Євген поїхав на канікули до 
брата, який був помічником одного з священиків у Зарваниці. Ось як він описує 
тогочасну Зарваницю (на Поділлі): «Було це славне на цілу Східну Галичину 
відпустове місце, куди збиралися рік-річно десятки тисяч людей. Стягала туди 
людей на богомілля чудотворна ікона Матері Божої…. Збирались люди з цілого 
нашого краю, навіть з гір… Кожного дня влітку, вже коло четвертої години на 
фронтовій фасаді церкви… трубачі витрублювали гейнали і фанфари. Починалась 
Служба Божа… Богомольців обслуговувало багато священиків місцевих і ще 
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більше позамісцевих… Там з’їздилися і бачилися із знайомими, там дізнавалися 
про різні новини, туди приїздили цілими родинами, ставали табором. Було це для 
багатьох селян щось у роді подорожі для віддиху… При тому залишали богомольці 
у Зарваниці багато гроша, жертвуючи на різні богослужіння і відправи. Побіч 
грошей складали жертви у натурі: хліби, полотна. Збираючись того за день цілі 
старти, цілі гори… Пізно увечері приходили жиди і кужували все гуртом, а на 
другий день продавали це новим богомольцям, які знову несли це на жертву… 
Зарваниця була великим інтересом у розмірах і формі дохідного підприємства. 
Парохом у Зарваниці був о. Порфір Мандичевський, сеймовий посол… Його роди-
на зараховувалась до найвищої попівської аристократії Все в його дворі було дуже 
по-панськи. Двір цей вели на дуже велику скалю, їздили тільки каретами, всі 
говорили лиш по-польськи» [6, с. 111–114]. 

Осінню 1878 року «записався» (вступив – автор) Є. Олесницький на 
правничий факультет Львівського університету. «Львів представився мені майже 
чисто польським містом, написи всюди польські, торговля в руках поляків і жидів, –
пише Олесницький, – Нечисленне українське населення, що було в місті, крилося 
кудись по закутках, мова всюди польська». 

Зазначаючи про суть і напрями «руського життя» у Львові, Олесницький 
незабаром виділив їх два – «свято-юрсько-москвофільський» і «народовецько-
український», а серед останнього – ще два: «національно-консервативний і 
радикально-соціалістичний». Основною тоді партією серед «русинів» були москво-
філи. Серед них було кілька течій: «настояних русских», що «почували себе просто 
москалями» і «святоюрців», що «маніфестували назовні вірність католицькій 
церкві і австрійській державі» і поєднювали це з «симпатіями до православного 
царефільства». Були ще «старорусини», що «не признавали ніякої України, не 
терпіли української фонетики і всього, що пригадувало нашу національну самос-
тійність». «Та в тій цілій мішанині» було спільне те, що «всі вони споглядали з 
тугою на північ, на Росію і виглядали звідти спасення. Писали вони всі штучним, 
чудернацьким язичієм, поборювали народну мову, народну школу,… нищили 
національний український рух» [6, с. 116–117]. Подібним реакціонером, пише 
Олесницький, був і митрополит Йосиф Сембратович, «ворог усякого поступу». 
Великий авторитет у краї мав тоді москвофіл о. Іван Наумович, що «вів політику 
на два фронти рівночасно – австрійську й російську, і з обох боків брав субвенції 
(оплату – автор)». Під контролем партії москвофілів були тоді (70–80-ті роки) всі 
«тодішні руські більші установи краю – і «Ставропігія», «Народний дім», 
«Общество Качковского», «Галицько-Русская Матица», «Академический кружок», 
«Общерольное кредитне заведение»» та ін. 

Серед політичних угруповань русинів-українців виділялася партія народовців. 
Коли москвофільська партія складалася переважно з священиків, то народовська – 
з гімназіальних професорів, частково – студентської молоді. Серед них виділяє 
Олесницький професорів університету братів Омеляна і Олександра Огоновських, 
які були «світочами партії, гарячими патріотами, окружені великим поважанням, 
але без ініціативи та ширших європейських поглядів». Виділяє він з позитивного 
боку, зокрема за активну проукраїнську діяльність, Наталя Вахнянина, Юліана 
Целевича, Михайла Подолинського, Володимира Барвінського та ін. 

Львівський український національно-політичний рух середини 70-х років 
характеризує Євген Олесницький вкрай негативно. Він пише, що вся львівська 
«Русь-Україна» концентрувалася в товаристві «Руська Бесіда», що займало тоді дві 
малі кімнатки при вул. Краківська, 14, а в іншій малій кімнатці містилася львівська 
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«Просвіта». На їхні зібрання «приходило кілька професорів академічної гімназії, 
два професори університету (Огоновські Ом. і Ол. – автор) і кілька урядовців. 
«Політичної ролі народовці тоді не відігравали ніякої, їх одинокий часопис 
«Правда» виходив дуже нерегулярно, часом раз на кілька місяців…. Книжечки 
«Просвіти» виходили мляві, обмежені переважно на передруки і висвітлення 
давніших річей… Загальні збори «Просвіти», що раз на рік відбувалися у Львові, 
збирали ледве кількадесять осіб і не виходили поза рамки сухих адміністративних 
рефератів» [6, с. 123]. Можливо Є. Олесницький надто критично оцінює стан у той 
час українського національного руху, але в дечому може й має рацію. 

Образно й жваво описує Є. Олесницький громадське студентське життя, діяль-
ність товаритва «Дружній лихвар», яке не тілька надавало матеріальну допомогу 
(позички) потребуючим студентам, а й стало осередком студентського українсь-
кого руху. Цікаво, що «старші народовці з «Бесіди» радили студентам уникати 
Франка і його товаришів», що займалися в той час соціалістичною агітацією. 
Наприкінці 70-х років товариство, очолене новообраним «виділом», розгорнуло 
значно активнішу, ніж попередньо, діяльність: влаштовувало концерти, публічні 
лекції, відзначали роковини Т. Шевченка, інших відомих українців, «розвивалися 
основи українства». Провідну роль у цьому відігравав правник, «адвокатський 
кандидат» і письменник Володимир Барвінський. 

У ті, тобто студентські роки, познайомився Євген з Іваном Франком і був у 
нього «в хаті частим гостем». «На Галицькій Україні, – згадує Є. Олесницький, – не 
було людини, що мала би такий вплив на сучасну молодь, який мав свого часу Іван 
Франко… Знайомість із Франком вводила нас, молодих, в інший світ, його незвичай-
не на тодішний вік очитання, його бистрий погляд на річи і строга, а дотепна критика 
сучасних відносин імпонували та єднали для нього молодь». У тогочасній квартирі 
Франка, на вул. Клайнівській, 4 (тепер вул. Каменярів – автор) «була для нас 
справдішня нова школа, яка вводила нас у світ нових принципів і нових поглядів» [6, 
с. 127–128]. До речі, на правничому факультеті разом з Є. Олесницьким тоді вчилося 
чимало українців, «що з них опісля вийшли люди, знані з своєї публічної 
діяльності», зокрема, політики і державні діячі ЗУНР і ін.: Андрій Чайковський 
(відомий письменник і комісар ЗУНР у Самборі), Кость Левицький (голова уряду 
ЗУНР), Степан Федак (член уряду ЗУНР), Лев Гузар, Андронік Могильницький, 
Ярослав Ільницький, Теофіль Макух, Гнат Дзерович, Денис Партицький, Володимир 
Навроцький, Осип Ганкевич і ін. Були його однокурсниками і завзяті українці-
москвофіли: Василь Лагола, Теодор Олексевич, Осип і Денис Грабінські.  

«В порівнянні до числа польських студентів були це число (тобто українців – 
автор) невелике, та в порівнянні з числом русинів на інших роках і виділах – 
значне…, бо університет мав характер польський». Виклади теж відбувалися 
польською мовою. «По-українськи викладали лиш д-р, професор Олександр 
Огоновський (цивільне право) та приват-доцент д-р Іван Добрянський (карне 
право). «Деякі студенти, зокрема свідомі українці, записувались ще на виклади 
проф. Омеляна Огоновського (українська література) та д-ра Шараневича (укр. 
історія)» «Про ніякі наші мовні права в університеті, – згадує Олесницький, – ми 
тоді ще не мріяли, тим менше про український університет. Нашим бажанням було 
щонайвище збільшити число українських кафедр» [6, с. 130]. 

Під кінець 70-х років, завдячи «прозрінню української інтелегенціїї і 
селянства, та активізації народовецького руху, москвофільський рух став хитатися 
в своїх основах. Показалося, що фундаменти брехні і корупції, на яких опиралася 
москвофільська партія в Галичині й уся її робота, не можуть бути тривкі…. 
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Політична репрезентація москвофілів показала в парламенті свою безідейність, 
неміч і повну бездарність, – згадує Олесницький, – Вона запродувала там просто 
інтереси народу…, вислуговувалася перед централістичним урядом».  

Отож замість 16-х послів, яких «Русская рада» здобула на виборах у 
австрійський рейхстаг у 1873 році, у 1879 році вона отримала лише трьох. Замість 
москвофілів від Галичини більше вибрали поляків, що було тяжким ударом для 
всього народу», бо народовці тоді своїх кандидатів ще не виставляли. Провідні 
діячі народовців постановили вступити до «Русской ради» – щоб спробувати її 
українізувати. Цього не сталося. Москвофіли не хотіли співпрацювати з українцями. 
Отож, народовці вирішили діяти самостійно, більш активно, цілеспрямовано і для 
початку створити ще одну газету (одну вже випускав Ю. Романчук – 
«Батьківщина», але виходила вона рідко). Нову газету вирішено назвати «Діло». Це 
був 1879-й рік. Вона повинна була всіляко протистояти москвофільській газеті 
«Слово». Газета почала виходити з січня 1880 року, і вже у кінці 1879 року вона 
отримала близько 400 підписників (розраховували хоча би на 300). Головним її 
редактором і натхненником був В. Барвінський (він тоді працював помічником 
адвоката). «Поява «Діла» була в нашій суспільності справжнім переломом», – 
згадує Є. Олесницький. – Народовецька партія завдяки ньому значно скріпилася 
вже за кілька місяців. «Діло» писало народною галицькою мовою, уникаючи слів 
чисто українських, не вживаних у Галичині» [6, с. 136]. 

На усіх вищеперелічених зборах і інших суспільних заходах народовської 
партії переважно був присутній та іноді виступав і Євген Олесницький, який 
представляв молодіжне, тобто студентське крило партії. Він ставав, як нам 
видається, щораз активнішим діячем народовського руху. До речі, він, як і 
В. Барвінський та деякі інші народовці молодшого покоління, підтримував «ідею 
спільної праці всіх русинів і їх організації на всіх полях народного життя». 

Австрія 30 листопада 1880 року готувалася відзначати 100-ліття вступу на 
престол попереднього імператора Йосифа ІІ. З метою відзначення цієї події скли-
кано у Львові нараду представників всіх «руських організацій і товариств. Від 
«Дружного лихваря» запрошено туди й Є. Олесницького. Вирішено організувати 
мітинг, заслухати чотирьох доповідачів, дати концерт. Мітинг назвали «Маніфестацією». 
«Це була річ нова, досі небувала, народ був дуже зацікавлений, тому з’їхалося 
дуже багато публіки з цілого краю, – згадує Є. Олесницький. «Основну доповідь 
робив В. Барвінський – про економічне становище загалу населення. «Відчит 
зробив колосальне вражіння. В. Барвінський був героєм дня» [6, с. 140]. 

Молодь обох партій (народовців і москвофілів) організувала навіть спільний бал 
з танцями, концертом. Але далі цього співпраця між обома партіями не пішла. Як 
константує Є. Олесницький, «їх інтереси (тобто – москвофілів) веліли їм піддер-
жувати розділ і незгоду, бо інакше мусіли би з їх рук виховзнутися багаті інституції, 
які вони мали виключно в своїх руках, як «Народний дім», «Ставрогія», «Общество 
Качковскаго», вкінці і матушка Росія могла відвернутися від них і відмовити їм 
зовсім від «пособій», без яких їх існування було б неможливе» [6, с. 145]. 

Як бачимо, Є. Олесницький, як і чимало іншої української патріотичної інте-
лігенції того часу основну свою критику і неприязнь звертає на москвофілів. 
Якоюсь мірою це має пояснення – це була явно антиукраїнська партія. Але з 
іншого боку – як же боротьба з поляками, з відкритою, тобто на державному рівні 
полонізацією українського народу, всього краю? Недарма сам Олесницькиий пише: 
«Суспільність була просто заражена, заповітрена. Серед неї панувало не лиш 
москвофільство, але брали верх на кожному кроці реакційні елементи. Не було 
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ніякої праці серед народу для народу» [6, с. 147]. А що ж народовці? Їх, як вважає 
Олесницький, було надто мало, діяли вони тільки у більших містах, про них загал 
населення майже нічого не знав. До того же польські політики тішилися, що серед 
місцевого галицького населення панує розбрат, незгода. Більше того, оскільки 
москвофіли підкреслювали свою лояльність до існуючої влади, то газету І. Нау-
мовича «Слово» навіть частково субсидував австрійський уряд, її передплачували з 
повітових фондів для сільських громад, субсидувала цю газету також Росія. 

«А горстка професорів-народовців, яка гуртувалася навколо «Бесіди», з гікотою 
константує Олесницький, просто лякалася всякого почину, всяких живіших рухів…, 
не чулася в силах протиставити русофілам у суспільності відповідну силу і працю… 
Ці люди лякались ризика, щоб не стратити того, що мали…». 

З позитивного (для українців) боку згадує Є. Олесницький вибори до Галиць-
кого крайового сейму у 1883 році «Дотеперішня руська репрезентація у сеймі 
«складалися з самих москвофілів, вибраних при підтримці властей від «Русскої 
ради» – одинокої політичної організації русинів у Галичині» (за вийнятком 
священика О. Качали). А «головними кандидатами, – згадує Є. Олесницький, – при 
виборах у нас були досі священики». Ситуація стала змінюватися тільки на 
початку 80-х років. На виборах до сейму народовці й москвофіли (які стали 
тратити довіру і опору серед населення) виступали спільно, тобто узгодивши по 
округах єдиних кандидатів. Обома партіями було висунено 27 кандидатів-
народовців і 13 москвофілів. Народ обрав шестеро народовців (свящ. О. Качалу, 
проф. Ю. Романчука, суддю Р. Лінинського, свящ. М. Січинського і радника суду 
Ковальського та адв. Іскрицького). 3 русинів було обрано ще п’ятеро осіб 
рекомендованих владою (а народ, як видно, сліпо виконував вказівки влади). Отже, 
русини мали у Галицькому сеймі 11 послів (з 40 кандидатів). Було обрано ще 
кілька послів-австрійців, кілька – євреїв, а основна маса – поляки. Такою була тоді 
політична ситуація в Галичинні. 

Між тим, успішно закінчивши юридичний факультет, Є. Олесницький у 
1883 році склав вступні іспити на однорічну судову практику, маючи намір відтак 
«посвятитися адвокатурі». 

У тому ж 1883 році. скликано у Львові друге, дуже багатолюдне українське 
віче, на якому заслухано чотири основні доповіді («економічну», «шкільну», «у 
справі релігії» та «політичну»). Останню виголошував І. Вахнянин. «Але він, 
жаліється Є. Олесницький, – чомусь не поставив чітко проблеми про неможливість 
одного пожиття з поляками в одній провінції, тобто вимоги поділу краю, а навіть 
домагання виборчої реформи на основі загального голосування». 

Після виборів до сейму у Галичині було призначено нового намісника – 
замість поляка Альфреда Потоцького – теж поляка Філіпа Залеського. Гостро 
критикує Є. Олесницький пасивність русинської групи послів у сеймі: «дрібне їх 
число не давало змоги ставити внесення й інтепеляції, а їх поведінка супроти 
більшості (тобто поляків – автор) була понижаюча, а ще більш понижаючим було 
трактування їх більшістю…. Взагалі та сесія сейму лишила з руською становища 
найприкріше вражіння… не було ні одної замітнішої української промови, ані 
внесення» [6, с. 155–156]. 

Правда український рух дещо активізувався на початку 1884 року, коли 
розпочалися у краї політичні віча. Започаткували їх українські посли сейму 
Ю. Романчук, О. Огоновський та М. Січинський. Ці віча «сильно впливали на 
розбудження політичного життя, громадської і національної свідомості». 
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Зате «прийшла тяжка година» на галицьких москвофілів, особливо коли у 
1884 р. обанкротилось їхнє «Общерольничоє кредітноє заведіниє». Населення, що 
зберігало там свої заощадження, «підняло крик». І не дарма: «Багато людського 
гроша пропало, багато селянських господарств поліцитовано» (розпродано за 
борги – автор). 

Поміж тим, закінчивши однорічну судову практику, Є. Олесницький «вступив 
на практику до адвоката у Львові» (у своїх «Спогадах» він не вказує – до якого саме). 

Отримавши певні кошти у спадок після матері (померла у 1883 році) 
Є. Олесницький виступив організатором випуску «Русько-української бібліотеки». 
Було опубліковано 14 томів із творами І. Нечуя-Левицького, С. Руданського, 
І. Франка, О. Кониського та ін. Він і сам став писати оповідання та вірші, стаючи 
все більш відомим літератором, а далі – літературним і театральним оглядачем-
критиком. Нам думається, що літературні нахили Є. Олесницького, зрештою, як і 
громадсько-політичні погляди та переконання формувалися під впливом Івана 
Франка, який був старший за Євгена на чотири роки, отже – досвідченіший, у 
квартирі якого на вул. Кляйнівській Євген часто бував у студентські роки. Проте 
він не поділяв соціалістичних і крайньо радикальних поглядів Франка, якими той 
відзначався у молоді роки. Євгенові швидше імпонувала яскрава індивідуальність 
Івана Франка, його начитаність, стремління до конструктивної критики формаль-
ного українства, притаманного більшості тодішніх народовців. 

Адвокатську практику у Львові Є. Олесницький проходив спочатку у конторі 
адвоката К. Сушкевича, а коли той невдовзі помер, то у О. Попеля. «При тому, – 
згадує він, – став я щораз більше займатись журналістикою». Отож, він став 
редактором часопису «Зеркало», увійшов до складу редколегії газети «Діло», де вів 
рубрику «політичного перегляду», писав статті і фейлетони «правничого змісту», 
театральні рецензії, статті на економічні теми. 

Відзначає Є. Олесницький велику активність у Галицькому сеймі українського 
посла Ю. Романчука, який гостро виступав проти безправ’я українців у краї, 
вносив пропозиції про необхідність «уведення викладової мови в усіх народних і 
середніх школах Східної Галичини, заснування української гімназії в Перемишлі», 
систематично проводив народні віча, підтримував етнографічні походи української 
молоді по Карпатах тощо. 

Так, у 1886–1890 роках Є. Олесницький став, як про це згадує сам, «брати у 
публічному житті і в працях українців щораз більшу участь». Він, очевидно, мав на 
увазі свою редакторсько-видавничу діяльність, а також театральну. Зокрема, він 
став постійним рецензентом (у пресі) вистав львівського «Народного театру». Він 
«радо відвідував театр», став його «правним порадником», турбувався «про його 
справи і потреби», «лагодив між артистами й дирекцією спори й непорозуміння», 
був у дружніх стосунках з директоро (і одночасно актором й режисером) театру 
Гриневецьким. Він також перекладав на українську мову (для театру) різні 
оперети, драми й комедії з польської та німецької мов. Він навіть листувався з 
Миколою Лисенком, отримував від нього ноти, зокрема вистави «Різдвяна ніч», 
збирався запросити до Львова на гастролі (з Києва) Марію Заньковецьку, але вона 
захотіла надто великий гонорар, який львів’яни не в силі були їй сплатити. 

Не занедбував Є. Олесницький і «наукову сферу. Осбливо його цікавила полі-
тична економія, у «ділянці якої» він «працював дуже радо», але не мав «достатньо 
засобів, щоб габілітуватися, оскільки «мусів дбати передовсім про працю задля 
хліба» [6, с. 176]. 
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У 1889 році Є. Олесницький (тоді вже доктор права) разом з докторами 
К. Левицьким і А. Горбачевським започаткували видання першого у Східній Гали-
чині юридично-фахового журналу українською мовою «Часопись правнича». Він 
виходив раз на місяць. Є. Олесницький був його співредактором і відповідав за 
економічну рубрику. Написав він і популярний підручник для «Просвіти» – 
«Шкільна конкуренція», який і був виданий. 

Отож, кінець 90-х років ХІХ століття сам Є. Олесницький характеризує «для 
української справи» як значно кращий період, ніж попередні роки. «Великим 
поступом по стороні українців було вже не те, – зазначає Євген, – що мали вже 
тепер свою пресу, своє політичне товариство, своїх послів у сеймі. Тепер ставали 
вони вже дійсно головною руською партією, бо москвофіли сходили на другий 
план…». На думку Євгена Олесницього, провідними українськими діячами тих 
часів були О. Огоновський, О. Патрицький, Коцовський, Целевич, Грабович, 
Масляк та ін., виділяє він Івана Франка, «роботу якого» спиняли народовці що не 
сприймали Франка, бо «той був з ними в безнастанних спорах і… мусів заробляти 
по польських часописах» [6, с. 176–177]. Відзначає Олесницький також особу 
Юліана Романчука, який ««здійснював політичний провід» українців… і багато 
причинився до розбудження політичного життя у краю…. Побіч нього вироблявся 
вже тоді й д-р Кость Левицький». 

Дещо раніше, наприкінці 80-х років, згадує Є. Олесницький, мала місце зміна 
намісника Галичини: замість А. Залевського призначено Казимира Бадені. Самого 
ж Олесницького призначено тоді ж редактором новоствореної газети «Правда», яку 
став видавати О. Барвінський, що хотів зробити з неї всукраїнський орган, бо 
«Діло» пішло, мовляв, задалеко у співпраці з москвофілами. Олесницький не 
тільки редагував «Правду», яка виходила раз на місяць, але й писав статті для неї, 
займався адміністративними питаннями. Проте невдовзі виявилося, що «Правда» 
виходить та спонсорські кошти поляка – князя Адама Сапіги і має основною метою 
пропагувати «польсько-руську угоду». Оскільки Є. Олеснцький був противником 
всяких політичних угод з поляками, то відразу ж вирішив зірвати «ті звязки» і 
відмовитися від редагування «Правди». 

Характеризуючи досить позитивно сеймові вибори 1889 року, коли українці 
зуміли обрати до Галицького сейму аж 16 послів (замість 9 у 1883 році), він 
зазначає, що у сеймі «доволі високо була піднята «руська справа, що немало 
затривожило поляків…. Руські посли відразу засипали сейм своїми життєвими й 
пекучими справами…, їх промови були дуже різкі й рішучі…» [6, с. 186–187]. 
Особливо хвалить за активність Олесницький послів Романчука, Січинського, 
Телішевського і Короля. Політична ситуація у сеймі між українцями і поляками 
настільки загострилася, що крім особистих образ справа дійшла навіть до дуелі, 
згадує Є. Олесницький. «Інцидент цей, – пише Є. Олесницький, – викликав у краю 
нечуване одушевлення і з’єднав дуже багато симпатії для українців. Українська 
партія збільшувалося щоденно новими прихильниками, а москвофільська тратила 
симпатії…» [6, с. 187]. Така ситуація в Галичині, видно, затривожила австро-
польські власті. Намісник краю К. Бадені у 1890 року запропонував деяким 
українським провідним політикам, наприклад, О. Барвінському, О. Кониському, 
митрополиту Сембратовичу та ін. створити партію чи організацію, яка б повела 
політичну лінію щодо співпраці з поляками. 

Така політика отримала тоді назву «Нова ера». Не заперечував проти неї, як 
твердить Є. Олесницький, навіть Ю. Романчук, у всякому разі – спочатку, про що 
згодом «тяжко каявся». «Нова ера» викликала у краї «великий заколот…, проти неї 
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виступила певна частина народовців…, навіть москвофіли». Ця політика, яку 
підтримувал чимало провідних народовців «була для української справи, зокрема 
для української народовецької партії, великим нещастям, рівночасно великою 
перемогою для поляків» [6, с. 190–191]. Сам Є. Олесницький був, як твердить, «з 
самого початку рішучим противником «Нової ери», та порвав усякі контакти з 
О. Барвінським, який був завзятим її прихильником (а Барвінський мав тоді у краї 
як політик досить великий авторитет). 

Отож, коли на початку 1891 року відбулися вибори до австрійського 
парламенту, ті галицькі політики, які підтримали «Нову еру», сподівалися, що їх 
буде місцева (польська) влада підтримувати та дозволить, щоб їх обрали послами. 
Та так не сталося: «вибори ті проведено так, як і дотеперішні»: місцева влада 
підтримувала поляків. З народовців обрано лише п’ять осіб (Романчука, Барвінсь-
кого, Телішевського, Охримовича і Мандичевського). Отож, «Нова ера» не принесла 
українцям ніякої користі», а лиш розчарування. Кандидатом у посли на цих 
виборах висунули (аж у двох округах) і Є. Олесницького, але той відмовився, бо 
саме збирався відкрити адвокатську канцелярію і «передовсім забезпечити собі 
матеріальну незалежність». 

Дещо раніше, у вересні 1890 року, у краї була утворена Радикальна партія, «з 
програмою соціальної демократії», засновниками якої виступили І. Франко, 
М. Павлик, Є. Левицький, С. анилович і Р. Яросевич. Між тим, польське керів-
ництво Галичиною («коронним краєм») – тобто намісник К. Бадені, президент 
Галицької шкільної ради М. Бобжинський та ін. «з залізною послідовністю прово-
дили польонізацію краю». А «Нова ера» для них означала повне підпорядкування 
українців у Галичині полякам. 

Склавши у травні 1891 року адвокатський іспит, Є. Олесницький, став 
готуватися відкрити адвокатську канцелярію. Це вимагало певних коштів, яких він 
мав обмаль, до того ж вже був одружений. Крім того, у Львові тільки-но відкрили 
свої адвокатські канцелярії його товариші – доктори права К.Левицький і С.Федак, 
тому він став «шукати місце у провінції». «При цьому, пише Олесницький, – дивився 
я на канцелярію не лише як на джерело утримання і доходів… але і того, що при її 
помочі мушу виконати задачу серед суспільности як українець і як громадянин…, 
що приходить до мене пора чину, приходить час, який мав рішати про мою вартість 
для народу» [6, с. 201]. Йому у той час йшов 32-й рік. Він здобув ступінь доктора 
права, одружився і тут, у Львові, народилася його єдина донька Софія.  

Спочатку Є. Олесницький планував відкрити свою адвокатську канцелярію у 
Золочеві, але не склалося. На Тернопільщині, де жила вся його родина (зокрема, у 
Чорткові) теж не вийшло: «всю українську інтелігенцію тут тепер творило 
виключно попівство… – справжня попократія.., чим раз, тим більше в собі замкне-
на, і лише власним інтересам приступна кляса, що відсувалася чим раз більше від 
народу та дивилась на нього звисока… В народні справи воно не вдавалося і ними 
не займалося» [6, с. 203]. Тобто Є. Олесницький боявся, «що у публічно-політичній 
діяльності тут у нього не буде на кого опертися», знайти активних однодумців. 
Отож, він шукав місце праці далі. Запросили його до Стрия, де була «дуже 
симпатична руська громада». 1 серпня 1891 року він відкрив тут свою адвокатську 
канцелярію, де почав вести діловодство українською мовою, що вкрай не 
сподобалося місцевим полякам та москвофілам. На Стрийщині, як відзначав Олес-
ницький, переважну більшість населення становили українці, але рівень національ-
ної свідомості їх був низьким. Українці повіту не мали жодної діючої просвітньої, 
політичної чи економічної інституції, більшість духовенства належала до 
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москвофільського табору, а у спольщених містах української світської інтелігенції 
було дуже мало. Правда, і польських впливів сильно не відчувалося, зрештою, як і 
українського патріотизму. «Стан і настрій повіту характеризувався оспалістю і 
апатією…, а селянство сиділо по вуха у боргах в польських і жидівських касах та в 
кишенях приватних лихварів» [6, с. 207]. 

За таких умов почав Є. Олесницький свою адвокатську і політичну працю на 
Стрийщині. У той час поява у провінції фахового, високоосвіченого, патріотично 
налаштованого українського правника автоматично покладала на нього обов’язки 
місцевого національного лідера. Тому характерною рисою адвокатської практики 
Є. Олесницького на Стрийщині стало її постійне і успішне поєднання з громадсько-
політичною діяльністю. В історії Стрийщини розпочалась «ера доктора Євгена 
Олесницького» (1891–1909 роках), який невдовзі став однією з найпомітніших 
постатей громадсько-політичного життя не тільки Стрийщини, а й усієї Східної 
Галичини. 

Отож, Є. Олесницький енергійно приступив до професійної та громадської 
діяльності. А працювати було над чим. Ось як він описує ситуацію на Стрийщині (і 
не тільки) у ті роки «В тім часі було селянство ще всюди темне і дуже мало 
свідоме. Пан-отці бавилися… при чарці або при картах…, і за їх прикладом ішли 
також парохіяни. Серед народу ширилося скрізь пияцтво…. Одно, що дуже замітно 
було, це велика слухняність населення супроти священиків. Що священик сказав, 
це було святе в громаді» [6, с. 213]. 

Старостою Стрийського повіту «був старий бюрократ Левицький, русин з похо-
дження і обряду…, що урядував і говорив по-польськи». У громадській раді повіту 
українці, «чисельно у повіті доволі сильні», мали меншість: всього кілька осіб, що 
«тримали за поляками». «Не було у Стрию жодної української народної школи. До 
польського «Сокола» належали з малими винятками всі інтелігенти-українці, бо не 
було в них почуття національного достоїнства». Отож Є. Олесницький, зорієнтував-
шись в ситуації, швидко знайшов кількох справжніх українських патріотів, які стали 
його соратниками й друзями. Це були професор гімназії Іван Вахнянин, катехит 
гімназщії – о. Юліан Федусевич та о. Олекса Бобикевич. Ще одного соратника і друга 
він невдовзі знайшов в особі о. Петра Шанковського, пароха з с. Дуліби (біля Стрия). 
Згодом кількість помічників і прихильників Є. Олесницького стало швидко зростати. 

Професійну діяльність Є. Олесницький почав з того, що, як ми зазначали 
вище, вів свою канцелярію тільки українською мовою. Нею писав й усі клопотання 
до суду, де вимагав вести протоколи теж по-українськи. Коли поляки-судді та 
адвокати підняли галас, що не розуміють цієї мови, то він їм заявляв, що найвищий 
час її навчитися. «Усі вони, – згадує Євген, – почали ширити проти мене нечувані 
вісті і клевети…, одначе я не подався ні на волос…» [6, с. 223]. У вересні 1891 року 
скликав він у себе в канцелярії «довірочну нараду всіх видніщих українців з міста і 
околиці» та запропонував їм добре продуману програму громадсько-політичної 
діяльності. Її схвалили усі присутні. Почали з реформування так званої «Підгірсь-
кої ради» – організації, яка до цього часу фактично не діяла. У червні 1892 року 
відбулися загальні збори цієї ради, переобрано склад президії, а головою ради 
обрано Є. Олесницького, який «прийнявся живо за організацію повіту, головно при 
помочі о. Давидяка і М. Могильницького», який був університетським товаришем 
Олесницького, і той взяв його до себе у канцелярію. 

Невдовзі у Стрию була утворена філія львівської «Просвіти», «нарід був 
одушевлений і йшов за нами лавою і до «Просвіти» вписалося відразу понад сто 
членів». На засіданнях товариства, які проводили досить регулярно, Є. Олесницький 
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часто виступав з доповідями, переважно на освітні і економічні теми. Виступав він 
і у «Підгірській раді» й інших організаціях. Нав’язав він тісні, у тім числі дружні, 
контакти з парохом с. Дуліби о. Петром Шанковським, теж українським патріотом. 
У Дулібах і сусідньому селі Грабовець, яке входило до складу парохії о. Шанковсь-
кого, зусиллями отця і Олесницького були відкриті читальні «Просвіти», каси 
взаємодопомоги, сільський аматорський театр з власним будинком і сценою, 
сільський хор, а чотирикласну (початкову) народну школу у Дулібах повністю 
перевели українською мовою навчання. 

«Уже за кілька місяців, – згадує Олесницький, – прийшла перша проба нашої 
нової політичної організації». Йдеться про «доповняючі вибори» до повітової ради 
у Стрию, з якої вибули троє пропольськи налаштованих виборних (послів) і де 
домінували пропольські настрої. На виборах з явною перевагою перемогли 
українські кандидати. У тому числі обрано й Є. Олесницького. Його стали запро-
шувати на виступи до різних українських організацій і в інші повіти, у Львів, 
Станиславів тощо. 

Також Є. Олесницький зініціював заходи щодо будівництва у Стрию українсь-
кого Народного дому, в якому містилися б українські інституції, задля нарад, 
зборів і віч, виставок, концертів. У цій справі він навіть заручився підтримкою 
І. Франка. У 1901 році відбулося відкриття цієї новобудови, що стала культурним і 
духовним центром українців Стрийщини. Недарма у 1902 р. Є. Олесницького 
обрали почесним членом львівської, тобто матірної «Просвіти». 

Але це станеться дещо згодом. Наразі він, як і інші патріотично налаштовані 
українці-народовці, зосереджувалися на боротьбі проти «Нової ери». Полегшували 
їм цю боротьбу реалії тогочасного політичного життя. Як згадує Є. Олесницький, 
уряд не дотримував своїх обіцянок щодо зміни системи виборів у краю, 
сподівання, які робили людям ініціатори «Нової ери», не сповнялися, при виборах 
«повторялися давні зловживання і насильства, так само робила всякі насильства 
польська адміністрація, і то при кожній нагоді» [6, с. 227]. Австрійський парламент 
займатися «русько-польською справою» у Східній Галичині не захотів, назвавши її 
«домашнім питанням» Галичини. Українці у краї обурилися, запротестували, 
навіть почалися демонстрації і віча. Однак поліція їх розганяла. Кілька віч і 
маніфестрацій проти «Нової ери» організував на Стрийщині і Сколівщині 
Є. Олесницький з соратниками. На них гостро критикували послів-українців (у 
австрійському парламенті) О. Барвінського і Н. Вахнянина, які й далі «стояли за 
«Нову еру», займалися «лизунством щодо поляків, намісництва і ін.». 

З інших важливих подій 90-х років ХІХ століття згадує Є. Олесницький 
заснування Товариства взаємних забезпечень «Дністер» у Львові в 1892 році, 
утворення у тому ж році у Львівському університеті кафедри історії Сходу Європи 
з українською мовою викладання та запрошення на посаду завідувача цієї кафедри 
з України проф. Михайла Грушевського. Він, пише Є. Олесницький – став творцем 
нової школи – розсадника науки історії України, зреорганізувавши Наукове 
товариство ім Т. Шевченка як високо наукову установу, він згуртував навколо себе 
молодь і заправив її до праці… хоча не зовсім вірно розумів наші галицькі 
відносини…, доходив з нами іноді до суперечностей…» [6, с. 235]. 

У листопаді 1893 року «святкувала наша галицька Русь-Україна велике 
торжество, – пише Є Олесницький, – перенесення тлінних останків Маркіяна 
Шашкевича з Підлисся в Золочівському повіті, де він був похований, до Львова, на 
Личаківський цвинтар. Була це маніфестація, якої у нас до того часу ніхто не 
бачив…». 



Б. Тищик 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 

 

254 

З ініціативи Є. Олесницького та його соратників Стрийщина почала займати 
щоразу активнішу антипольську позицію. Проводились українські віча, мані-
фестації. Велике віче, наприклад, «при дуже численній участі селянства» відбулося 
28 вересня 1894 року. Йшлося проти використання поляками українського селянст-
ва для власних цілей (при виборах, відзначенні різних подій тощо). 

Доробившись активною адвокатською діяльністю певних статків, у другій 
половині 90-х років вирішив Є. Олесницький «пізнати світ». Відвідав Краків, 
Відень, Будапешт, Прагу, Мюнхен, Розенгайм, Інсбрук, Верону, Венецію й ін., зго-
дом поїхав на Україну. Пробув у Києві кілька днів, захоплений його архітектурою, 
Дніпром і ін. Однак пише й таке: «В однім тільки були ми немило розчаровані…: 
характер Києва не був тоді український, а московський. Всюди московські написи, 
московська мова на вулиці, в крамницях і кав’ярнях…». Згодом на початку 
ХХ століття ситуація, згадує він, дещо змінилася на краще: з’явилася українська 
преса, театральні вистави, зросла свідомість людей [6, с. 245–246]. Про Одесу він 
пише, як про «конгломерат усіх можливих націй». 

У 1895 році відбулися у краї чергові вибори до Галицького сейму. З цього 
приводу Олесницький писав: «Правління бутного польського шляхтича на стільці 
австрійського намісника Галичини дійшло в тім році до кульмінаційної точки. Сей-
мові вибори були тим доказом, як далеко посунутися може шляхетська чванливість, 
до яких границь безправства і потоптання законів може вона дійти, яка безглядна 
вміє бути у відношенні до нашого народу… Була вона також доказом, що… Австрія 
віддала цілком Галичину у польські руки і то найгиднішої польської шляхетсько-
клерикарвіної партії… Мусіли собі усі наші земляки сказати, що в Австрії нема для 
нашого народу ніякої будучності, ні ніякої надії…» [6, с. 252]. 

На так званих «довірочних нарадах» представників різних українських партій, 
організацій та союзів Є. Олесницький майже одноголосно був висунений кандида-
том у посли Галицького сейму від Жидачівського та Стрийської повітів. Місцева 
преса, люди всіляко його хвалили як доброго організатора, порядну людину, яка 
завжди і всім потребуючим допомагає, а бідноті – безоплатно. 

Вибори тоді були двоступеневими. У підсумку різних махінацій, фальсифікацій 
та насильства послом від Жидачівщини з різницею у 3 голоси вибрано не 
Є. Олесницького, а іншу особу – поляка, шляхтича, голову повітового суду 
К. д’Абанкура. Не пройшов на Стрийщині і українець О. Давидяк, а поляк, граф 
К. Дідушицький. Подібне відбувалося і по інших повітах. Поляки Галичини вітали 
К. Бадені як героя, що «здобув для Польщі цілу галицьку територію». А український 
народ «болів серцем і бурилася у нім кров… Чев кривду, що діймала його до 
живого…, свіжий біль по зазнаних наручах і стоптаних правах» [6, с. 279]. Графа 
К. Бадені невдовзі після цих виборів призначено головою уряду Австрії і одночасно 
міністром внутрішніх справ. Намісником Галичини став князь Сангушко (теж поляк). 

Після виборів Є. Олесницький продовжував свою професійну і громадсько-
політичну діяльність на Стрийщині. Зокрема, він відіграв помітну роль у створенні 
в 1896 р. у Львові Української національно-демократичної партії, Ідейно-політич-
ною платформою УНДП було поєднання радикальної та народовської програм. 
Партія зуміла зосередити у своїх руках основні засоби публічної інформації, а 
завдяки відкриттю закордонних пресових бюро додала українській проблемі 
міжнародного звучання. УНДП, зокрема вимагала поділу Галичини на український 
і польський краї, загальних виборів, реформи шкільництва, утворення українського 
університету у Львові тощо. Виконавчим органом УНДП був Тісніший народний 
комітет (до складу якого входив і Є. Олесницький), що підпорядковувався 
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Ширшому народному комітету. До складу керівних органів УНДП входили такі 
відомі діячі, як Ю. Романчук (голова партії), К. Левицький, О. Борковський, 
М. Грушевський, Є. Левицький, О. Темницький, І. Франко. Друкованим органом 
партії був тижневик «Свобода» [див: 9, т. 3, с. 424–425]. УНДП розгорнула активну 
пропогандистську патріотичну діяльність серед населення краю. Український 
національний рух, національна свідомість населення не ширилися, наростали, 
набирали розмаху. 

У 1900 році Є. Олесницького було обрано від Стрийщини послом до Галиць-
кого крайового сейму, де він очолив українську фракцію у сеймі, згодом переобра-
но на наступну каденцію. У 1902 році його родину спіткало велике горе – від 
запалення легенів померла його єдина дочка Софія (у віці 14 років), а невдовзі 
помер і його найближчий друг, греко-католицький священик зі Стрия Олекса 
Бобикевич – поет, драматург, композитор і громадський діяч. 

Авторитет Є. Олесницького, його популярність у Східній Галичині серед 
українців настільки зросли, що у 1907 р. його було обрано послом від Галичини до 
парламенту Австрії (Палати депутатів) і це не зважаючи на активну протидію 
польських правлячих кіл. 

Євген Олесницький став одним з ініціаторів створення одного з найбільших в 
Галичині українських економічних організацій – Крайового господарсько-моло-
чарського товариства «Маслосоюз» та реорганізації у 1909 р. «Сільського господаря». 
Його було обрано головою цього другого товариства, функції якого він виконував 
аж до 1917 року. 

На засіданнях парламенту він неодноразово виступав з різними ініціативими: 
щодо необхідності проведення у Галичині демократичної виборчої реформи (а 
може і в цілій Австрії) аграрної, освітньої реформ, порушував питання створення у 
Східній Галичині українського коронного краю, створення у Львові українського 
університету тощо. 

У 1909 році Є. Олесницький переїхав на постійне місцепроживання у Львів. 
Адвокатської кантори тут вже не відкривав, займався громадсько-політичною 
діяльністю. Зокрема, доклав багато зусиль для підготовки першого українського 
просвітньо-економічного Конгресу, який у лютому 1909 року відбувся у Львові з 
нагоди 40-літнього ювілею «Просвіти». На Конгресі Олесницький виступив з 
доповіддю «Про організацію «Просвіти»«, вніс багато пропозицій щодо рефор-
мування її діяльності в галузі видавничій, господарській та просвітній. Дбав він і 
про «свій» Стрийський повіт. На кінець 1909 року у повіті переважно з його 
допомогою було вже створено 70 читалень «Просвіти», 17 власних читальних 
домів, 3 хори, 6 драматичних гуртків, 23 кооперативні крамниці. 

Варто зазначити, що Є. Олесницький відіграв важливу роль у господарсько-
економічній організації українства у Східній Галичині, зокрема у сфері кооперації. 
З його ініціативи і при безпосередній участі були закладені підвалини системи 
громадсько-економічних товариств Стрийщини, оскільки він вважав, що економіч-
на незалежність є найважливішою умовою національного та державного розвитку 
українського народу. Зокрема, нагадаємо, ще 1894 році Є. Олесницький разом із 
однодумцями заснував на Стрийщині «Руську задаткову касу» і став членом її 
правління. Каса стала надійною фінансовою інституцією, яка виділяла селянам 
кредити на купівлю землі, погашення боргів у польських і єврейських кредитних 
установах, позичала кошти на розвиток ремісництва і промислу тощо. Завдяки 
сумлінній праці керівництва ця каса стала одним з найбільших і найнадійніших 
українських економічних товариств Стрийщини перед Першою світовою війною. 
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Активну участь приймав Є. Олесницький, ще проживаючи у Стрию, також у ство-
ренні і діяльності львівських економічних союзів і товариств, зокрема, став одним 
із засновників і членів дирекції страхового товариства «Дністер», «Крайового 
кредитового союзу» (1898 рік), «Земельного іпотечного банку» (1910 рік) та ін. 
Активно долучався Олесницький до розвитку молочарської галузі сільської кооперації. 
З його ініціативи у 1904 році в Стрию була скликана повітова конференція, де ухвале-
но конкретну програму практичних дій по розвитку молочарства. Невдовзі засновано 
«Союз руських молочарських спілок» на чолі з О. Нижанківським (1905 рік). 

Отож, для Стрийщини Є. Олесницький зробив дуже багато. Саме він ініціював 
і організував тут підвалини українського громадсько-політичного, економічного та 
культурно-освітнього життя, здобувши цим загальне визнання і пошану сучасників 
і потомків. Недарма його іменем нині названа одна з центральних вулиць Стрия, а 
в його будинку міститься краєзнавчий музей «Верховина». 

Після переселення до Львова Є. Олесницький зосередився на праці у товаристві 
«Сільський господар», до складу правління якого він входив. Він був одним з 
організаторів першої української хліборобської виставки, під час якої запропонував 
перебудувати товариство у свідому своїх професійних і національних інтересів 
корпорацію українського селянства, яка відстоювала б власну українську економічну 
політику в Австро-Угорщині. Є. Олесницький та його однодумці об’їжджали східно-
галицькі повіти, створюючи місцеві осередки «Сільського господаря», які напере-
додні війни діяли вже у двох третинах українських громад краю. Сам Є. Олес-
ницький був обраний президентом (головою) правління цього товариства, яке очо-
лював з 1909 по 1913 рік. Завдяки старанням Олесницького, «Сільський господар» 
отримав у 1911 році державну субвенцію (дотацію), що дало змогу поглибити 
економічну працю, зокрема, економічну освіту членів товариства. Воно стало 
видавати свій друкований орган «Господарська часопись», посилало на навчання і 
практику селянських синів до Чехії, Товариство займалося і комерцією – закупляло і 
перепродувало велику рогату худобу, овець і свиней, ставши основним постачальни-
ком м’яса у Відень. «Сільський господар» став офіційним представником інтересів 
українського галицького селянства перед державною владою. У 1913 році правління 
товариства заснувало стипендіальний фонд імені Є. Олесницького – знак подяки за 
його вклад у реорганізацію і розвиток товариства. Правда, перша світова війна 
зруйнувала багато надбань товариства. На початку вересня 1914 року російська 
армія зайняла Галичину. Призначено російського губернатора краю – графа 
О. Бобринського, запроваджено російську адміністрацію. Почалася інтенсивна 
русифікація населення. Незгідних вивозили в Сибір. Ліквідовано усі українські 
організації і установи, пресу, партії, закрили українські школи [Докл. див.: 2, с. 13–14 
]. Австро-угорська армія відбила Галичину влітку 1915 року. Разом з російськими 
військами покинули край кілька тисяч галицьких москвофілів. 

Так, Є. Олесницький увесь цей час перебував на еміграції у Відні. Проте й там 
не припиняв своєї діяльності. У 1914 році він зібрав у Відні наявних членів 
Головної ради «Сільського господаря» (які теж втекли перед російською армією) і 
окреслив з ними план післявоєнної економічної відбудови краю. Об’їжджаючи 
табори виселених на час російської окупації з Галичини селян та інших осіб, він 
влаштовував для них господарські курси. На початку 1915 року Олесницький 
зібрав у Відні українських інженерів і створив «Технічну комісію для відбудови 
зруйнованих сіл». 

Достатньо грунтовну характеристику економічної діяльності Є. Олесницького як 
президента «Сільського господаря» дав голова цього товариства у 1942–44 роках, 
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Є. Храпливий: «Всюди було чути руку, розум і силу цього Провідника,… Його 
праця була так всесторонна і так вичерпуюча…, що без неї не було б самого 
«Сільського господаря»« [6, с. 18]. 

Не менш активною була і подальша громадсько-політична діяльність 
Є. Олесницького. Як ми вже зазначали вище, вибори до Галицького крайового 
сейму від Стрийського повіту у 1896 році Є. Олесницький у результаті передвибор-
чих махінацій властей, насильств поліції, яка напередодні виборів арештувала 
кілька десятків українських уповноважених (вибори були двоступеневі) програв 
повітовому судді К. д’Абанкурі (всього трьома голосами). 

Проте такі ж вибори до сейму у 1900 році він виграв і став послом. У сеймі 
Є. Олесницький розгорнув плідну політичну діяльність. З трибуни сейму він завзя-
то захищав інтереси українського народу, зокрема, вносив запити і наводив факти 
виборчих зловживань властей, регулярно ставив питання про відкриття українсько-
го університету у Львові, україномовних кафедр у діючому (польському) універ-
ситеті, створення у Станиславові української гімназії. Коли польська більшість 
сейму цих пропозицій не підтримала, всі українські посли на знак протесту склали 
свої мандати (їх було біля двох десятків). Отож до сейму у 1901 році було 
оголошено додаткові вибори, Є. Олесницький кандидував від Стрийського повіту. 
Йому протистояв польський кандидат – маршалок (голова) повітової ради граф 
К. Дзєдушицький. Вибори виграв Є. Олесницький, знову ставши послом сейму, і 
більше того – він у сеймі очолив «Руський клуб» (фракцію усіх українських пос-
лів), якою керував до кінця своєї діяльності у сеймі тобто до 1910 років. Основним 
завданням цього клубу було відстоювання інтересів галицького українства. 

Уже на першому засіданні доповненого сейму Є. Олесницький виголосив 
програмну декларацію українського клубу послів, заявили, що у попередньому 
сеймі вони «були змушені скласти свої повноваження, не знайшовши серед 
більшості сейму ніякого розуміння», і далі «…а тепер мусимо домагатися, щоби 
наші постуляти політичні, економічні і культурні були трактовані достойно і 
серйозно, як постуляти народу…, щоб не рішалось нічого без нас і проти нас…, 
щоб положено кінець системі уважати нас народом другорядним, – та з цього 
становища не уступимо ні крок» [6, с. 21]. 

В інших своїх виступах на сеймі і серед населення Олесницький, серед іншого, 
вимагав зміни системи народних шкіл, повнішого їх фінансування, запровадження 
у них україномовного діловодства (а не польського), поновлення читанок і інших 
підручників матеріалом з української історії, літератури тощо. Вразив багатьох 
послів, навіть деяких поляків, емоційний виступ Є. Олесницького з пропозиціями 
щодо допомоги, особливо фінансової, бідуючим українським державним гімназіям 
у Тернополі і Коломиї. 

Він, серед іншого, обгрунтовано опретестував польський законопроект про 
польські рентові господарства (їх фінансовання), брав активну участь в обговорен-
нях крайового бюджету і т. д. Прийнятий більшістю послів-поляків закон про 
крайову шкільну раду, всі члени якої були поляками, він назвав шкідливим для 
українського шкільництва і взагалі для національних прав українців. Заяву посла 
С. Гломбінського, відомого польського шовініста, про те, що Східна Галичина – це 
прадавня польська земля, а українці – ніякий не народ, а плем’я, Є. Олесницький 
публічно назвав обурливою, рішуче заявивши: «То наша земля, а не ваша. Знайте, 
що тої землі не дамо собі нікому вирвати» [6, с. 22]. 

Користуючись великим довір’ям і популярністю серед галицьких українців, 
Є. Олесницький завжди підтримував тісні зв’язки з виборцями. Він щороку 
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виступав перед стриянами і жидачівцями про свою сеймову, а згодом парла-
ментську діяльність, інформував виборців про зміст своїх депутатських промов і 
прийнятих сеймом рішень, парламентських законів. 

Особливо грунтовним був його звіт звіт перед виборцями продіяльність у 
Галицькому сеймі у 1904–1905 роках сеймового «Руського клубу» – фракції українсь-
ких послів. Цей клуб дехто з політиків звинувачував у пасивності, бездіяльності. 
Отож Є. Олесницький, який був керівником клубу, виступив на зборах виборців з 
майже тригодинною промовою – інформацією про діяльність клубу. Активно 
проходило обговорення його доповіді. У підсумку виборці схвалили як діяльність 
«Руського клубу», так і самого Є. Олесницького та просили його й далі 
використовувати свій посольський мандат для добра українського народу. Невдовзі 
й з’їзд партії УНДП, який проходив у Львові й де теж виступав з доповіддю 
Є. Олесницький, висловив повну довіру «Руському клубові» і його голові. А газета 
«Діло», де раніше публікувалися деякі критичні матеріали про діяльність клубу і 
особисто Олесницького – була змушена вибачатися за безпідставну критику. Проте 
публікація цих матеріалів свідчила, що Є. Олесницький мав серед деяких 
провідних діячів УНДП недоброзичливців. 

Після чергових виборів до сейму (у 1908 році) Є. Олесницький знову був 
обраний послом. Українські посли під його проводом утворили «Українсько-
Руський сеймовий клуб». Правда, у результаті угоди галицького намісника 
А. Потоцького з москвофілами, останні здобули більшу кількість мандатів, ніж 
могли розраховувати (переважно за рахунок українців). Тому в українських 
політичних осередках і пресі панувало роздрукування, чулася гостра критика 
австрійсько-польського режиму, навіть центрального уряду. Загал українського 
населення теж хвилювався. Щоб заспокоїти українсько-руську громадську думку і 
політиків в Галичині, а також центральний уряд, який знав про усі ці події, 
намісник А. Потоцький зустрівся з Є. Олесницьким та іншими діячами УНДП для 
обговорення взаємин з українцями. Намісник запропонував Є. Олесницькому 
посаду віце-маршалка Галицького сейму, надання українцям посади другого віце-
президента Крайової шкільної ради, визнання недійсними кількох депутатських 
мандатів москвофілів, здобутих з порушенням закону, задоволення деяких 
національно-культурних і економічних домагань українців. При цьому варто заз-
начити, що віце-маршалом Галицького сейму належав до числа кількох перших 
осіб у Галицькому коронному краї. Тому вже сам факт пропонування цієї посади 
Є. Олесницькому свідчив про його великий авторитет серед політичних кіл 
Галичини. Є. Олесницький прийняв пропозицію А. Потоцького, але це призначен-
ня не затвердив австрійський цісар (очевидно, під впливом поляків, які побою-
валися Олесницького). Однак, можна припустити, що й серед українських політич-
них діячів були противники вказаного призначення. Зрештою, невідомо, як би події 
розгорталися далі, але у квітні 1908 року намісника А. Потоцького застрелив у 
Львові студент-українець Львівського університету Мирослав Січинський. 
Намісником призначено поляка-шляхтича М. Бобжинського. Про угоду з україн-
цями вже не йшлося. Правда, віце-маршалом сейму призначено митрополита 
А. Шептицького. Отож, Є. Олесницький продовжував свою активну діяльність як 
посол сейму і голова У-Р сеймового клубу. 

Про авторитет Є. Олесницького у політичних колах Галичини свідчить ще і 
той факт, що роком раніше, у 1907 році, Народний комітет УНДП затвердив 
кандидатуру Є. Олесницького у депутати від Галичини до віденського парламенту. 
Зазначимо, що в лавах УНДП у той час була доволі гостра і часто безкомпромісна 
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боротьба двох угруповань. Перше – консервативне крило, провідними діячами яко-
го були К. Левицький, М. Василько і Є. Олесницький; друге – політики молодшого 
віку, котрі вимагали радикалізації як програмних вимог та і партійної тактики. 
Є. Олесницький не був, однак, зовсім консервативним діячем. Іноді його радикаль-
ніша позиція мала істотні розбіжності з офіційним партійним курсом. В цілому 
Є. Олесницький, поза усяким сумнівом, був одним з найавторитетніших і найвизнач-
ніших керівників УНДП, у котрій проявив себе як ліберал європейського зразка. 

У результаті виборів в 1907 році до австрійського парламенту (Палати депута-
тів) (27 січня цього року в Австрії був прийнятий новий виборчий закон, який 
проголошував загальне, а не станове курільне виборче право) українці обрали 
27 послів (6,4 %), поляки – 76 (15,7 %), австрійці – 233 посли (49 %), інші землі і 
коронні краї – Моравія – 49 послів, Штирія – 30 і т.д.) [дост. див.: 2, c. 68–69]. У 
парламенті був утворений Русько-Український клуб, який очолив Ю. Романчук. Це 
була сила, на яку центральний уряд і поляки мусили зважати. 

Вже на одному з перших засідань Палати депутатів Є. Олесницький виступив з 
добре обгрунтованою промовою, у як підкреслив, що українці Галичини «ніколи не 
відмовлялися від політичної і національної незалежності», постійно будуть боро-
тися проти дискримінації у громадсько-політичному житті. Дотепер їх вважали 
«справжніми пасинками імперії і це вина не лише польської панівної партії в 
Галичині, а й, головно, держави й уряду… З народом, що є четвертим за величиною 
народом Австрії, в його рідному краю поводяться як з невільниками. Ми будемо це 
поборювати всіма засобами, що є у нашому розпорядженні» [6, с. 24–25]. 

У австрійській Державній раді (дорадчий орган при імператорі) 1908 року 
слухали питання про численні зловживання польських крайових властей під час 
виборів до Галицького сейму. Виступив у раді під час цього обговорення і 
Є. Олесницький де заявив, що майже суто пропольський склад сейму не може і не 
хоче розв’язати жодних проблем українців. Наступного року він подав посольсь-
кий запит до уряду про необхідність ліквідації міністерства для Галицького краю, 
яке складається майже винятково з поляків і всіляко гальмує розвиток українського 
народу. Однак уряд висловився проти цього запиту. 

У парламенті Є. Олесницький послідовно захищав ще й інтереси галицького 
українського селянства, доповідав щодо проекту загального соціального забезпе-
чення, домагався від центрального уряду виплати, відшокування українських 
аграріям за втрати з приводу невигідних міжнародних договорів з Румунією і 
балканськими країнами. В врешті-решт Є. Олесницький добився виділення держав-
ної субсидії гальцькому «Сільському господареві» (133.333 крони). 

Глибоко перейнявся Є. Олесницький проблемою відкриття українського уні-
верситету у Львові, загострення якої призвело до вбивства польськими студентами-
шовіністами українського студента А. Коцка у 1910 році. На засіданні парламенту 
він висловив обурення позицією уряду, який, не дочекавшись рішення суду по цій 
справі, оголосив винними українських студентів. Єдиним можливим виходом з 
драстичної ситуації, коли австрійська влада завжди стає на бік поляків, – заявив 
Олесницький, – є поділ краю на дві національно-адміністративні одиниці – 
українську і польську. 

На початку 1910 року Є. Олесницький зазнав серцевого нападу (інфаркт), що 
поставив під загрозу його життя. Це в нього сталося на 50-му році віку. Лікарі і 
друзі не мали сумніву, що цей приступ був результатом надзвичайного 
перепрацювання. Після кількамісячного лікування за кордоном стан його здоров’я 
залишався нестабільним. У зв’язку з цим він вирішив відмовитися від сеймового 
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посольського мандату, про що з жалем писали часопис «Підгірська рада» і газета 
«Діло». Остання відзначала, що «він займав перше місце між нашими послами, а 
також передове місце між загалом політиків…» [6, с. 24]. 

Але послом австрійського парламенту (був обраний у 1907 році) від Галичини 
Є. Олесницький залишався, і був досить активний. Так, коли у 1911 році з приводу 
кризи та зростання цін на низку продовольчих товарів, особливо м’ясо і м’ясні 
вироби, у парламенті стали обговорювати питання про закупівлю м’яса (тварин і 
птиці) в Аргентині та поставки його міському населенню, Олесницький виступив і 
заявив, що слід подбати і про сільське населення, особливо в Галичині, яке бідує та 
часто голодує, що слід поліпшувати годівлю худоби у власній державі. Саме з його 
ініціативи у парламенті був створений комітет для захисту інтересів селян. Делега-
том від українців до його складу було обрано Є. Олесницького. Коли навесні 
1912 року галицькі землі потерпали від наслідків великої повені на пропозицію Є. 
Олесницького комітет вніс запит у Державну раду про надання матеріального 
відшкодування постраждалим селянським господарствам. Сам Олесницький вніс у 
комітет і парламент підготовлений ним план господарської акції, що охоплював 
усілякі види допомоги населенню, що страждало від повенні чи посух, а також 
негайний план робот по регулюванню і очищенню русел річок тощо. Цей план був 
запропонований центральному уряду, який, до речі, визнав його достатньо 
своєчасним і ефективним. У 1911 році Є. Олесницький вніс у парламент пропо-
зицію, щоби вчителів у народних школах прирівняли до державних службовців і 
виплачували їм платню з державних, а не крайових, тобто з місцевих фондів. 

Безуспішність боротьби за створення українського університету у Львові, 
проти чого категорично на усіх рівнях виступали поляки, призвела до різкої 
критики в українському суспільстві у 1913 році українських парламентських послів 
У 1914 році, коли у парламенті обговорювали проект бюджету, було порушено 
питання про відкриття у Кракові гірничої академії. Є. Олесницький виступив з 
цього приводу, заявивши, що коли б мала відкритися така академія, то одночасно 
має відкритися український університет у Львові, який конче потрібний. Промову 
він закінчив вимогою до австрійських властей про необхідність утворення у 
Східній Галичині автономного українського краю. 

Нові гострі соціально-політичні проблеми поставила перед українцями Австро-
Угорщини Перша світова війна. Однією з історичних для них подій стало форму-
вання влітку 1914 року у складі австро-угорської армії Легіону українських січових 
стрільців, який ставив основною своєю метою боротьбу за відродження української 
суверенної держави. До Легіону виявило бажання вступити близько 28 тис. осіб 
(австрійське командування прийняло тільки 2 тис. осіб). 

Другою важливою подією було створення у Відні у травні 1915 року. 
Загальної Української ради – політичної організації, що мала представляти у 
Австро-Угорщині інтереси українського народу. Серед інших, до складу ЗУР було 
обрано й Є. Олесницького. Отож, у роки війни Є. Олесницький опинився у Відні. 
Не дивлячись на важку й небезпечну хворобу. Він був діяльним членом ЗУР, 
очолював її економічну комісію. Постійно вів політичну акцію за відокремлення 
Східної Галичини в окрему національно-адміністративну одиницю, за відкриття 
українського університету, захищав інтереси галицького селянства, підтримував 
взаємини з діячами Наддніпрянської України. Разом з іншими членами економічної 
комісії він розробив план післявоєнної відбудови і подальшого економічного 
розвитку Східної Галичини, підкреслюючи, що найбільш ефективним він буде 
лише тоді, коли українці самі будуть управляти своїм краєм. В існуючих умовах 
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Є. Олесницький наполягав на необхідності демократизації виборчої системи в 
Галичині, необхідності проведення виборчої реформи в усій Австрії. Нагадуємо, 
ще у 1903 році Є. Олесницький запропонував проект нової сеймової виборчої 
ординації, але польські посли його заблокували. У 1904 році він знову порушив у 
сеймі це питання, але його проект у порядок денний засідань сейму так і не 
потрапив. Це саме сталося і у 1905 році. 

Характеризуючи згодом парламентську діяльність Є. Олесницького, відомий 
український дослідник І. Витанович наприкінці 30-х років ХХ ст. писав: «він не 
тільки переконував, а й поривав, захоплював силою й щирістю власної віри у 
справу.… Високою культурою слова Олесницький будив подив і пошану до себе 
усіх, навіть противників. Кажуть, що коли Олесницький у сеймі чи парламенті мав 
говорити про якусь важливу справу, то галерію для слухачів так заповнювали 
люди, що годі було знайти хоч би стояче місце» [3, с. 29]. 

Однак навесні 1916 року здоров’я Є. Олесницького різко погіршилось, він був 
частково паралізованим. Знаходився у той час у Відні, оскільки війна ще тривала й 
Галичина переходила з рук у руки. 26 жовтня 1917 року Є. Олесницький відійшов 
у інший світ. Галицькі патріоти спровадили його прах до Стрия, де він прожив 
багато років, де мав свій будинок. Такого величавого похорону у місті ще ніколи 
не було. Прибули делегації з Відня, Львова, Тернопільщини, багатьох повітів 
Галичини, від духівництва. Одну з промов виголосив метрополит А. Шептицький. 
Від імені українського посольського корпусу говорив К. Левицький. Промовці 
відзначали, що Євген Олесницький упродовж кількох десятиліть самовідано пра-
цював на теренах українського національного відродження та відігравав провідну 
роль у громадсько-політичному та економічному житті Східної Галичини. Він 
послідовно й наполегливо боровся проти національного і соціально-політичного 
гноблення українства в Галичині, самовіданно служив українській національній 
справі. І це було правдою. 

Широкомасштабна і різнобічна діяльність Є. Олесницького сприяла розбудові 
політичного, господарського і просвітницького життя українців Галичини, при-
щепленню і пробудженню приспаної, придушеної чужинецькою владою і чужи-
нецьким народом національної свідомості широкого загалу українського народу 
Східної Галичини. Пам’ять про нього ніколи не повинна стертися у його вдячних 
потомків, у тому числі – нинішнього покоління. Він не дожив одного року до 
знаменної, історичної події, цілі всього свого життя – проголошення незалежної 
української держави у Східній Галичині – Західно-Української Народної Республіки, 
100-річчя утворення якої ми з гордістю відзначали восени 2018 року. Але він, серед 
інших політичних діячів того часу, заклав міцний фундамент для реалізації цієї 
епохальної події. 
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The article is devoted to the personality of Yevhen Olesnytskyi, who belongs to the group 
of almost forgotten by now Galician politicians and lawyers of the end of the XIX and early XX 
centuries, who, however, played at one time an outstanding role in the struggle of the 
Ukrainian people of Galicia against the power and political oppression of foreign powers, as 
well as for the creation of their own statehood and law. The organizer of the public-political life 
of Galicia, especially in Stryi, he was one of the organizers of Ukrainian business associations, 
of the Ukrainian National-Democratic Party during the Austrian rule over the Galician region, 
the deputy of the Diet of Galicia and Lodomeria as well as of the Austrian Parliament, the 
founder of the Ukrainian «Legal Magazine», the publisher of «Rus’-Ukrainian Library», a well-
known lawyer – the merits of Olesnytskyi before the Ukrainian national movement cannot be 
listed comprehensively. He maintained close relations with I. Franko, serving as the prototype 
of protagonist in the narrative by the latter called «Fateful Crossroads». 

It is noted that Y. Olesnytskyi was born in 1860 in Ternopil region in the family of a 
Greek-Catholic priest. After graduating from the Ternopil gymnasium he entered the Faculty of 
Law at Lviv University. Both at the gymnasium and university he took an active part in the 
Ukrainian youth national movement. At the university he met I. Franko, whom he often visited 
in his home, took part in the actual discussions taking place there. After graduating from the 
University in 1883, he took an advocacy practice, during which he was actively engaged in 
socio-political, cultural and educational activities. He acted as a journalist, publicist, editor, 
publisher, translator, and others. 
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In 1891, he opened his own law office in Stryi, where he demonstrated his case-law and 
spoke himself Ukrainian at court hearings (in Galicia, the Polish language was dominant in all 
areas of life during that times). Olesnytskyi became the initiator and organizer of the Ukrainian 
cultural and educational, economic and socio-political movement in the Stryi region, initiated 
the construction of the «People’s House» in the city, led the local «Prosvita», at his own 
expense published Ukrainian books, including the works by T. Shevchenko, H. Kvitka-
Osnovyanenko and others. 

It is also stated that in 1900, the Ukrainian population of Stryi elected him, despite the 
persistent opposition of the authorities and the Poles, a deputy to the Diet of Galicia and 
Lodomeria, where he became the head of the Ukrainian ambassadorial fraction soon. In 1907, 
he became also a deputy to the Austrian Parliament. In the Diet and in Parliament he actively 
defended the interests of the Ukrainian population. He addressed (repeatedly) the proposals to 
split Galicia into separate Ukrainian and Polish crown territories, to open a Ukrainian university 
in Lviv etc. Since 1909, Olesnytskyi lived in Lviv, during the First World War – in Vienna, 
where he died in October 1917 from heart disease. Buried in Stryi, where now there is a street 
called after his name. 

Keywords: Galicia, law, politics, economics, Olesnytskyi. 
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АРИСТОКРАТ ДУХУ 
(ДО 140-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО) 

Г. Федущак-Паславська 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

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

Досліджено основні напрями діяльності видатного українського правника початку 
XX століття Володимира Старосольського. З’ясовано, що правова концепція вченого, яка 
формувалася під впливом теорій неокантіанців, нормативістів, теоретично-методологічних 
напрацювань С. Дністрянського і Ґ. Єлінека, ґрунтувалися на соціологічному розумінні 
права і держави. Наукова, політична і педагогічна діяльність Володимира Старосольського, 
проникнута відповідними ідеями, дає підстави говорити про цілісність і несуперечливість 
його правової концепції.  

Виявлено, що університетська освіта, досвід політичної, військової, педагогічної та 
правової діяльності дали змогу прогнозувати події. Зокрема, Володимир Старосольський 
акцентував увагу своїх сучасників на потребу створення українських збройних сил, аби, за 
його словами, з настанням часу «заліза і крови» на сторожі права України поставити силу. 
Важливою є аргументація Володимира Старосольського щодо необхідності реалізації 
всіма націями, які звільнилися з-під панування імперій, права на самовизначення, а також 
чітке та однозначне заперечення «економічного» обґрунтування союзу України і Росії, яке 
ще донедавна вважалося незаперечною істиною. 

Використовуючи «римську» конструкцію корпорації як уособлення загальної волі, де 
рішення ухвалюють більшістю голосів, Володимир Старосольський проаналізував також 
процедуру ухвалення рішень у спільнотах, які ґрунтуються на сумі воль усіх. За своєю 
правовою природою нині такими спільнотами є ООН та її органи. У сучасних умовах кризи 
багатьох міжнародних організацій, у тім числі через дії Російської Федерації, ідеї Володи-
мира Старосольського знову набувають актуальності.  

Ключові слова: соціологія; загальна воля; національна свідомість; українська державність. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.264 

Минуло 140 років від дня народження видатного і майже невідомого для 
української юриспруденції українського правника Володимира Старосольського. 
Тоді як багато галузей сучасної юриспруденції могли би ґрунтувати свої виклади 
на працях цього вченого, не кажучи вже про те, що їх опрацювання неминуче мало 
би своїм результатом формування справжньої європейської правової свідомості 
сучасного українського правника і громадянина України, промови Володимира 
Старосольського, що побудовані на надбаннях європейської правової думки, знан-
нях історії, наповнені цитатами з поетичних творів різних народів, латинськими 
сентенціями, з урахуванням соціологічних чинників, людської психіки і, звичайно 
фактичних обставин справи, є зразком мистецтва красномовства. 

Очевидно, що саме тому за радянських часів в Україні не були можливими 
ґрунтовні дослідження наукового доробку Володимира Старосольського. Написані 
ще в першій третині XX століття праці вченого починають видавати аж тільки від 
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кінця століття, завдяки зусиллям Ірини Кресіної, Михайла Петріва, Валентини Згурсь-
кої, Петра Стецюка, Юрія Древніцького та ін. У видавництві «Літопис» 2018 року 
вийшов друком переклад з німецької мови «Das Majoritatsprinzip» («Принцип біль-
шості») [7]. У статті «Володимир Старосольський – фундатор української політології» 
Ігор Чорновол зазначив, що «німецькі фахівці в галузі права вважали «принцип 
більшості» В. Старосольського одним із основних понять юриспруденції» [16]. 

Багато важливої інформації про життя і правові погляди Володимира Старо-
сольського, яка використана у цій статті, міститься у 210-му томі Записок науково-
го товариства ім. Шевченка «Володимир Старосольський. 1878–1942», що вийшов 
за редакцією доньки вченого – Уляни Старосольської. Незважаючи на те, що 
матеріали, які подала Уляна Старосольська, часто використовують дослідники для 
здобуття достовірних знань про біографію та творчість Володимира Старосольсь-
кого, вони потребують подальшого усестороннього аналізу. Тому метою цього 
дослідження є визначення основних напрямів реалізації творчого потенціалу Воло-
димира Старосольського. Поставлена мета конкретизується такими завданнями: 

– розглянути біографію Володимира Старосольського як політика, адвоката, 
вченого;  

– визначити чинники, які вплинули на формування української національної 
свідомості Володимира Старосольського; 

– виділити філософські напрями, під впливом яких сформувалося праворо-
зуміння Володимира Старосольського; 

– розкрити особливості діяльності Володимира Старосольського як адвоката; 
– показати прогностичність висновків Володимира Старосольського; 
– розкрити суть взаємовідносин між Україною і Росією з погляду особи, яка, маючи 

знання про історію цих взаємин, була сучасником їх розвитку у 20-х роках XX століття; 
– виділити способи ухвалення рішень у різних за правовою природою спільнотах; 
– виявити чинники, які вплинули на специфіку процедури ухвалення рішень 

міжнародними організаціями.  
Володимир Старосольський народився 8 січня 1878 року у повітовому 

містечку Ярославі1 над Сяном, де прожив до 17-річного віку. Коли Володимирові 
було шість років помер його батько, відтак родинне виховання лежало на матері – 
Юлії Старосольській. Вона походила з родини полонізованих австріяків Рапфів, 
але, підтримуючи тодішні традиції, часто нагадувала синові, що він є українцем. 
Дуже показовими і часто цитованими є слова Василя Стефаника: «Володимир Старо-
сольський вчився в Кракові прав. Знав, що він українець, та по-українськи не міг 
сказати речення. Хлопчина панський з виховання, і чи кров прадідівська, чи теорія, – 
він же дуже любить теорії, – завели його в українську націю і вчинили з нього най-
кращого між нами чоловіка» [12, с. 10–11]. 

У Кракові на відділі права Ягеллонського університету Володимир Старо-
сольський навчався з осені 1895 року. Тут його зустріло українське середовище, 
громадське життя і студентський гурт. Володимир Старосольський, ще з Ярослава 
знаючи Станіслава Людкевича, тут потоваришував з Василем Стефаником, Іваном 
Трушем, Богданом Лепким, Олексою Новаківським.  

Але у зв’язку з родинними обставинами, восени 1896 року Володимир з матір’ю 
переїхали до Львова, де він продовжив навчання на юридичному факультеті 

––––––––– 
1 Місто Ярослав, заснував український князь Ярослав Мудрий у XI ст. Таку версію заснування міста 

викладали у школах за часів Австро-Угорщини, але в міжвоєнний період перестали на цьому 
акцентувати увагу. Нині це місто на території Польщі. 
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Львівського університету. Саме тут, у княжому Львові, Володимир Старосольський 
познайомився, а 1906 року і побрався із Дарією Шухевич, «яка стала йому 
товаришкою в його суспільних починах» [11, с. 42]. Вони виховали трьох дітей: 
Юрія (1907 р. н.), Ігоря (1908 р. н.) та Уляну (1912 р. н.), за спогадами яких у 
родині панували взаєморозуміння і взаємоповага, з ними, з дітьми, поводилися як з 
рівними. Юрій, Ігор та Уляна Старосольські виросли достойними людьми, діяль-
ність яких заслуговує окремого дослідження і пошанування. 

1898–1899 академічний рік Володимир Старосольський навчався у Віденському 
університеті. У ці ж роки за його активної участі постала організація української 
молоді «Молода Україна»1, – нелегальна, добре законспірована, яка проявила себе 
акціями боротьби за український університет, зокрема, шляхом сецесії українських 
студентів з Львівського університету до Відня2, а також аграрними страйками. 
Саме слово Володимира Старосольського на Вічі студентів Українців-Русинів усіх 
вищих шкіл Австрії у Львові 13 липня 1899 року вважають «…першою його 
публічною промовою, яка звернула на себе увагу змістом, стилем і риторичною 
формою…» [11, с. 47]. Обґрунтовуючи потребу Українського університету, Воло-
димир Старосольський звертав увагу учасників Віча, поміж іншим, і на зраду та 
ренегатство, які можуть бути виключені самим фактом існування правдивої науки і 
освіти. Крім того, на думку доповідача, – рідний університет є «конечним кроком 
на дорозі… до нашого ідеалу, за котрий кожний з нас готов душу й тіло віддати, а 
тим ідеалом є: «Україна Irredenta» [6, с. 47]. 

До складу керівництва «Молодої України», так званого Комітету Десяти, 
входили представники п’яти політичних партій: соціал-демократичної (Володимир 
Старосольський), радикальної, націонал-демократичної, християнсько-національ-
ної та теоретично-анархістської групи. Ідея соборності, яка постійно фігурувала у 
політично-правовій концепції Володимира Старосольського, практично реалізову-
валася шляхом налагоджування контактів з українськими патріотами з-за Збруча і, 
зокрема, з Революційною Українською партією (РУП). Навіть двадцятирічна Дарія 
Шухевич, ще тоді наречена Володимира Старосольського, особисто перевозила 
друковані матеріали до Києва. 

І хоч 1903 року «Молода Україна» перестала діяти у своєму попередньому форматі, 
а Володимир Старосольський того ж року, завершивши навчання ступенем доктора пра-
ва у Віденському університеті, перестав бути студентом, він ніколи не покидав суспіль-
них та національних ідей, сформованих завдяки діяльності в цій організації. 

Як багато інших провідних членів «Молодої України», Володимир Старо-
сольський у подальшому був організатором і провідником довоєнного стрілець-
кого руху, визначним Українським Січовим Стрільцем у Першій світовій війні, 
членом Української Бойової управи та Загальної Української Ради, співробіт-
ником Союзу Визволення України [11, с. 54]. У спогадах про Володимира 
Старосольського дуже часто фігурує його характеристика як ідеолога Українсь-
кого Січового Стрілецтва, який з того часу «правно обґрунтовував народну прав-
ду під силою чужої влади… своїм словом і пером давав ідеологічну силу цьому 
законові…, в час, коли на національному небозводі зазоріла на хвилю правда волі 
українського народу» [4, с. 373–374]. 

На підставі наукових статей «Реформа похатньої торгівлі в австрійськім 
Законодавстві» (1901) і «Причинки до теорії соціології» (1904), та завдяки 
––––––––– 

1 З 1900 р. Володимир Старосольський видавав і редагував однойменне студентське видання. 
2 Саме тут, у Відні Володимир Старосольський закінчив університет і склав юридичний докторат. 
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професору Станіславу Дністрянському, Володимир Старосольський отримав 
державну стипендію і протягом 1903–1912 років продовжив правову освіту: «на 
університеті в Ґраці у проф. Ґумпльовича; в Берліні у проф. Зіммеля, Ястрова та 
Мартіца та головно у проф. Ґ.Єлінека в Гайдельберзі» [17, с. 387]. Підсумком 
стажування Володимира Старосольського у цих європейських університетах стала 
праця «Das Majoritatsprinzip», видана німецькою мовою у 1916 році Соціал-
демократичні ідеї вченого набули закріплення у постулаті-вимозі повновладдя 
більшості, за умови дотримання прав меншості. Загалом у працях Володимира 
Старосольського спостерігаємо значний вплив теорії суспільних зв’язків осново-
положника українського правознавства Станіслава Дністрянського, а також теорії 
меншості засновника німецької соціології права Ґеорга Єлінека, які були його 
учителями. У присвяченій Г. Єлінеку «Das Majoritatsprinzip» Володимир Старо-
сольський стерджував, що спільноти, які формуються на «загальній волі», ухвалюють 
рішення більшістю голосів, оскільки презюмується, що саме більшість виражає цю 
загальну волю. У спільнотах, де рішення потребують одностайності, меншість, 
будучи забезпеченою для захисту своїх інтересів можливістю ветувати пропозиції 
більшості, не повинна при цьому зловживати правом. Зважаючи на концепцію 
вченого, викладену у «Das Majoritatsprinzip», можна зробити висновок, що 
міжнародні організації, і зокрема ООН належить до того типу спільнот, в основі 
яких лежить сума «воль всіх», а не «загальна воля». Тому й рішення у цих 
спільнотах вимагають одностайності [7]. Якщо нема одностайності при голосуван-
ні, голоси розділяють, то меншість забезпечена правом veto, а більшість зали-
шається без справедливого рішення. Нині Україна потерпає від агресії з боку 
Російської Федерації, а міжнародна спільнота в особі її органів, які були «створені 
для підтримання миру і міжнародної безпеки», залишаються безсилими перед 
країною, яка демонструє відмову від права як регулятора суспільних відносин, яка 
ще від радянських часів у своїх діях ґрунтується на політичній доцільності. 
Очевидно, що примусити не зловживати правом при використанні veto країну, яка 
поводить себе агресивно і не дотримується норм міжнародного права, не можливо. 
Проте стає зрозумілим, що така країна не може бути членом спільнот, метою яких 
є «підтримання миру і міжнародної безпеки». Для виходу із ситуації, що склалася, 
з’являються також пропозиції щодо зміни процедури досягнення спільних рішень у 
міжнародних організаціях, однак, при цьому, очевидно не беруть до уваги, що за 
своєю правовою природою ООН та її органи – спільноти, що представляють суму 
«воль всіх» (а не «загальну волю») і мають відповідний алгоритм прийняття 
рішень. Написане понад сто років тому дослідження вносить ясність у розуміння 
сучасних проблем юриспруденції і міжнародного права, зокрема. 

Саме з названих вище праць почалася наукова діяльність Володимира 
Старосольського. Даючи оцінку цієї частини своїх активностей, у 1934 році він 
писав про себе: «Студіюючи як головний фах державне право, був одним із 
перших українських дослідників, що звернули бачну увагу на науку соціології, та 
перестудіювали основні фільософічні підстави загальної теорії права. Всі його 
більші праці, не виключаючи двох томів видання Української Господарської 
Академії в Подєбрадах п. з. «Держава і політичне право», виказують історичне 
підготовлення, та свідомий загальної мети фільософічний метод» [17, с. 387–388]. 

«Шукаючи справжньої синтези цього, що уявляє собою новітня держава, він 
наткнувся м. ін. на проблему нації, яку опрацював в окремій монографії. 
Розуміючи важливість методологічних проблемів, він шукав їх розв’язки в 
наукових напрямках модерної доби, в школі неокантіанців та нормативістів і в 
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змаганню до соціольогічного розуміння права та держави з метою знайти свій 
власний шлях» [17, с. 387–388]. 

Володимир Старосольський насправді мав достойне «історичне підготовлен-
ня». Розуміючи закономірності виникнення нації, її утвердження серед суб’єктів 
права, у березні 1914 році він писав, що серед поневолених народів починає рости 
«мілітарна сила», що, «коли прийде година «крови і заліза», вони матимуть голос» 
[9, с. 349]. Уже в той час Володимир Старосольський передбачив, що «драма 
розіграється на нашій арені», бо «напруження поміж нашими займанцями з 
кожним днем кріпшає і може кожної хвилі наступити вибух», що «прийде друга 
Руїна». «Україна стоїть напередодні нового життя. Треба поставити нову програму, 
приготовити силу, щоб в хвилі, коли надійде час «заліза і крови», Україна мала 
голос!... Була свідома своєї цілі і права та могла на сторожі їх поставити – силу!» 
[9, с. 350]. А нашу мілітарну силу присипляли сто років. Володимир Старосольсь-
кий також уважав важливим питанням у цьому напрямі навчання і формування 
командного складу української армії. 

Окрім державного права Володимир Старосольський також певний час викла-
дав теорію права та кримінальне право в УВУ та в Соціологічному інституті у 
Відні та Празі. 

На тому, що наука була життєвою нездійсненою мрією Володимира Старо-
сольського у своїх спогадах про батька акцентував син Юрій, описуючи епізод 
періоду тридцятих років, коли, зайшовши до кабінету в адвокатській канцелярії, 
побачив батька, який тримав у руках запрошення на участь «в конкурсі на працю з 
якоїсь ділянки соціології», а побачивши сина, «сказав притишеним голосом: «а це 
саме моя спеціяльна ділянка». «Це був кінець мрії-туги: на столі лежала дійсність у 
вигляді судових актів. Роки пізніше, під новим режімом, як правдива іронія долі, 
ця мрія з’явилась йому наче темна комета у дорозі у темну путь. Була осінь 1939 
року» [11, с. 117]. 

Адвокатська практика Володимира Старосольського, яку він розпочав у 
1909 р., була не так професією і засобом забезпечення матеріального добробуту, а 
служінням своєму народові. Його адвокатська канцелярія насправді була «кузнею 
української політичної думки» [3, с. 393]. 

Судові промови Володимира Старосольського, якими заслуховувалися всі 
присутні, послухати які навмисне збиралися, – були синтезом соціологічних і 
національних ідей ученого з елементами філософії та психоаналізу, тонкою інтер-
претацією польського кримінального кодексу на фоні римського права чи кодексу 
Наполеона. У своїх промовах Володимир Старосольський зачіпав тонкі нотки 
людської душі, аналізував психологію вчинку. Адвокатська діяльність «пана 
меценаса» Володимира Старосольського припала на час, коли в науці кримі-
нального права, а відтак і в практиці, звертають увагу на особу злочинця, коли під 
впливом теорії італійського психіатра Чезаре Ломброзо зважають на чинники 
фізіологічної і психологічної конституції особи злочинця [13, с. 15]. 

«Ставлячись до адвокатури, як до обов’язку боронити політв’язнів і як до 
нагоди для студій над людьми і їхніми ділами», Володимир Старосольський «був 
професором, який промовляв до прокуратора (до трибуналу суддів, до лави 
присяжних) як до студентів в університетській авдиторії, і це так яскраво різнилося 
від виступів інших – також красномовних – адвокатів, які виступали радше, як 
актори на сцені театру, – що під час його судових промов було тихенько на судовій 
залі, і всі, навіть найбільш вороже супроти українців наставлені приявні, з 
пошаною прислухувались до слів того правничого авторитету» [2, с. 390–391]. 
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Як соціал-демократ за переконаннями, Володимир Старосольський «шанував 
людину, а не стан і його в заміну шанували всі без винятку, включно з його 
противниками» [14, с. 383]. Прихильники і противники приходили послухати 
«правничий бій за параграфи, що його вестиме цей український видатний правник 
зі Львова» [1, с. 363]. Володимир Старосольський, якого поляки за переконливу і 
аргументаційну силу його слова називали «zaklinaczem wezow»1, посилаючись на 
Ш. Монтеск’є, звертався до присяжних суддів із закликом не забувати, що вони 
повинні судити (а не управляти), не піддаючись політичним пристрастям, судити, 
забувши, «що ті, яких ви думаєте судите, це українці» [8, с. 330–331].  

Володимир Старосольський був серед тих адвокатів, які своїми політичними 
виступами, в тім числі і в судових промовах, мобілізували широкі маси до бороть-
би, здобували симпатії «широкого світу для цих національних та загальнолюдських 
ідеалів, до ідеалів повної української державности і незалежности» [4, с. 370]. 

Ідея незалежності української нації і побудова Української держави так чи інакше 
фігурує майже у всіх працях і судових промовах Володимира Старосольського як 
«обов’язок, який лежить на українцеві-адвокатові, коли він є членом громадянства, 
суспільности» [8, с. 330]. Володимир Старосольський наголошував, що «самостійниць-
кий рух – це не німецька інтрига», а, за дослідженнями соціологів2, процес виникнення 
природної сили – волі національної групи, сильнішої за волю індивіда. Та спільна, 
загальна3 воля, яка має право говорити за всіх, творить людську спільноту, Батьків-
щину. І коли Батьківщина в небезпеці, у кожної спільноти з великою силою загост-
рюється любов до неї, відчувається обов’язок перед нею. У 1917–1918 роках це 
сталося з українцями, виросло покоління, яке «не має інших критеріїв, крім одного: 
любови і бажання служити визволенню України» [8, с. 337–340]. У виданні 1935 року 
«Новий час» Володимир Старосольський, згадуючи події 1917 року в історії 
Придніпрянщини, написав про те, що українці за кілька років «зуміли пройти на шляху 
до державности дорогу, яка вимагала б нормально бодай століття» [8, с. 348]. Щоб 
бути нацією не обов’язково мати державу, але формування суверенної держави – 
головна мета нації, власна держава – національна ідея бездержавної нації. 

На публічних дебатах у Празі 1921 році, у яких взяли участь представники 
російських демократів та представники політичної думки різних народів Східної 
Європи і Кавказу, однією з важливих проблем було питання самовизначення націй. 
З цього приводу Володимир Старосольський висловив твердження про те, що 
державне самовизначення є формою національного самовизначення, нація не може 
«виконати своє право на самоозначення інакше, ніж шляхом власної державности». 
Він твердо заявив, що нації не можуть відмовитися від права на самовизначення, 
на свою державну волю так само, як, за Руссо, ніхто не може «зректися волі». 
Виклавши свою позицію, Володимир Старосольський звернувся до росіян з такими 
словами: «Ось, що ви мусите признати, як дійсність, як істину. І тільки признавши 
її ви мусите запитати, як вам до неї віднестися. Два шляхи перед вами. Один, це 
шлях боротьби. Другий шлях – це шлях порозуміння» [10, с. 344–345]. Навіть 
зараз, вже у XXI столітті ми є свідками того, що Росія обрала шлях боротьби. 
––––––––– 

1 «Приборкувач вужів». Див: [4, с. 372]. 
2 Володимир Старосольський наголошував, що Конгрес соціологів, який відбувся у 1913 р., «був 

присвячений виключно тільки національним справам, виключно лише соціологічному розслідженню 
тих рухів, що їх називаємо національними». Див: [8, с. 337]. 

3 Добре засвоєне Володимиром Старосольським розуміння «загальної волі», яка не є сумою «воль 
всіх» за Ж.-Ж. Руссо в різних аспектах з’являється у працях вченого «Теорія нації» та «Принцип 
більшості». 
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Піддавши сумніву «економічні» аргументи Росії на користь необхідності для 
України перебувати в єдності з нею, Володимир Старосольський закликав російську 
владу самій спочатку в це повірити, дати можливість українському й іншим народам 
стати вільними, а тоді вже добровільно створити федерацію: «Щоб про федерацію 
можна говорити, мусить перше стати фактом воля народів. І так, коли хочете ви 
справді послужити ідеї федерації, то мусите, хоч би в інтересі цієї ідеї стати 
активними та щирими апостолами нашої національної державної волі» [10, с. 345]. 

Отож, національна свідомість Володимира Старосольського формувалася під 
впливом спілкування з товаришами – художниками, письменниками, музикантами, – 
представниками української мистецької еліти. Така ж сприятлива для української 
національної свідомості була атмосфера у родині Шухевичів, з якою Володимир 
Старосольський поріднився. Окрім того, кінець XIX– початок XX століття були 
періодом розпаду імперій і утвердження національних держав. Освіта, яку 
Володимир Старосольський здобував у європейських університетах також дала 
можливість ознайомитися і пройнятися передовими ідеями того часу: права люди-
ни, демократія, національний суверенітет, поділ влади, верховенство права, неза-
лежність судової гілки влади, правова держава та ін. Свого часу будучи організато-
ром і учасником студентських рухів, згодом як адвокат, захищаючи у судових 
процесах українську патріотичну молодь, Володимир Старосольський продовжу-
вав розвивати свою українську національну свідомість. 

Згадані Володимиром Старосольським у автобіографічному нарисі «Шукаючи 
справжньої синтези» філософські школи та персоналії, аналіз їхніх провідних ідей 
та їх інтерпретації вченим, контекст тогочасних тенденцій у науці, дають підстави 
стверджувати про вплив соціологічних та психологічних теорій на формування 
правової концепції Володимира Старосольського, сповідування ним цінностей 
європейської доктрини праворозуміння1. 

Так само з історичних, соціологічних, психологічних і, звичайно, правових 
позицій, виступав Володимир Старосольський як адвокат, український адвокат, 
який, дотримуючись букви закону, у судових процесах закликав суддів і присяж-
них залишатися неупередженими, враховувати всі пом’якшуючі обставини, зрозу-
міти мотиви вчинків обвинувачених. Відомо, що Володимир Старосольський 
спеціалізувався на політичних процесах, де представники державної влади судили 
українців, фактично за їх прагнення до створення власної держави. Попри активну 
суспільну і політичну діяльність у різні періоди свого життя, Володимир Старосольський 
служив своєму народові і як адвокат.  

Прогностичність висновків Володимира Старосольського полягає у тому, що у 
1914 році, спостерігаючи зміни на міжнародній арені, передбачаючи, що Україну 
чекає друга Руїна, він наголошував на потребі нарощування сили, формування боє-
здатних українських збройних сил, кваліфікованої підготовки їх командного складу. 

Ще у 20-х роках XX століття Володимир Старосольський поставив під сумнів, 
тиражоване десятками років твердження радянської влади, про нерозривні еконо-
мічні зв’язки між Україною і Росією, які нібито зумовлюють потребу політичного 
союзу і є життєво необхідними Українській державі.  

Різноаспектне і дуже ґрунтовне дослідження принципу більшості Володими-
ром Старосольським дає змогу означити правову природу ООН та її органів, як 
спільнот, котрі у своїй діяльності ґрунтуються на сумі «воль всіх», і тому 
––––––––– 

1 Ідеї демократії, верховенства права та прав людини як основоположні ціннісні орієнтири 
європейської доктрини праворозуміння є основою всіх видів діяльності Володимира Старосольського. 



Г. Федущак-Паславська 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 271 

приймають рішення одностайно. Сьогодні Російська Федерація і її «мотивовані» 
спільники своїм veto часто блокують діяльність ООН та її органів. Для виходу із 
кризи часто йдеться про два можливі способи: 1) позбавити Російську Федерацію 
членства у відповідних міжнародних організаціях; 2) змінити процедуру винесення 
рішень у цих організаціях. Оскільки зміна принципу прийняття рішень можлива за 
умови зміни правової природи цих міжнародних спільнот, що є неможливим, то, 
очевидно, врахувавши, що метою ООН є «підтримання миру та міжнародної 
безпеки», варто використати перший спосіб. 

Нині Володимир Старосольський відомий як «державний і громадсько-політич-
ний діяч». У жовтні 1918 року входив до складу Українського генерального війсь-
кового комісаріату, який очолив підготовку і проведення Листопадового повстання 
1918 року у Львові. У 1919 році. – товариш міністра закордонних справ УНР» [15]. 

Такий навіть поверхневий огляд життя і творчості Володимира Старосольсь-
кого дає змогу зробити висновок, що багато сфер сучасної української юриспру-
денції мають прогалини через відсутність у нас знань про його цілісну правову 
концепцію, де знайшли своє місце питання теорії, філософії, соціології та історії 
права, конституційного, кримінального, міжнародного права. Тоді як праці Воло-
димира Старосольського цитували і цитують учені-соціологи, вчені-політологи, 
вчені-юристи різних країн світу. 

У себе на Батьківщині Володимир Старосольський «заробив» арешт, заслання, 
реабілітацію… Запрошений у 1939 році викладати державне право у Львівському 
державному університеті, професор Володимир Старосольський був невдовзі 
заарештований. Він витримав лише два з половиною роки поневірянь у місцях 
несвободи і помер 25 лютого 1942 року. 

Схема була апробована і наслідки відомі. Незважаючи на проведення війни, 
радянська влада арештовувала українських адвокатів, які хоча б проявили грома-
дянську позицію, засилала їх у місця відбуття покарання, і, якщо їм вдавалося 
вижити, то, однак у подальшому, годі було думати про можливість активної роботи 
за фахом. Переслідувань зазнавали і члени їхніх сімей. Підтвердженням цьому є 
хоча б біографії Василя Бараника, Михайла та Юлія Бращайків, Володимира 
Горбового, Бориса Козубського, Франца Коковського, Костя Левицького, Володи-
мира Логуша, Миколи Міхновського, Михайла Степаняка [5] та багатьох інших, 
які постраждали внаслідок діянь радянської влади. Зрештою, така доля очікувала 
кожну порядну людину, яка проявила себе українцем і вчасно не покинула 
окуповані землі. То чому Володимир Старосольський не емігрував? Невже думав, 
що його активна громадянська позиція й українська національна свідомість 
залишилися непомітними для нової влади? Невже він уважав, що в правовому полі 
зможе захистити себе і свою родину? Все він добре розумів і тверезо оцінював. А 
також, так само як і Андрей Шептицький, знав, що має обов’язок залишитися в цей 
тяжкий час разом зі своїм народом, проводирем якого він був. І це ще один дуже 
важливий штрих до характеристики значного внеску Володимира Старосольського 
у побудову омріяної багатьма поколіннями українців – Української Самостійної 
Соборної Держави. 
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The article investigates the main directions of activity of the prominent Ukrainian lawyer of 
beginning of the XX century Volodymyr Starosolskyi. It is found out that the scholar’s legal 
concept formed under the influence of the theories of Neo-Kantians, normativists, theoretical 
and methodological developments of S. Dnistryansky and G. Jellinek, was based on the 
sociological concept of law and state. The scientific works of Volodymyr Starosolskyi, his 
speech as a defender of Ukrainian patriots in Polish courts, pedagogical, political and military 
activities, speeches at numerous meetings, inspired by relevant ideas, give grounds to speak 
about the integrity and consistency of his legal concept. 

It is revealed that his university education, experience of political, military, pedagogical 
and legal activity made it possible to forecast events. In particular, Volodymyr Starosolskyi 
drew the attention of his contemporaries to the need for the creation of Ukrainian armed 
forces, in order to, in his words, put the force on guard of the law of Ukraine with the onset of 
«iron and blood» time. An important argumentation by Volodymyr Starosolskyi is the need of 
implementation (realization) of the right to self-determination by all the nations liberated from 
the domination of the Austro-Hungarian and Russian empires, and a clear and unequivocal 
denial of the «economic» justification of the alliance of Ukraine and Russia, which was 
considered an indisputable truth until recently. 

Developing the idea about the right of nations to self-determination, Volodymyr 
Starosolskyj argued that the nation could not realize its right differently than through its own 
statehood. Moreover, the nation cannot waive the right to self-determination, the right to its 
state will, as well as to J.-J. Rousseau, no one can «deny the will». 

As a result of the analysis, it becomes clear that the «Principle of the Majority» carries an 
understanding of many problems in contemporary jurisdiction, and in particular, in international 
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law. In the above-named work, considering the different types of communities, the researcher 
argues that the communities, based on the «general will», make the decision by a majority 
vote, whereas assuming that the majority expresses this general will. Based on the concept of 
Volodymyr Starosolskyj, described in «Das Majoritatsprinzip», we come to the conclusion that 
international organizations, in particular United Nations, belong to such a type of communities, 
the base of which includes not the «general will», but amounts to «all wills», and therefore 
their decisions require unanimity. 

In communities, where decisions need to be unanimous, a minority, being secured to 
protect its interests by vetoing the proposals of the majority, should not abuse the law. If there 
is no unanimity, when voting, the votes are divided; the minority is provided with the right of 
veto, and the majority continues to seek another appropriate solution. Today this situation has 
developed on the international scene. In a time when Ukraine is suffering from Russian 
aggression, and the international community represented by its bodies created «for the 
maintenance of peace and international security» remain powerless before the state 
demonstrating the abandonment of the right as a regulator of social relations, which is 
impossible to force not to abuse the law when applying veto, various proposals for the exit 
from the crisis appear. One of them is the proposal to change the procedure for the adoption 
of common decisions in international organizations. However, according to the doctrine of 
Volodymyr Starosolskyj, the communities that representing the «will of all» (not the «general 
will»), which, by its legal nature, is the United Nations and its organs, has an appropriate 
decision-making algorithm for it. Perhaps, countries that pursue aggressive politics, ignore 
international law, systematically abuse the law, should in fact be devoid of membership in 
communities whose purpose is to «maintain peace and international security». 

Keywords: sociology; common will; national consciousness; Ukrainian statehood. 
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