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The main goal of the following article is an answer to the question on the role of the legal 

institutions in the processes of the societal collective memories petrification. Through the 

comparison of the normative basis for the functioning of the institutes for the national remembrance, 

in Poland and Ukraine, my crucial intention is a presentation of the regional specificity of the 

state impact on the processes of collective co-remembering in the particular postcommunist 

societies in Central and Eastern Europe, with the references to the characteristic elements of the 

regional constitutionalism. Necessary to identify and to explain is the inevitable fundamental 

difference between states’ memory policies in the presented countries and their approach to the 

institutions. The text starts from the comparison of the institutes for the national remembrance, 

but my intention is to explain the differences trough the analyses of the legal and socio-legal 

background of their functioning. 

Keywords: collective memory, Central and Eastern European constitutionalism, public memory, 

legal petrification of the past, state institutional legal policies.  
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Introduction. The presented text focusses on the very special and the very regional 
institutions – institutes for the national remembrance in Poland and Ukraine. Such institutions 
are created in (almost) all Central and Eastern European states. Especially in Baltic States 
(except Latvia) and all-around former so-called satellite states of the Soviet Union. 
Nevertheless, the existence of Ukrainian institute seems to be some exception in the group of 
countries which after the collapse of the Soviet Union did not decided about immediate 
integration with the political structures of the Western World (EU/NATO), but tried to 
reformulate their relations with Russia inside the new organization – Commonwealth of 
Independent States. Such a historical and political background creates an excellent opportunity 
for the comparison of the legal methods and solutions adopted in the statutes and the other 
acts establishing Polish and Ukrainian institutions of the national remembrance.  

The presence of both institutes in the public discourse inside their home countries 
and at the international level is visible. The employees and the officials of Polish and 
Ukrainian institute are active actors of the memory disputes between Poles and 
Ukrainians. In consequence, the observers are dealing with the mixture of the political 
(state memory policies) and the legal spheres (individual state’s memory legislation). It is 
also a consequence of the political factor choices accomplished at the moment of political 
community final creation. 



F. Cyuńczyk 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 69  4 

Such complexed topic creates a possibility of socio-legal research which could provide 
answers on different spheres. Firstly, sociological, which analyses the problem of the 
collective societal memory and the collective forms of co-remembering as a theoretical 
concept. Secondly, the presentation of the other legal issues like CEE constitutionalism or 
the instrumentalisation of law should be interesting too. Finally, identification of the links 
between such phenomena like law, society, and legal petrification of societal co-
remembering could also be useful, especially for the Ukrainian reader. As far former 
satellites have accomplished their strategic goal – already mentioned integration with the 
political structures the Western World – Ukraine is at the road beginning. In result, 
comparison and presentation of the main similarities and the differences create an 
opportunity for the reflection about the style and quality of some legislators' decisions. 
Such sum up could be useful at the institutional level too. Especially that such an analyse is 
provided for the reader from the state which strategic plan is to join the 'European club'.  

My main intention is to enlighten for the Ukrainian reader already mentioned main 
similarities and the differences on different levels. First comparative legal analysis – in 
that part, my main plan is a comparison of the legal background of the institutes for the 
national remembrance functioning in Poland and Ukraine. The main comparative 
variables are: 1) the institutes’ legal character; 2) legal tasks presented in the establishing 
statutes; 3) the forms of political supervision; 4) (eventually) motives for the institutes 
creation.  

Second is a presentation of the sociological experience of the studies on collective 
memory, especially its construction and the paths of creation. The special attention will 
be concerned with the forms of the state impact on this sociological phenomenon. The 
third part is preserved for the socio-legal reflection on the CEE constitutionalism with the 
particular reference to the role of the collective memories in the processes constitutionalisation 
new political communities in the region after the fall of communism. Finally, by husking 
main differences between Polish and Ukrainian legal policies on the past, I would like to 
identify conditions (both legal and societal) which stimulates and breaks up processes of 
the state legal impact on the collective memory sphere.  

Legal framework. Polish Institute of National Remembrance – Commission for the 
Prosecution Crimes against the Polish Nation has been created by the Polish parliament 
statute of 18 June 1998. The presented statue was deeply amended in 2016. Later on, 
most out of controversial amendment elements have been excluded from the act or by the 
legislator or by Constitutional Court. At the moment, most of the legal problems created 
by the politicians in 2016 and later have been more-less solved. Nevertheless, apart from 
the controversies, crucial legal solutions which determines chosen variables do not have 
changed since 1998.  

The public character of Polish Institute for the National Remembrance (further: IPN) 
is not determined in the establishing statue. In contrast with Czech or Lithuanian 
institutions which possess a similar profile. In both cases establishing acts determinates 
its role – as a state and public law institutions. Nevertheless, the public character of the 
IPN comes from the general act construction and its sources of financing. According to 
the Art. 8 p. 2 Institute is financed from the state budget. The head of the IPN is a 
President appointed for the five-year term by the parliament lower chamber (Sejm), at the 
agreement of the Senate and at the application of the Council of the Institute of 
Remembrance which shall present a candidate who is not its member. The same 
procedure is predicted for the President’s dismiss. According to the Art. 9 p. 1 President 
is independent of the other state authorities. However, he or she is obliged to present 
parliament official report from the Institute activity once a year. Lack of the report 
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submission or its rejection by the parliament is one of the conditions for the President’s 
cadency termination [Art. 13, p. 1].  

IPN Council plays an essential role in the President’s election procedure. This body 
is responsible for the candidate selection and his or her application submission into the 
Sejm. Its function is predicted as an opinion-making and counselling body of the 
President of the Institute in the matters related to the scope of operations of the Institute 
[Art. 15]. The members of the Council are appointed for the seven-year term, and they 
can be reelected once. It consists of nine members: two appointed by the President of the 
Republic of Poland, five by Sejm and two by Senate.  

This short presentation of the IPN bodies shows the complexity of its organization. 
Nevertheless, a formal framework of the Institute bodies does not present its fields of 
activity. The political factor also determines those in the same legal statute. It is also 
necessary to emphasize that Polish IPN has the most comprehensive functions of all 
similar institutions created in the region (Lithuania, Czechia, Slovakia, Hungary, 
Romania, Bulgaria, Estonia, German lands which belonged to DDR). Its role is: 
1) collecting and granting access to the collected documents produced by Polish People’s 
Republic, Soviet and Nazi German security services; 2) investigate the crimes against 
Polish Nation or committed on Polish territory against representatives of the other ethnic 
groups; 3) lustration (vetting); 4) public education; 5) «Looking for resting places of 
persons killed in the fight with the imposed totalitarian system or as a consequence of the 
totalitarian repressions or ethnic cleansing» [Chapter 6a]; 6) performing in commemorating 
initiatives. Moreover, in the last chapter of the statute are located criminal provisions. To 
fulfil presented legal tasks, IPN is composed of the following offices: Commission of the 
prosecution crimes against Polish Nation, Vetting (lustration) office, Office of the 
commemorating struggle and the martyrdom, Office of search and identification, 
Archive, National education office, a publishing house.  

The last element should an answer to the question of why Polish legislators decided 
on creating such a complex institution. Their motives are presented at the statue 
beginning in the preamble. They decided to set up IPN because in their minds still bears 
memory about the number of Polish victims, losses and damages during the second world 
war and after, patriotic traditions of struggles against both totalitarian regimes communist 
and Nazi, actions of Polish citizens to restitute fully state independence. They also 
emphasized state obligation to prosecute all the crimes against peace, humanity, war 
crimes, and other human rights violations. 

Summing up this short presentation of the organisational and the legal framework of 
Polish Institute for the National Remembrance functioning, plus taking into account 
legislators motives presented in the preamble, I have to emphasize that the reader deals 
with the most complex institution. The number and the dependencies between different 
IPN bodies suggests a will of its liberation from the political influences. Nevertheless, it 
is well known wishful thinking. Both style of the supervision and the appointment of the 
organ, plus a source of financing, shows the public character of the Institute for the 
National Remembrance in Poland which is under full control of the political elements of 
social life. I could say that we deal with the fiction of independence, typical not only for 
Poland but also for the other CEE liberal democracies.  

I am aware of the Ukrainian Institute for the National Remembrance historical 
suffers from the politicians. Nevertheless, its history clearly shows the approach of the 
CEE political factors to collective memory. They recognise it as a far-right concept from 
the early beginning. Nevertheless, the main normative base for this analysis will be the 
last act of Ukrainian government re-establishing the Institute of National Remembrance 
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after the Revolution of Dignity (ПОЛОЖЕННЯ про Український інститут національної 
пам’яті) from 2014 with later amendment changing its character from the research 
institution into governmental agenda.  

Public character of the Ukrainian Institute is out of discussion. In 2014 was 
recreated according to the state power act. The difference between Polish IPN and the 
Ukrainian equivalent is rooted in the establishing act character. As far Polish institution 
has been created by the parliament statute, the Ukrainian one basis on the government 
decision. I am aware of the character of the legal acts hierarchy in Ukraine, nevertheless 
the use of the two steps of the social representation instead of one – in Poland the statute 
was passed by the direct society representatives, in Ukraine by the group representing 
parliament majority and approved by the parliament – could create some controversies 
and affect, in a consequence, a lower societal institution legitimacy. The transformation 
of the Ukrainian institute into the element of the state authority makes such a controversy 
much more visible.  

As it was underlined in the previous subchapter, the found fathers of Polish IPN tries 
from its early beginning present it as an independent research institution only supported 
by the state apparatus, and the Ukrainian ones did not do that. The first paragraph of the 
Governments Decision characterizes Ukrainian institution as an «institution which 
implements states policy in the field of restoration and preservation of Ukrainian’s 
national memory» [§1]. Next point confirms the character of the Institute as a public 
legal person. The area of its activity is clearly described in the following paragraphs. The 
Institute should preserve the memory about crucial, for Ukrainian national identity, those 
are among others, events like Holodomor, mass famines of 1921–1923 and 1946–1947, 
all the actions protecting Ukrainian independence, sovereignty, and territorial integrity 
(including Anti-terrorist operations). The Institute role is to create most comprehensive 
possible pictures about the crucial moments of Ukrainian history, to inform its society 
about the results and to prepare the basis for the public commemoration of those who 
deserve that. According to the § 3 p. 2 the Institute should provide for the Ministry of 
Culture, the proposals of the state policy methods on the memory field in the regions 
with the multinational composition of residents.  

The central Institutes bodies appointment is less formalized than in Poland, what 
comes from the character of the legal act establishing it. The primary person is Chairman 
appointed by governments after the previous candidate selection by the Ministry of 
Culture [§ 8]. The Chairman has to possess two deputies, from whom one is elected 
according to the same procedure as a chairperson. The candidates for the Deputies should 
be present Ministry of Culture by the Chairman.  

In contrast with Polish legislators, the authors of the Ukrainian Institute act did not 
provide any motives for the Institute for the National Remembrance creation. 

Collective memory concept and the use of societal coremembering in CEE. In 
the previous section, the words «memory» and «remembrance» have been used quite 
often. Human possibility of remembering is treated as a natural biological process. 
Nevertheless, co-remembering inside society is its construct, not biological.  

Following M. Halbwachs and later investigators of that research problem, collective 
memory is a result of the social interactions focusing on the reconstruction of the 
individual memories inside a particular group. Such a process of reconstruction can 
appear in micro-groups like family or at the macro-level (classes or the nations). 
Collective memory possesses also particular element – presentist character. It means that 
all the events from the past are evaluated from the present perspective. In other words, 
those who are participants of the memory discourse are aware of the short and long-time 
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consequences of the event from the past. In effect, this knowledge is the principal 
evaluation determiner.  

The subjective perspective of the article is a memory of the national community. 
Using B. Misztal categories collective memory (including the nation’s memory) can be 
formulated in three possible ways. First is a state (understood as an institutional entity) 
uses its provision and the apparatus (including legal tools) to transfer useful memory 
narrations to the society. This perspective is characterized as «inventor of the traditional 
perspective» [11, p. 56]. Two others are or reverse, like «popular approach» [see: 11, 
p. 61–67], or are limited into the discursive part of the collective memory creation 
process like «dynamics of the memory approach» [see: 11, p. 67–74].  

Researchers (among others B. Anderson, P. Connerton, E. Hobsbawm, T. Renger) 
were examining that research problem and has selected almost three elements which are 
essential for the collective memories creation in the «inventors of the tradition» sense: 
public, secular, education; public celebrations; public memorization in the open space.  

P. Connerton, in the book How societies remember pointed out that public celebration of 
commemorating has a double meaning. He used an example of Nazi Germany public 
celebrations. First is a creation of the identity with those who are memorized. The second 
one is preserved for the semi-metaphysical sphere where both, those who are alive and 
present, and those who are reminded during the celebration are liked in the metaphysic 
presence. In other words, what the literature of the subject somewhat agreed, that since 
19th century and the beginning of the nation-state formation in Europe, the state 
(understood as an institutional entity) has decided to replace God, and became a 
destination of the massive feelings of the particular societies. In effect, what was pointed 
mainly by E. Hobsbawm, the state has become an omnipotent social actor at the memory 
field. The institutional machinery of the modern state is, in fact, able to affect any citizen 
by different codes, symbols or its representatives (like the postman or railway 
employees). From the 19th and 20th century, such a states’ activities were even more 
natural, because they were not limited by the external legal orders (international and 
supranational).  

Symbols and the memory narrations are playing an extremally important role in the 
constitutionalization of the political communities in CEE since the 1990s.  

Constitutionalisation of the political communities after the transition and the 
role of collective memory. A. Młynarska-Sobaczewska, in her article on the normativization 
of the collective identities, has pointed out a crucial issue for this text. She explains the 
role of the memory narrations in the CEE democratic constitutions after 1989. In her 
opinion such a communicates located inside the legal act possesses concrete function and 
the receivers – «they are the instrument of confirming the legality of the constitution-
making actors and further of the powers appointed according to the passed constitution 
[...] By the nation’s history and the creation of communitarian feeling based on the 
historical experience, they constitute the community» [12, p. 111]. Why preamble plays 
such an essential role in democratic societies? Czech-British academic J. Priban, 
following N. Luhmann, pointed that «it is the self-obligating will of the sovereign people 
[which] is ceremoniously codified [exactly] in the constitutional preambles and 
converted into the moral, mythical, foundations of the political society» [13, p. 5]. In 
other words, the processes of the constitutionalization are demanding an element where 
the myths and beliefs located several all-around societies will be used to legitimate 
already created, by the constitution, political system.  

The use of the memory narrations and the references to the past is common for all 
CEE constitutions passed after the democratic shift in the 90s’. Moreover, even if they 
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were free of that element, finally after the several amendments such narrations were 
implemented inside (Latvia, Romania).  

In Polish constitution of 1997 are located references to the best traditions of first and 
second Polish Republic, to the bitter periods when fundamental rights and freedoms were 
not respected in Poland or to the multi-century heritage of predecessors. In the Czech 
constitution of 1992, the references are oriented on the remembering of the Crown of 
Bohemia and Czechoslovak statehood. In the Slovak constitution, contrary to Czechs, the 
state’s roots are located in the Great Moravian tradition. The memory narrations are also 
present since 2014 in Latvian constitution, where the history of the state and its suffers 
from the totalitarian regimes are explained. Apart from these examples, memory 
narrations and the references to the traditions from the past, eventually to some historical 
state formations, are present in Estonian, Lithuanian, Hungarian and Romanian 
constitutions. The Fundamental Law of Hungary and the role of the past in the political 
community creation in that state since 2011 is a bit different topic, but the fact is that 
acceptance of the state vision of past in crucial to be declared as a Hungarian.  

Such effective use of the past and its petrification by law is clearly explained by the 
group of Polish scholars: J. Marszałek-Kawa, A. Ratke-Majewska and P. Wawrzyński. 
They connected that issue with the character of the post-authoritarian society. As they 
mentioned «as far the legitimization of the political shift can be fulfilled by the 
references or to the past or to future, the reconstruction of the community vision has to be 
rooted in the presentation of the common core, traditions and the experiences constituting 
it» [10, p. 111].  

Answer for the question why post-communist CEE states which after 1989 decided 
to join EU/NATO did not resign from the national community reconstruction, and they 
tried to link individual, liberal, values with the communitarian elements needs more in-
depth studies and the examination. At the moment, I am able only to present some 
presumptions. Nevertheless, such fact was observed by the other scholars. Already 
mentioned, J. Piban called such a move of the legislative power in Poland «an interesting 
mixture of civil and national patriotism» [13, p. 85].  

Ukrainian constitution preamble is formulated in a similar manner to the other CEE 
acts. There are also located references to the past and «centuries-old history of Ukrainian 
state-building and on the right to self-determination realized by the Ukrainian nation».  

Conclusions. At first glance, if the constitution, and especially its preamble, plays a 
unique role in the processes of political communities’ creation and contains the self-
obligating will of the society, the decisions on the national remembrance institutes 
creation can be understood as a fulfilment of the constitutional obligations. Nevertheless, 
the use of memory for such an action creates another problem related to the character of 
contemporary states and societies. Legitimization of the political regime by the 
metaphysical links with predecessors is preserved for the forms of the state-hood which 
in the Western culture are treated as past. West – personified by the EU – looks for the 
legitimacy in the institutional effectiveness, not in the beliefs in the spirits of fathers. In 
consequence, such hybrid constitutionalism connecting national and the individualistic 
elements (coming from the core of the EU) demands in-depth examination. The institutional 
policies of Poland and especially Ukraine are the consequence of the presented 
constitutionalism form.  

Compared legal framework of the institutes functioning in Poland and Ukraine 
clearly shows similarities and the fundamental differences. First of all, the different is 
scale of the several institutes social legitimacy. The formal framework is a consequence 
of the kind of the establishing act. Also, the element of the CEE constitutionalism affects 
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both institutes in the different scale. As far Poland, since 2004 is a subject of not only 
national but also supranational legal order of the EU law, which demands proper 
legislation, fulfilling the membership criteria, Ukraine as an associated country, is at the 
moment less limited. Such a legal situation creates opportunities for the direct impact on 
the public, collective, memory sphere by the state institutions. The analysis of the Ukrainian 
Institute for the National Remembrance legal framework clearly shows that the political 
factor uses this possibility. In the case of Poland, it is more complicated at the moment. 
Such a situation is connected with the fact that some controlling mechanisms of the rule 
of law or the fundamental rights protection have been ceded at the supranational level.  
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СФЕРА ПУБЛІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 
ТА ЇЇ ЮРИДИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ. 

ДЕКІЛЬКА ЗАУВАЖЕНЬ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ 
РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ІНСТИТУТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ, 

ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ У ПОЛЬЩІ ТА В УКРАЇНІ 

Ф. Цюнчик 

Вроцлавський університет, 

(Центр правової освіти та соціально теорії), 

e-mail: filip.cyunczyk@gmail.com 

Висвітлено роль та значення правових інститутів у процесах збереження колектив-

ної суспільної пам’яті. Охарактеризовано інститути національної пам’яті у Польщі та в 

Україні. Виявлено основні подібні та відмінні риси у їх функціонуванні. Обґрунтовано 

важливість аналізу цих інститутів у більш широкому, регіональному, контексті. Звернуто 

увагу не лише на порівняльну характеристику передбачених приписами законодавства 

повноважень цих інститутів, але також їх розглядають як конкретні, регіональні, конститу-

ційні та соціально-правові феномени. Їх регіональна особливість пов’язується зі загально-

суспільними та соціально-правовими інститутами, насамперед із правами людини та 

ліберальною демократією. 

За допомогою порівняльного аналізу нормативної бази функціонування інститутів 

національної пам’яті у Польщі та в Україні, зокрема її виокремленню в ієрархії норматив-

них актів (беручи до уваги аспект соціальної легітимності), продемонстровано регіо-

нальні особливості впливу держав на процес збереження колективної пам’яті. Охаракте-

ризовано форми, способи та міру впливу конкретних правових інструментів на колективну 

суспільну пам’ять. Висвітлено особливості обрання відповідних органів, механізмів їх 

державного контролю, джерел фінансування тощо. 

Важливою є і соціологічна концепція у висвітленні інститутів колективної суспільної 

пам’яті, зокрема мотиви законодавців та методи їх створення, роль індивідуальних спо-

гадів у формуванні колективної пам’яті, форми суспільного впливу на ці інститути тощо.  

Також представлено характерні елементи регіонального конституціоналізму, зокре-

ма як місцеві особливості вплинули на процеси конституціоналізації в Центральній та 

Східній Європі. Це має вагоме значення для ідентифікації та пояснення неминучої прин-

ципової відмінності між політикою пам’яті держав у представлених країнах, їх підходом 

до інститутів національної пам’яті та, як наслідок, баченням політики публічної пам’яті. 

Аналіз інститутів національної пам’яті не обмежується лише матеріалом Польщі та 

України, а відбувається у більш широкому контексті функціонування цих інститутів у 

постсоціалістичних суспільствах Центральної та Східної Європи (наприклад, Литви, 

Чехії, Словаччини, Румунії та Угорщини). 
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Відтак зроблено висновки про правові передумови функціонування інститутів націо-

нальної пам’яті, звернуто увагу на необхідність не лише текстуального аналізу зако-

нодавства, але й всебічного їх розгляду в соціально-правовій перспективі. Це важливо для 

вивчення інших складних феноменів, зокрема  державної політики колективної пам’яті. 

Ключові слова: колективна пам’ять, національна пам’ять, Центрально- та Східно-

європейський конституціоналізм, юридичне забезпечення збереження минулого, державна 

політика пам’яті. 

Стаття: надійшла до редакції 27.09.2019 
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Розглянуто методологічні аспекти наукових досліджень українського звичаєвого права. 

Проаналізовано принципи, підходи, методи, прийоми та засоби наукового пізнання з огля-

ду на особливості зазначеного об’єкта. До принципів дослідження українського звичаєвого 

права належать методологічний плюралізм, історизм, об’єктивність, системність, комплексність, 

детермінізм та ін. Наголошено на значенні антропологічного, аксіологічного і діалектичного 

підходів до дослідження українського звичаєвого права. 

Розглянуто пізнавальні можливості загальнонаукових методів дослідження – систем-

ного, функціонального, типологічного, дескриптивного, герменевтичного і синергетичного. 

Обґрунтовано думку про те, що серед спеціально-наукових методів дослідження українсь-

кого звичаєвого права пріоритет належить юридичним методам, проте є потреба залу-

чення також методологічних інструментів інших наук (історії, соціології, етнографії тощо). 

Висвітлено особливості застосування історико-юридичного, формально-догматичного, по-

рівняльно-правового, соціологічно-правового та інших методів наукового пізнання. 

Ключові слова: звичаєве право, науковий метод, концептуальний підхід, логічні прийоми.  

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.012 

Потреби всебічного розвитку юридичної науки в Україні спонукають до роз-
ширення тематичного горизонту правничих досліджень та поглиблення панівних 
наукових напрямів. Важливу сферу наукових пошуків становить українське звичаєве 
право, традиція вивчення якого має давні коріння та поступово відновлюється в 
сучасних умовах. Емпірична база, напрацьована попередніми поколіннями вчених, 
має бути доповненою та належно опрацьованою сучасними дослідниками із зас-
тосуванням новітнього методологічного інструментарію. З огляду на зазначені 
міркування метою цієї статті є з’ясування методологічних можливостей юриспру-
денції для наукового пізнання українського звичаєвого права. 

Під час побудови методологічного інтрументарію для наукового дослідження 
варто керуватися гносеологічними настановами видатних вчених. Зокрема, в 
дослідженнях українського звичаєвого права особливо важливою є методологічна 
заувага Р. Декарта, за якою єдиний істинний метод пізнання – вільне та впоряд-
коване мислення. Як зазначав мислитель, це й була основна проблема науки XVII 
століття, адже у межах школи мислення не було вільним, а поза школою воно не 
було впорядкованим [17, с. 303]. Сучасним дослідникам також варто це брати до 
уваги задля запобігання повторенню перелічених методологічних крайностей. З 
одного боку, мислення треба звільнити від усталених упереджень, а з іншого – 
надати йому наукової впорядкованості.  
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Звичаєве право як об’єкт досліджень становить загальний інтерес для всієї 
юридичної науки, тому правові звичаї вивчають у загальній теорії права та у галузевих 
напрамах правознавства. Однак першочергову важливість звичаєве право становить 
все ж таки для історико-юридичних досліджень. Історія держави і права як 
самодостатня галузь юридичної науки має своїм об’єктом історичний процес ста-
новлення та розвитку держави і права. С. Бостан і Л. Бостан вдало визначили предмет 
цієї науки, яким є конкретні історичні процеси прояву загальних закономірностей та 
особливостей виникнення і розвитку держави та права як фрагментарна частина 
об’єктивної реальності в конкретному історичному часі та історичному просторі [2, 
с. 107–108]. Оскільки звичаєве право було первинним вираженням і формою 
становлення та розвитку права кожного народу світу, воно є обов’язковою складовою 
предмета, а відтак, і об’єкта історико-правової науки. Більше того, до моменту 
формування джерел права письмової форми (зокрема, законодавства) історія права 
цього давнього періоду і є історією винятково звичаєвого права. 

Дослідник, який поставив собі за мету вивчити історію певного правового 
звичаю, звичаєво-правового інституту чи інших аспектів звичаєвого права, безпе-
речно, має брати до уваги особливості цього суспільного феномена, які й повинні 
визначити хід його дослідження. До них, зокрема, варто зачислити форму звичає-
вого права, його сферу регулювання, відносну системність, способи формування 
правових звичаїв та припинення їхньої чинності тощо.  

Для всебічного та повного пізнання українського звичаєвого права дослідникові 
необхідно спиратися на принцип методологічного плюралізму, що застосовує широкий 
спектр пізнавальних конструкцій. Відтак, у кожній праці підбір підходів, методів і 
прийомів дослідження має відбуватися з максимальним урахування спектра особ-
ливостей її предмета. Важливими є також інші загальновизнані принципи – історизм, 
об’єктивність, системність, комплексність, детермінізм та ін. [7, с. 135–137]. 

Варто погодитися з колективом авторів під керівництвом І. Усенка, що ані 
формаційний, ані цивілізаційний підходи періодизації історії не є придатними для 
досліджень звичаєвого права. Жоден із них не розкриває відмінностей праворозу-
міння різних епох і народів, а саме – ці відмінності формують палітру звичаєвого 
права. Так, в окремих сучасних державах Азії, Африки й Океанії наявні риси пра-
ворозуміння, аналогічні до тих, що були притаманними найдавнішим суспільствам 
[14, с. 18]. Водночас дослідження звичаєвого права потребує наукових пошуків 
певних критеріїв періодизації становлення та розвитку відповідного явища.  

Дослідження українського звичаєвого права мають ґрунтуватися на відомих 
науці концептуальних підходах, одним із яких є антропологічний підхід. Його 
значення зумовлено тим, що безпосереднім творцем правових звичаїв є саме 
суспільство, а в контексті цієї статті – український народ. Норми й інститути 
українського звичаєвого права слугували юридичними інструментами, мають за-
безпечити права та інтереси кожного індивіда. Доцільно погодитися з Р. Шандрою 
в тому, що дослідження українського звичаєвого права можливе лише за допо-
могою вивчення його носіїв, їхніх уявлень про справедливість, право, мораль, 
релігію, культуру тощо. При цьому, людину варто розглядати як соціальну істоту, 
яка є активним учасником правових відносин з іншими людьми, територіальною 
громадою та різними суспільними групами, органами і посадовими особами пуб-
лічної влади та державою [19, с. 29–30]. 

Для наукового пізнання українського звичаєвого права велике значення має 
аксіологічний підхід, який дає змогу досліджувати цей об’єкт як певну культурну 
цінність. Юридична дія правових звичаїв прямо пов’язана з їхнім визнанням у 
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суспільстві, а отже, і баченням у них певної цінності. Позитивна соціальна цінність 
правового звичаю має бути загальною, тобто визнаватися такою населенням 
держави, кількох держав, певною місцевістю тощо. Визнання за звичаєм цінності 
конкретними індивідами чи соціальними групами всупереч загальному переко-
нанню в його шкідливості, неморальності чи несправедливості, звісно, не може 
надати йому правового характеру та юридичної чинності

 
[14, с. 21–23]. 

Діалектичний підхід дає змогу простежити динаміку змін українського зви-
чаєвого права на різних етапах історії, виявити їх суспільно-правові детермінанти, 
розкрити єдність і конкуренцію звичаєво-правових норм. Діалектичний спосіб 
пізнання історико-правової реальності допомагає зрозуміти та дослідити єдність і 
боротьбу систем копного та козацького права у XVII–XVIII століттях, перехід 
кількісних характеристик звичаєвого права Запорізької Січі в якісні характеристики 
цього права у Гетьманщині тощо. Також у дослідженнях українського звичаєвого 
права широко використовують такі діалектичні категорії як: зміст і форма, причина 
та наслідок, свідомість, розвиток, час, простір, суперечність, взаємозв’язок та ін. 

На методи пізнання лягає основне гносеологічне навантаження в наукових 
дослідженнях. Їх традиційно поділяють на загальнонаукові та спеціально-наукові. 
Варто розпочати з аналізу перших, до яких зачислимо системний, функціональний, 
типологічний, дескриптивний, герменевтичний і синергетичний методи. 

Системний метод необхідний для того, щоб побачити та розкрити українське 
звичаєве право як систему з відповідними елементами та зв’язками між ними. Крім 
того, він дає змогу віднайти місце звичаєвого права у правових системах, які 
функціонували на українських землях упродовж історії. Н. Пархоменко звертає 
увагу на те, що системний метод дає підстави дослідити правове явище у двох 
аспектах: статичному, в якому вивчається його будова; динамічному, коли піз-
нається внутрішня організація, функціональність і упорядкованість взаємодії 
елементів [13, с. 29]. 

Саме такі пізнавальні операції важливі для історико-юридичного дослідження 
поняття, форм, системи та типології українського звичаєвого права. У цьому контексті 
українське звичаєве право доцільно визначити системою правових звичаїв. У межах 
цієї системи діяли підсистеми звичаєво-правових норм. Вони складалися із менш 
масштабних об’єднань – інститутів звичаєвого права. Ці своєю чергою містили 
звичаєво-правові норми – низову первинну одиницю в системі українського звичає-
вого права. 

Функціональний метод дає змогу розкрити звичаєве право шляхом аналізу 
його напрямів впливу на українське суспільство у відповідних часових просто-
рових межах. Упродовж історії правовий звичай виконував різні функції, серед них 
виокремимо такі: регулятивна, роз’яснювальна, охоронна, захисна, стабілізувальна, 
відтворювальна, флективна, світоглядно-виховна, культурна, антимонопольна, іден-
тифікаційна та праворесурсна функції. 

У дослідженнях звичаєвого права велике значення має типологічний метод, 
адже з його допомогою виявляються та аналізуються типи правових звичаїв. В 
основу цього методу покладено поділ і впорядкування певного кола об’єктів і явищ 
у якісно однорідні типи з урахуванням характерних їм ознак. Типологія як 
пізнавальна процедура тісно пов’язана з абстрагуванням і спрощенням реальності, 
що виражається у системі критеріїв і меж типів, які набувають абстрактних, 
умовних рис [12, с. 156–157]. Навіть поверхневий аналіз українського звичаєвого 
права дає підстави зробити висновок про його неоднорідність. Відмінності та 
модифікації правових звичаїв є не тільки у відношенні до історичного періоду чи 
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географічної місцевості, але й загалом вказують на їхню приналежність до різних 
підсистем. Такими підсистемами в Україні були додержавне, вервне, копне, козацьке 
право тощо. 

У межах типологічного методу, як і поза ним, отримує застосування прийом 
класифікації. Класифікацією називають умовне розбивання об’єктів на підмно-
жини на підставі характерних їм ознак з метою упорядкування і систематизації. 
Класифікація має охопити такі умови: повнота охоплення всіх об’єктів множини 
класифікації; відмінність груп об’єктів; відсутність перетинів груп об’єктів; мож-
ливість включення нових груп об’єктів; лаконічність, чіткість і зрозумілість 
класифікаційних ознак [8, с. 22]. Для виконання прийому класифікації важливо 
обрати найдоцільніші критерії. До прикладу, для класифікації правових звичаїв 
ними можуть бути такі: відповідність закону, характер диспозиції, походження, 
територіальна поширеність, сфера регулювання та ін. 

Дескриптивний метод, відомий також як метод опису, становить незамінний 
методологічний інструмент в науках про суспільство. В історико-юридичних дос-
лідженнях його роль є особливо важливою, оскільки завдяки ньому відбувається 
точне й об’єктивне відображення сторінок правового минулого. Н. Крестовська 
розуміє дескриптивний метод як організацію мислення дослідника, що полягає у 
створенні якомога адекватнішого вербального образу досліджуваного об’єкта за 
допомогою визнаних у науці термінопонять. Результатом його застосування стає 
науковий наратив – організований виклад фактів [10, с. 111]. У контексті історико-
юридичного дослідження українського звичаєвого права дескриптивний метод 
застосовується для висвітлення подій щодо його формування та розвитку, опису 
форм і конкретних прикладів реалізації правових звичаїв. 

Герменевтичний метод традиційно використовують з метою тлумачення 
текстів. Для наукового пізнання звичаєвого права його значення є особливо 
помітним під час дослідження письмових форм фіксації правового звичаю. За 
допомогою герменевтичного методу дослідник також може виявити звичаєве 
походження певного положення законодавства. У контексті вивчення історії 
звичаєвого права цей метод застосовують під час з’ясування змісту опублікованих 
документів і неопублікованих джерел архівних фондів. Зокрема, К. Ф. Савіньї 
виокремив у правовій герменевтиці чотири рівні – граматичний, логічний, 
історичний і систематичний [22, s. 239]. 

У сучасній науці зростає значення синергетичного методу, який спеціалізується 
на вивченні процесів виникнення та самоорганізації, підтримки стійкості і розпаду 
систем різної природи. За допомогою синергетичного методу державно-правові 
явища досліджують як системи, що самоорганізуються, виникнення і зміна яких 
ґрунтуються на випадкових процесах, особливо в їхніх кризових, нестабільних 
станах [6, с. 95]. Натомість В. Кіселичник звертає увагу на те, що використання 
методу синергетики є особливо важливим під час вивчення правових явищ, щодо 
формування та розвитку яких вплив держави був мінімізованим, оскільки ці 
системи утворювалися стихійно, природно [9, с. 236–237].  

До таких явищ належало українське звичаєве право і дає змогу такими сис-
темами були його історичні типи. Синергетичний метод дає змогу дослідити відро-
дження та трансформації інститутів українського звичаєвого права. У цих запо-
зиченнях правових звичаїв одного періоду від іншого (наприклад, козацького від 
давньоруського) можна побачити синергетичні властивості українського звичаєвого 
права, інститути якого могли занепадати, а згодом відроджуватися у наступних 
століттях. Під час революційних подій 1917–1920 років також відроджувалися в 
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модифікованому варіанті давні правові звичаї. Наприклад, 1917 року на українських 
землях суттєво зросла активність сільських самосудів, в організації та діяльності 
яких можна віднайти чимало подібних рис із копними судами XIV–XVIII століть. 
Цей феномен детальніше проаналізовано в одній із попередніх публікацій

 
[1].  

Спеціально-наукові методи в дослідженнях українського звичаєвого права не є 
однорідними, адже поряд із юридичними методами є потреба залучення методоло-
гічних інструментів інших наук – історії, соціології, етнографії тощо. Зокрема 
етнографія застосовує трирівневу методологію дослідження. На першому рівні 
відбувається процес виявлення та фіксації фактів. Другий рівень охоплює впоряд-
кування і класифікацію виявлених фактів з використанням дескриптивного і 
типологічного методів. Третій рівень уже має аналітичний характер і до нього 
долучається широкий спектр методів залежно від предмета дослідження

 
[20, с. 20–

21]. Наведені особливості повинні бути враховані й у дослідженнях українського 
звичаєвого права, проте пріоритетними серед спеціально-наукових методів все ж 
таки є юридичні методи – історико-юридичний, формально-догматичний, порів-
няльно-правовий, соціологічно-правовий та ін. 

Історико-юридичний (історико-правовий) метод посідає чільне місце у 
дослідженнях звичаєвого права. Він різниться від історичного методу не тільки 
предметною спеціалізацією, але й способами дії на предмет дослідження. Історико-
юридичний метод дає змогу виокремити із сукупності історичних фактів саме 
елементи правової дійсності, відстежити взаємозв’язок між ними і спроектувати 
отриману модель на тогочасне суспільне життя. За допомогою історико-юридичного 
методу відбуваються збір, обробка й узагальнення інформації. Використовують 
історико-юридичний метод в наукових дослідженнях за допомогою певних проце-
дур: визначення достовірності джерела; критика повноти і точності даних, що 
містяться в джерелі; виявлення стадій державно-правового явища в процесі історич-
ного розвитку та генетичного зв’язку між ними; роз’яснення виявлених фактів 
історико-правової реальності; оформлення результатів дослідження [16, с. 375].  

Для дослідження українського звичаєвого права необхідність історико-юри-
дичного методу полягає в тому, що кожен звичай (у тому числі правовий) фор-
мується у ході історії. Цілком слушним видається спостереження Г. Даниленка, за 
яким вивчення змісту звичаєво-правових норм у більшості випадків неможливо 
відокремити від з’ясування особливостей процесу їхнього формування [6, с. 9]. 
Цей погляд насамперед розкриває пізнавальний потенціал генетичного прийому, 
який є в структурі історико-юридичного методу та відповідає за пошук історичних 
витоків, наступності та спадкоємності державно-правових явищ. Крім нього, 
історико-юридичний метод використовує й інші прийоми (в тому числі логічні, про 
які йтиметься далі), на які варто звернути увагу. 

Прийом моделювання дає змогу створити певну модель правової реальності 
минулого на підставі здобутих даних і сформульованих висновків. Так, проаналізу-
вавши матеріали про діяльність копних судів, припустимо, що система копного 
права не обмежувалася їхнім устроєм і особливостями провадження. Вона стано-
вила масштабний комплекс звичаєво-правових норм, які регулювали різні сфери 
суспільних відносин.  

Для історико-юридичного методу важливим є прийом реконструкції, на 
першорядному значенні якого наголошує Є. Ромінський у контексті дослідження 
середньовічного права. Заслуговує на увагу погляд вченого стосовно того, що 
дослідникові давнього права часто доводиться виділяти юридичні норми з масиву 
історичних джерел

 
[15, с. 228]. Наведена особливість актуалізується в контексті 
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дослідження історії звичаєвого права, яке часто було неписаним, і його 
реконструкція охоплює роботу не тільки з юридичними й історичними текстами, 
але й іншими матеріалами (наприклад, фольклором).  

Формально-догматичний (формально-юридичний) метод є класичним інстру-
ментом кожного дослідження у галузі права. Відтак, він характерний у тому числі 
науковому пізнанню українського звичаєвого права. В. Сирих визначив шість 
основних дослідницьких процедур, які становлять основу формально-догматичного 
методу юриспруденції: збір джерел права і з’ясування їхньої здатності містити 
чинні норми права; тлумачення юридичних норм (у контексті цієї статті – 
звичаєво-правових норм); оцінка якості виявлених юридичних норм; формулю-
вання узагальнюючих положень, оцінок; пояснення отриманих дослідницьких 
результатів; викладення результатів дослідження [16, с. 328].  

За допомогою формально-догматичного методу дослідник звичаєвого права 
формує, підтверджує й оспорює формулювання понять і категорій, їхнього змісту. 
Попередньо шляхом використання історико-юридичного методу він «вибудовує 
фундамент» того чи іншого формулювання за допомогою обробки інформації про 
його зміст. Формально-юридичний метод довершує цей процес і надає поняттю 
звичної для юриста чіткої форми. Наприклад, правовий звичай – це усталене у 
практиці та відповідне праву загальне правило поведінки (їх комплекс), що має 
фактичну юридичну дію та суспільне визнання. 

Водночас варто пам’ятати, що з огляду на особливості предмета дослідження, 
яким є українське звичаєве право, надмірне використання формально-юридичного 
методу може спричинити небажані наслідки, спотворення історико-правової реаль-
ності та неврахування важливих аспектів утворення та дії правових звичаїв у 
суспільстві. Щодо цієї загрози зокрема застерігала М. Гримич, на переконання якої 
формально-догматичний метод без поєднання з комплексом інших (в тому числі 
етнографічних) методів дослідження виявляється безсилим у процесі пізнання 
звичаєвого права [4, с. 5]. Натомість він є незамінним у дослідженнях систематизації 
звичаєво-правових норм, їхньої взаємодії з нормами законодавства, забезпечення 
системою державного примусу тощо. 

Порівняльно-правовий метод має важливе значення для дослідження українсь-
кого звичаєвого права, оскільки дає підстави визначити спільні та відмінні риси 
еволюції правових звичаїв українського й інших народів світу. З одного боку, цей 
метод дає змогу виявити, підтвердити чи спростувати загальні закономірності 
звичаєвого права, а з іншого – відтінити особливості цього явища в конкретних 
вимірах простору та часу. Слід пам’ятати, що не всі вимоги до правового звичаю, 
прийняті в британській правовій традиції, визнаються обов’язковими у фран-
цузькій правовій традиції, та навпаки. У це поняття в різні періоди та різні держави 
закладали неоднаковий зміст. Власна традиція звичаєвого права є і в Україні. 
Водночас правовий звичай є об’єктивним явищем, тому в ньому наявні основні 
ознаки, що мають універсальне значення. 

Компаративний аналіз українського звичаєвого права має здійснюватися у різних 
просторових (національні й інтернаціональні порівняння) і часових (синхронні та 
діахронні порівняння) напрямах. Такі пізнавальні операції здатні забезпечити об’єктив-
ну картину правової реальності, адже українське звичаєве право не розвивалося відір-
вано та незалежно від загальної історії європейського права. Порівняння з епізодами 
світової історії права також допомагають сформувати додаткові аргументи окремих 
наукових положень і висновків. Наприклад, гіпотеза про формування звичаєвих норм 
вервного права, в тому числі як наслідок рішень віче, отримує додаткові аргументи 
при порівнянні зі звичаєвою правотворчістю норвезьких тингів.  
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Як відомо, одним із визначальних прийомів порівняльно-правового методу є 
аналогія. Водночас вона є логічним методом дослідження, який полягає у 
відщуканні ідентичних або подібних елементів правової реальності. Завдяки 
аналогії можна знайти відповідність (еквівалентність) між певними явищами та 
системами. Зокрема, віднайдення спільних рис у додержавному, вервному, 
копному, карпатському і козацькому праві дало змогу визнати їх явищами одного 
порядку – підсистемами (історичними типами) українського звичаєвого права. 
Зазначені спільні риси вважатимемо властивостями (ознаками) цього феномена, за 
якими можна продовжити пошук інших підсистем українського звичаєвого права.  

Значення соціологічно-правового методу для сучасних досліджень звичаєвого 
права суттєво знизилося порівняно з дослідженнями ХІХ – початку ХХ століть, адже 
давні звичаєво-правові інститути втратили своє колишнє значення, і їх навряд чи 
можна відтворити шляхом опитувань старших поколінь або спостережень у деяких 
місцевостях. Відтак, соціологічно-правовий метод може бути використаним здебіль-
шого під час аналізу історичних документів, які стають джерелами пізнання звичаєво-
го права. З його домогою є можливості дослідити кількісні та якісні характеристики 
окремих правових звичаїв, які застосовувалися на українських землях у певний 
період. Крім того, однією з основних ознак правового звичаю є його суспільне виз-
нання – категорія, пізнання якої потребує соціологічно-правового методу. 

Соціологічну природу має також репрезентативний метод або метод вибірки, 
що дає змогу досліджувати історію та сучасність українського звичаєвого права за 
допомогою відбору певних фактів, які мають забезпечити репрезентативність 
(представницький характер) дослідження. Для досягнення науково обґрунтованого 
результату вибірка має бути надійною, тобто відповідати кільком умовам: бути 
однорідною частиною генеральної сукупності фактів; бути численною, представ-
ницькою та показовою; відображати все різноманіття явища, яке вивчається [11, 
с. 21–22]. Це особливо важливо для історико-юридичних досліджень звичаєвого 
права, адже правові звичаї здебільшого мали неписану форму, тому на вичерпний 
емпіричний матеріал не варто сподіватися. Відтак, репрезентативний метод дає 
змогу опиратися на ті першоджерела, які дійшли до наших днів, оскільки вони 
виконують функцію представлення правової реальності відповідного періоду. 

За переконанням Б. Язловського, наукове дослідження, що спирається на 
формально-догматичну методологію, унеможливлює застосування репрезентативного 
методу пізнання звичаєвого права [21, с. 213]. Як видається, належна організація 
наукового дослідження українського звичаєвого права охоплює гармонійне поєд-
нання обох згаданих методів, адже репрезентативний метод дає підстави отримати 
первинні емпіричні результати (хоч і невичерпні), а з допомогою формально-
юридичного методу та інших гносеологічних інструментів розбудовується понятійно-
категоріальний апарат, формулюються висновки тощо.  

Для історико-правового й інших методів дослідження велике значення мають 
логічні прийоми (або, як вважають деякі автори, логічні методи). Це насамперед 
аналіз, синтез, дедукція, індукція тощо. Узгодженість застосування цих прийомів є 
головним завданням дослідника, оскільки всі інші методи не можуть бути дієвими 
без правильного використання логічних прийомів. Зокрема аналізом є логічний 
прийом (метод) дослідження, який полягає в тому, що досліджуваний об’єкт уявно 
розчленовується на складові елементи (ознаки, властивості, структурні частини), 
кожний з яких відтак досліджується окремо як частина розчленованого цілого. 
Синтез становить уявне з’єднання частини предмета, розчленованого у процесі 
аналізу, визначення взаємодії часток та пізнання цього предмета як єдиного цілого
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[18, с. 53]. Ці пізнавальні операції є необхідними для дослідження системи 
українського звичаєвого права, його підсистем, інститутів тощо. 

Індукція як умовивід про загальні поняття на підставі одиничних фактів дозволяє 
робити висновки лише з деякою ймовірністю. Індуктивні узагальнення завжди потре-
бують відомої обачності й обережності. Їхня аргументованість є неповною, особливо 
якщо база індукції незначна. Індуктивні узагальнення корисні як засіб пошуку 
припущень (гіпотез), але не як засіб підтвердження якихось припущень і аргументації 
на їхню підтримку. Зокрема, Б. Язловський заперечував можливість і потрібність ціл-
ковитої індукції в дослідженнях звичаєвого права. Вона тим паче є недоцільною при 
множинності регіональних і місцевих правопорядків

 
[21, с. 225]. Цю множинність 

спостерігаємо впродовж історії українського права. 
Індукції протиставляється дедукції – умовиводу про конкретні явища на 

підставі загальних знань. Дедукція є логічним засобом пізнання одиничного на 
підставі знання про загальне. Дедуктивні висновки є достовірними, на відміну від 
індуктивних. В основі дедукції лежить закономірність, що на конкретне поширюються 
загальні положення та закономірності, притаманні її роду чи виду [3, с. 19]. 
Наприклад, правовому звичаю характерна ознака усталеності в практиці. У 
ХІХ столітті на українських землях був звичай приймацтва, який мав правове 
значення та був усталеним у суспільній практиці. 

Поняття й категорії слугують засобами дослідження українського звичаєвого 
права. Їх поділяють на загальні (характерні для широкого кола наукових праць) та 
спеціальні (властиві конкретному дослідженню). Загальними елементами понятійно-
категоріального апарату є поняття права, суду, етнічних українських земель, 
правової системи, правового звичаю, історичного розвитку та ін. Спеціальними по-
няттями вважають звичаєво-правову норму, копне право, козацьке право, чумацьке 
право, гоніння сліду та ін. 

Так, на основі комплексу методологічних інструментів дослідження, наявних в 
арсеналі сучасної юридичної науки, можна по-новому розглянути поняття, форми, 
систему і типологію українського звичаєвого права, виявити його нові елементи, 
поглибити знання про конкретні звичаєво-правові явища тощо. Методологія науко-
вого пізнання українського звичаєвого права базується на загальновизнаних у 
юриспруденції принципах, підходах, методах, прийомах і засобах, однак потребує 
також залучення методологічних елементів з інших наук – етнології, соціології, 
антропології, історії тощо.  
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The article is devoted to methodological aspects of the scientific researches of the 

Ukrainian customary law. The principles, approaches, methods, techniques and tools of 

scientific research in view of the peculiarities of the object are analyzed. Methodological 

pluralism, historicism, objectivity, systematicity, complexity and determinism are the principles 

of the customary law studies. The importance of anthropological, axiological and dialectical 

approaches to the research of the Ukrainian customary law is emphasized. 
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The cognitive possibilities of general scientific methods of research (systemic, functional, 

typological, descriptive, hermeneutic and synergistic) are considered. The opinion is grounded 

that among the special scientific methods of the study of customary law, priority is given to 

legal methods, but there is also a need to involve methodological tools of other sciences 

(history, sociology, ethnography, etc.). The peculiarities of the application of historical-legal, 

formal-dogmatic, comparative-legal, sociological-legal and other methods of scientific research 

are highlighted. 

Historical-legal method allows distinguishing from the set of historical facts precisely the 

elements of legal reality, to trace the relationship between them and to design the resulting 

model for contemporary social life. The historical-legal method collects, processes and 

summarizes information. For the research of customary law, the need for a historical-legal 

method is that every custom (including legal custom) is formed in the course of history. 

Customary law often had an unwritten form, so its reconstruction involves working not only 

with legal and historical texts, but also with other materials (such as folklore). 

Using the formal-dogmatic method the researcher of customary law forms, confirms and 

disputes the formulation of concepts and categories, their content. In the context of researches 

of the Ukrainian customary law, it is indispensable in the study of the systematization of 

customary legal norms, their interaction with the legislative acts, the provision of state coercion 

system, etc. Concepts and categories serve as a means of exploring the Ukrainian customary 

law. They can be divided into general (characteristic of a wide range of scientific works) and 

special (specific to a particular research). Common elements of the conceptual and categorical 

apparatus are the concept of law, court, ethnic Ukrainian lands, legal system, legal custom, 

historical development, etc. 

Keywords: customary law, scientific method, conceptual approach, logical techniques. 
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ІСТОРИКО-ПРАВОВА ШКОЛА 
ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА – 

ОДНА З НАЙДАВНІШИХ НАУКОВИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ 
(235-РІЧЧЯ ВІД ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ) 

І. Бойко 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул.Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

е-mail: Вoyko.ist@ukr.net 

Проаналізовано місце та роль Львівської історико-правової школи в системі української 

юридичної освіти і науки. Акцентовано увагу на тому, що історико-правова школа була 

створена на юридичному факультеті Львівського університету ще в австрійський період, 

коли Галичина входила до складу Австрійської імперії. Становлення цієї школи почалося з 

1784 року, коли дипломом австрійського імператора Йосифа ІІ було відновлено Львівський 

університет, а у його складі – юридичний факультет. Того ж 1784 року на юридичному 

факультеті Львівського університету було створено кафедру історії німецького та австрійського 

права, яка згодом стала основою становлення історико-правової школи під керівництвом 

О. М. Бальцера. З певними змінами кафедра проіснувала до розпаду Австро-Угорщини у 

1918 році Упродовж 1919–1939 років на юридичному факультеті Львівського університету 

історико-правова школа існувала при кафедрі історії держави і права Польщі та була 

представлена П. Б. Домбковським. 

Значні зміни в історії Львівського університету і його юридичного факультету відбу-

лися після приєднання у 1939 році західноукраїнських земель до складу Української РСР. 

Львівський університет було докорінно реорганізовано. Новим змістом наповнилася 

діяльність Львівської історико-правової школи, яка уперше в новітній історії почала вивчати 

історію державно-правового розвитку на українських землях. Уперше українська мова 

стала мовою юридичної освіти і науки. У радянський період діяльність Львівської історико-

правової школи була продовжили професори В. Г. Сокуренко та В. С. Кульчицький, доцен-

ти В. І. Калинович, Б. Й. Тищик, М. І. Настюк та ін. 

З проголошенням державної незалежності України почався активний розвиток та 

діяльність наукової історико-правової школи Львівського університету імені Івана Франка, 

яку очолив один із найвідоміших у той час українських вчених-правників у галузі історії 

держави і права, авторитетний вчений-правознавець, доктор юридичних наук, професор 

Володимир Семенович Кульчицький (1919–2009 роки). Історико-правова школа розвива-

лася у двох напрямах: однин з історії Української державності і права – координував про-

фесор В. С. Кульчицький і другий з історії державності і права зарубіжних країн – коор-

динував і координує професор Б. Й. Тищик  

Ключові слова: історія, юридичний факультет, українська державність, право, юридична 

освіта. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.023 

Сучасний розвиток юридичної науки та освіти в Україні неможливий без твор-
чого переосмислення ідей і поглядів видатних українських та зарубіжних вчених-
правознавців. Проте далеко не все відомо громадськості про етапи розвитку 
юридичної науки і освіти в Україні, діяльність конкретних наукових шкіл, установ 
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та навчальних закладів у минулому і сьогодні, провідних українських учених-
правознавців та їхній науковий доробок, перспективи розвитку юридичної науки і 
освіти в сучасній Україні. Зокрема, ґрунтовного висвітлення потребує досвід 
наукової діяльності Історико-правової школи Львівського університету імені Івана 
Франка, яка є однією з найдавніших і провідних наукових шкіл у сучасній Україні. 

Львівський національний університет імені Івана Франка заслужено вважається 
патріархом серед українських університетів. Це один з найдавніших університетів 
у всій Східній Європі. Від часу його заснування вже минуло понад три з 
половиною століття. У складі Львівського університету з самого початку його 
утворення був і юридичний факультет [7, с. 3]. Процес утворення й становлення 
Львівського університету і, зокрема, юридичного факультету був зумовлений 
загальноєвропейськими чинниками: ренесансний гуманізм, розширення європейсь-
кого освітнього простору, розуміння виняткової ролі права в суспільстві, потреба у 
професійних правниках тощо. Крім того, визначальними були суспільно-політичні 
процеси у Речі Посполитій, що характеризувалися активізацією республіканського 
руху, економічним зростанням, необхідністю спільного адміністрування та дер-
жавно-політичного контролю над значними територіями. На юридичному факуль-
теті Львівського університету, який тоді називали факультетом «обох прав» (мали 
на увазі римське та канонічне право), курс фахової підготовки включав римське, 
канонічне та польське право з елементами маґдебурзького права, природне право, 
логіку та риторику. 

Після приєднання Галичини до складу Австрійської імперії відбувалося 
формування системи австрійських державних органів, що потребувало значної 
кількості кваліфікованих державних службовців. Бажаючих їхати до Львова чи 
інших міст Галичини з Відня було небагато. Керуючись гострою потребою підго-
товки для новоствореного коронного краю Галичини і Володимирії кадрів різних 
спеціальностей (урядовців, суддів, вчителів, медиків, священиків та ін.), австрійсь-
кий імператор Йосиф ІІ 21 жовтня 1784 року видав диплом, яким Львівський 
університет був відновлений у складі чотирьох факультетів (філософського, юри-
дичного, медичного і теологічного), а також академічної гімназії з правами, одна-
ковими для усіх університетів держави. Створена гімназія слугувала базою для 
комплектації студентів університету. Підготовку юристів, які становили переважну 
більшість державних службовців, а також суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів 
у Галичині покладали на юридичний факультет Львівського університету. Відтоді 
юридичний факультет у Львівському університеті функціонував як організаційний 
і навчально-науковий структурний підрозділ університету, де викладали певний 
цикл споріднених наукових дисциплін і готували фахівців у галузі права, 
передбачалося створення кафедр, адміністрації та ін. [7, с. 57]. Саме тоді на 
юридичному факультеті Львівського університету почалося становлення історико-
правової школи, в центрі уваги якої було вивчення питань про виникнення та 
історичний розвиток австрійського права. Того ж 1784 року на юридичному фа-
культеті Львівського університету було створено кафедру історії права. Упродовж 
1784–1887 років вона мала назву «Кафедра історії німецького та австрійського 
права». З 1874 до 1887 року, кафедру очолював професор К. Ліске, який читав 
історію австрійського права. Крім нього на кафедрі працювали професори Г. Рош-
ковський, який читав філософію права і міжнародне право, Ф. Гризецький – 
церковне і державне право, А. Фанагор – польське приватне право, Ф. Зьродловський – 
римське право [7, с. 118].  
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У 1887 році спільним рішенням ректорату і Сенату (Вченої ради) Львівського 
університету на юридичному факультеті створено ще й кафедру історії польського 
права. Це була друга така кафедра на території австрійського коронного краю 
Галичини і Володимирії (першу створено 1877 року у Яґеллонському університеті 
м. Кракова). Завідувачем цієї кафедри став професор Освальд Мар’ян Бальцер, 
який також керував історико-правовою школою на юридичному факультеті. На 
кафедрі історії польського права читали такі предмети: історія польської 
державності та історія судового права. З 1894 року професор О. Бальцер став також 
читати доручений йому ректором курс історії державності Австрії. З цього 
предмета він підготував і видав 1899 року ґрунтовний підручник «Історія устрою 
Австрії», який є дотепер в наших бібліотеках. Його лекції і практичні заняття 
відвідувало багато студентів, деякі з яких згодом стали відомими вченими-
правознавцями. Професор О. Бальцер набув авторитету у середовищі науковців 
Польщі і зарубіжжя. Його призначено членом екзаменаційної комісії для суддів 
Львівського судового округу, головою екзаменаційної комісії на юридичному 
факультеті. Багато років він входив до складу Сенату університету, двічі (1892–
1893; 1913–1914 роки) його обирали деканом юридичного факультету, а в 
1895/1896 навчальному році – ректором Львівського університету. З ініціативи 
професора О. Бальцера у навчальну програму правників на першому курсі введено 
предмет «Порівняльна історія права слов’ян». Домагався він і дозволу на 
створення окремої аналогічної кафедри, але досягти цього не вдалося. Професор 
О. Бальцер виступав на багатьох наукових конференціях у Австрії та зарубіжних 
країнах з цікавими доповідями та брав активну участь у наукових дискусіях. 
Почесним доктором права його обрали Львівський, Вільнюський, Варшавський, 
Познанський, Празький університети, він стан членом Польської, Чеської, 
Югославської, Болгарської Академій наук, членом багатьох наукових товариств. 
Загальновизнана повага і авторитет професора О. М. Бальцера зробили його справж-
нім лідером Львівської історико-правової школи. У Польщі його нагороджено 
орденом Білого Орла і Золотим Хрестом за заслуги [7, с. 119]. 

Професор О. Бальцер понад 40 років очолював на юридичному факультеті 
Львівського університету кафедру історії польського права. Вивчав історію 
гродських і земських судів, склав індекси до 11–15 томів Актів земських і 
гродських, які видавав професор К. Ліске. За сумісництвом професор О. Бальцер 
певний час працював директором Львівського міського архіву, де створив каталог 
справ та організував у архіві спеціальну бібліотеку. За час керівництва архівом 
прийняв на зберігання збірку пергаментів, судові книги, Йосифінську і 
Францисканську метрики. Під його керівництвом завершено складення інвентарів 
галицьких, сяноцьких і перемишльських гродських і земських актів. Серед його 
учнів – апліканти архіву П. Домбковський, Б. Барвінський, В. Гейнош, Г. Полячківна. 
Він ґрунтовно досліджував державний і адміністративний устрій середньовічної 
Польщі, історію давнього права слов’янських народів. У праці «Genealogia 
Piastów» (Kraków, 1895) подав низку раніше невідомих фактів про династичні 
шлюби польських князів і королів із Рюриковичами. О. Бальцер опублікував 
юридичні пам’ятки вірменських поселень на західноукраїнських землях та книги 
кримінальних справ Сяноцького гродського суду за 1554–1638 роки – цінного 
джерела про опришківський рух у Надсянні та Лемківщині. 

Після смерті О. Бальцера у 1933 р. Львівську історико-правову школу очолив 
його учень і послідовник професор Пшемислав Домбковський (1877–1950 роки). 
Того ж року кафедру історії устрою та права польського (яку очолював О. Бальцер) 
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та кафедру історії давнього польського приватного права об’єднано в одну – 
кафедру історії устрою і польського права. Її очолив проф. П. Домбковський. Крім 
читання лекцій, він проводив семінари, на яких заохочував студентів до творчого 
мислення, висловлювання власних думок, поглибленої наукової праці. На ці 
семінари постійно записувалося від 30 до 90 студентів. За власні кошти купував 
для кафедральної бібліотеки першоджерела, наукові журнали, монографії та іншу 
літературу – польську і зарубіжну. Цієї літератури було на кафедрі багато – 
кількасот книг, у тому числі кілька унікальних першоджерел. Активною була й 
зовнішньо-наукова та організаційна діяльність професора П. Домбковського. Він 
брав участь у з’їздах і нарадах польських і закордонних вчених, виступав з 
доповідями на засіданнях наукових історичних і правничих товариств, домагався 
утворення кафедри історії державності і права слов’янських країн, багато публіку-
вався. У 1927 році його численні учні організували святкування 30-ліття наукової 
праці професора. З цієї нагоди видано збірник праць учнів П. Домбковського та 
його бібліографію праць (налічувала 321 позицію). Найздібніших своїх студентів-
випускників професор П. Домбковський намагався залишити для викладацької і 
наукової праці на кафедрі та факультеті. Це були, зокрема, відомі згодом вчені 
К. Кораний, В. Гейнош, Я. Адамус, С. Шреньовський, Л. Паулі та ін. Професор 
П. Домбковський виконував у Львівському університеті низку важливих адмі-
ністративних функцій. У 1920–1921 та в 1925–1926 роках його обрано деканом 
юридичного факультету (тоді деканів обирали на один рік), тричі виконував (на час 
відсутності ректора) функції в. о. ректора університету. У 1939 році П. Домбковсь-
кого Сенат університету обрав навіть ректором, але він відмовився від цієї посади. 
П. Домбковський опублікував близько 300 наукових праць – монографій і 
підручників, статей, навчально-методичні видання [7, с. 120]. 

Значні зміни в історії Львівського університету і його юридичного факультету 
відбулися після приєднання 1939 року західноукраїнських земель до складу 
Української РСР. Львівський університет було докорінно реорганізовано. Новим 
змістом наповнилася діяльність Львівської історико-правової школи, яка вперше у 
новітній історії почала вивчати історію державно-правового розвитку на українсь-
ких землях. Уперше українська мова стала мовою юридичної освіти і науки. У 
радянський період діяльність Львівської історико-правової школи продовжили – 
професори В. Г. Сокуренко та В. С. Кульчицький, доценти В. І. Калинович, 
Б. Й. Тищик, М. І. Настюк та ін. 

З проголошенням державної незалежності України почався активний розвиток 
та діяльність наукової історико-правової школи Львівського університету імені 
Івана Франка, яку очолив один із найвідоміших у той час українських вчених-
правників у галузі історії держави і права, авторитетний вчений-правознавець, 
доктор юридичних наук, професор Володимир Семенович Кульчицький (1919–
2009 роки). Історико-правова школа розвивалася у двох напрямах: один з історії 
Української державності і права – координував професор В. С. Кульчицький і 
другий з історії державності і права зарубіжних країн – координував і координує 
професор Б. Й. Тищик. 

Основоположником справді української наукової історико-правової школи у 
Львівському університеті імені Івана Франка був професор, доктор юридичних 
наук В. С. Кульчицький. Він був лідером Львівської історико-правової школи, 
відомим і авторитетним вченим у галузі історії держави та права, який пропонував 
ідеї (нові напрями дослідження) і об’єднував навколо себе однодумців. Головною 
ознакою Львівської історико-правової школи було і є ефективне дослідження й 
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засвоєння її вченими актуальних проблем з історії держави і права України та 
зарубіжних країн. Актуальні теми формував керівник наукової школи – професор 
В. С. Кульчицький. Львівська історико-правова школа формувалася упродовж 
трьох поколінь: 1) засновник школи – професор О. М. Бальцер; 2) послідовник – 
професор П. Б. Домбковський; 3) учень послідовника – професор В. С. Кульчицький. 
Ключовими фігурами Львівської історико-правової школи були вищеперелічені 
лідери. Ознаки Львівської історико-правової школи: 1) багаторічна наукова 
продуктивність, що характеризується кількісними і якісними показниками дослі-
дження історико-правових явищ і процесів. Кількісними і якісними показниками 
були і є кількість праць, які публікували у журналах, наукових збірниках – це 
наукові історико-правові праці вчених; 2) широта проблемно-тематичного, геогра-
фічного та хронологічного діапазонів функціонування Лівівської історико-правової 
школи; 3) збереження традицій і цінностей Львівської історико-правової школи на 
всіх етапах її становлення та розвитку; 4) забезпечення спадкоємностей у дослі-
дженні – вчителем В. С. Кульчицького був професор П. Б. Домбковський, якого 
науковим батьком був О. М. Бальцер; 5) розвиток атмосфери творчості, нова-
торства, відкритості для дискусій; 6) об’єднання у школу талановитих вчених та 
постійне поновлення вчених і однодумців, послідовників; 7) постійні комунікацій-
ні наукові зв’язки між учителем та учнями; 8) активна викладацька діяльність; 
9) офіційне визнання державою важливості наукових досліджень наукової школи. 
У діяльності Львівської історико-правової школи реалізувалися і продовжують 
реалізуватися такі функції: 1) через історико-правові дослідження отримання нових 
наукових знань про державу і право; 2) поширення історико-правових знань; 3) під-
готовка обдарованих фахівців для наукової, викладацької та практичної роботи. 

У рамках Львівської історико-правової школи вперше на юридичному факуль-
теті Львівського університету під керівництвом професора В. С. Кульчицького 
розпочалося вивчення об’єктивної історії держави і права України від найдавніших 
часів, а не з 1917 року, як це було прийнято за період існування радянської влади. 
Професор В. С. Кульчицький разом з колегами розпочав активну роботу щодо 
дослідження проблем зародження і подальшої еволюції українських державно-
правових інститутів, вивчення національної державно-правової традиції українсь-
кого народу; виявлення основних причин та наслідків виникнення, розвитку і 
ліквідації окремих державно-правових систем, аналізу взаємозв’язків державних 
структур і правових інститутів; поглиблення аналізу актуальних проблем історії 
українського права, дослідження найвизначніших пам’яток українського права тощо.  

Авторитет професора В. С. Кульчицького як основоположника справді 
української наукової історико-правової школи Львівського університету імені 
Івана Франка визначався його значними науковими досягненнями. У 1954 році 
В. С. Кульчицький успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук на тему: «Галицький сейм у системі колоніального 
апарату Австро-Угорщини». Науковим керівником під час роботи над канди-
датською дисертацією був відомий професор П. Домбковський (помер 1950 року, 
перед тим, як вказана дисертація була захищена), який був учнем професора 
О. Бальцера. У 1970 році В. Кульчицький успішно захистив докторську дисертацію 
на тему: «Політичний апарат колоніального управління Східною Галичиною (друга 
половина ХІХ – початок ХХ століття)». Докторська дисертація складалася з двох 
томів, обсягом близько 400 сторінок кожен. Високий науковий рівень цього 
дисертаційного дослідження викликає схвалення і серед багатьох сучасних 
дослідників. Вчений підготував 20 кандидатів юридичних наук, четверо з них 
згодом захистили докторські дисертації [3, с. 440]. 
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Професор В. С. Кульчицький був також автором значної кількості наукових 
статей, які є не лише джерелом вивчення історії держави і права, але також історії 
української правової думки. Він був одним із перших українських істориків права, 
хто ґрунтовно вивчав особливості державного ладу і правового статусу Галичини у 
складі Австрії та Австро-Угорщини. Значний науковий інтерес викликають також 
видані вченим навчальні посібники – «Державний лад і право Галичини (в другій 
половині ХІХ – початку ХХ століття)» (1966 рік), а також виданий 2002 року у 
співавторстві з своїми учнями й послідовниками навчальний посібник «Апарат 
управління Галичиною в складі Австро-Угорщини». У своїх наукових працях автор 
розглядав не лише правові питання, але й соціальні, економічні та політичні 
проблеми, соціально-правовий статус населення Галицького краю після принднання 
його до Австрійської імперії. Саме тому наукові праці професора В. С. Кульчицького 
є надзвичайно цінним матеріалом, підґрунтям для подальшого поглибленого 
дослідження австрійських конституцій, законодавства та особливостей їхнього 
застосування у Галичині. Більшість радянських та українських підручників з історії 
держави і права розділи, що стосуються правового статусу Галичини у складі 
Австрії та Австро-Угорщини, також написав професор В. С. Кульчицький. Він був 
автором або співавтором близько 500 наукових і науково-популярних праць, 
зокрема 20 колективних монографій і 10 вузівських підручників. Професор 
В. С. Кульчицький був одним із тих українських учених-правників, які друкували 
свої наукові праці також у журналі «Український календар», що видавали у 
Варшаві [1, с. 45–49].  

Найбільшим науковим досягнення професора В. С. Кульчицького було 
визнання всією українською науковою громадськістю здобутків Львівської істо-
рико-правової школи, яку він очолював. Під керівництвом професора В. С. Куль-
чицького історико-правова школа почала свій активний розвиток – проводили 
цікаві дослідження з історії українського права, яким професор присвятив усе своє 
життя та понад 60 років праці в університеті [4, с. 15]. При Володимирі 
Семеновичу остаточно сформувалася нова наукова школа саме з історії українсь-
кого права, основоположником якої власне й став професор В. С. Кульчицький. 
Адже саме Володимир Семенович ще у радянський період мав сміливість форму-
вати у студентів патріотизм, прищеплював їм любов до рідної мови, до українських 
традицій, знайомити студентів юридичного факультету з такими видатними 
пам’ятками українського права, як «Права, за якими судиться малоросійський 
народ», «Екстракт малоросійських прав», «Зібрання малоросійських прав», «Суд і 
розправа в правах малоросійських», формуючи правову свідомість українського 
юриста Львівського університету. Професор В. С. Кульчицький був одним з 
небагатьох викладачів на юридичному факультеті Львівського університету, які у 
часи радянської влади читали лекції і проводили семінарські заняття винятково 
українською мовою [2, с. 13–19]. 

Саме професор В. С. Кульчицький після проголошення України незалежною 
державою став автором перших в Україні об’єктивних підручників з історії держави і 
права України, на яких виховуване не одне покоління сучасних правників, патріотів 
нашої держави. Схема і періодизація, методологічні підходи викладання українсь-
кої історії права і держави, що їх заклав Володимир Семенович Кульчицький, стали 
основою для викладання навчального курсу «Історії держави і права України», якою 
послуговуються в усіх юридичних навчальних закладах України і донині. 

Під керівництвом професора В. С. Кульчицького було виховано нову плеяду 
українських науковців, дослідників українського права, патріотів нашої Батьківщини, 
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які у новітній період незалежності України в рамках наукової історико-правової 
школи Львівського університету імені Івана Франка висвітлють важливі аспекти 
розвитку української держави і права, походження української державності та 
права, досліджують основні галузі та інститути українського права в їхньому 
історичному розвитку, аналізують причини і сутність кодифікацій українського 
права упродовж історичного розвитку. 

Після смерті професора В. С. Кульчицького Львівську історико-правову школу 
очолив відомий український вчений-правознавець, заслужений професор 
Львівського національного університету імені Івана Франка Б. Й. Тищик, який 
здійснив і здійснює вагомий науковий внесок у вивчення історії держави і права 
України та зарубіжних країн. Професор Б. Й. Тищик 28 років очолював кафедру 
історії держави, права та політико-правових учень (до 2008 року – теорії та історії 
держави і права, історії політичних і правових учень), (чотири рази його переоби-
рали завідувачем кафедри за конкурсом). Завдяки організаторським здібностям 
професора Б. Й. Тищика очолювана ним кафедра стала однією з провідних кафедр 
на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Він плідно працював і працює у науковій та навчально-методичній сферах. 
Зокрема, є автором або співавтором 13 монографій, 45 підручників та навчальних 
посібників (з них щонайменше третина з грифом Міністерства освіти і науки 
України), понад 120 статей, 50 матеріалів, тез, рецензій – загальною кількістю 
230 позицій, обсягом 600 друкованих аркушів [5, с. 5–11]. Найважливішими 
монографіями, підручниками та навчальними посібниками професора Б. Й. Тищика 
є: «Галицька Радянська Соціалістична Республіка» (Львів, Вид-во Львів. ун-ту, 
1970); «Становлення державності в Україні (1917–1922 рр.)» ((у співавторстві). 
Коломия, 2000); «Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923 рр.): Історія 
держави і права» (Львів, 2004); «Галицько-Волинська держава (1199–1349 рр.)»((у 
співавторстві). Львів, 2006); «Історія держави і права України» ((у співавторстві). 
Київ: Атіка, 2001 (реком. МОН України)); «Основи римського приватного права» 
(Київ: Юрінком Інтер, 2000 (у співавторстві)); «Історія держави і права країн 
Стародавнього світу» (Львів: Світ, 2001 (гриф МОН України)); «Історія держави і 
права зарубіжних країн. Середні віки» ((у співавторстві). Львів: Світ, 2006 (гриф 
МОН України)); «Історія держави і права України. Академічний курс». (Київ: Вид. 
дім «Ін Юре», 2007 (гриф МОН України) (у співавторстві)); «Суд і судочинство в 
Українській Народній Республіці, Українській державі та Західноукраїнській 
Народній Республіці (1917–1920 рр.)» (Одеса–Львів: Фенікс, 2007 (у співавтор-
стві)); «Німеччина: історія державності і права (IX ст. – початок XXI ст.)» (Львів: 
Тріада плюс, 2011); «Польща: історія державності і права (Х – початок ХХІ ст.)»: 
навч. посібник ((реком. МОН України). Львів: Світ, 2012. Обсяг 25 друк. арк.); 
«Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (XVIІ ст. – 1918 р.)»: навч. 
посібник ((реком. МОН України). – Львів: Світ, 2013. Обсяг 43 друк. арк.); 
«Римське приватне право»: підручник ((затв. МОН України). Київ: Ін Юре, 2012 (у 
співавторстві). Обсяг 22.7 друк. арк.); «Італія: історія державності і права (V ст. – 
початок ХХІ ст.)» (Львів: Світ, 2015, 19.6 друк арк.); Велика Британія: історія 
державності і права (V– початок ХХІ ст.)» (Львів: «Світ», 2017. Обсяг – 22,4 друк. 
арк.). Ці монографії та інші наукові праці значною мірою збагатили українську 
історико-правову літературу. Наукові праці Б. Й. Тищика відзначаються 
ґрунтовним об’єктивним аналізом причин і наслідків політико-правових явищ й 
процесів в історії держави і права України й зарубіжних країн. Великий науковий 
та педагогічний досвід, ґрунтовне знання першоджерел, які відображали реальне 
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правове і політичне життя свого часу, розуміння їхньої актуальності та детальне 
знання соціально-економічних, геополітичних й інших умов генезису та еволюції 
державно-правових явищ, дають змогу вченому обґрунтовано показати помил-
ковість, а іноді політичну кон’юнктурність деяких підходів до висвітлення окремих 
тем і питань української та зарубіжної історії держави і права [6, с. 6–14]. Без 
перебільшення можна сказати, що наукові праці професора Б. Й. Тищика 
продовжують розвивати традиції української історичної школи, закладеної у 
працях М. Грушевського, М. Аркаса, Д. Дорошенка, Н. Полонської-Василенко, 
І. Крип’якевича, В. Кульчицького та ін. Вчений підготував 18 кандидатів наук, 
двоє з них захистили докторські дисертації. За роки роботи у Львівському 
університеті на очолюваній ним кафедрі підготовлено дві докторські дисертації та 
понад 40 кандидатських дисертацій. Як керівник наукової історико-правової школи 
Львівського університету імені Івана Франка у сучасних умовах Б. Й. Тищик 
робить суттєвий внесок у підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних 
кадрів для нашої держави. Педагогічний і науковий стаж професора становить 60 
років. Він постійно є учасником різних міжнародних і регіональних наукових 
конференцій, симпозіумів, круглих столів та ін. Станом на цей рік професор 
Б. Й. Тищик є одним із провідних учених-правознавців України в галузі історії 
держави і права, свого роду «патріархом» цієї науки, його ім’я як авторитетного 
науковця і досвідченого педагога широко відоме в Україні та за її межами. 

На сучасному етапі розвитку історико-правової науки новим напрямом 
наукових досліджень викладачів кафедри історії держави, права та політико-право-
вих учень юридичного факультету Львівського національного університету імені 
Івана Франка є вивчення маловідомої в українській історико-правовій науці проб-
лематики про формування та функціонування державно-правових і само врядних 
інститутів у Галичині в складі Польського королівства (1387–1569 роки) (доктор 
юридичних наук, професор І. Й. Бойко); особливостей застосування маґде-
бурзького права в Україні (ХІV–ХІХ століть) (доктор юридичних наук, професор 
М. М. Кобилецький), рецепції окремих інститутів римського приватного права в 
джерела українського права у ХVІІ–ХХ століттях (кандидат юридичних наук, 
доцент А. М. Федущак-Паславська); виявлення філософських основ римського 
права – християнства та ідеї стоїцизму; дослідження правових поглядів маловідо-
мих або замовчуваних у часи тоталітарного режиму українських громадсько-
політичних діячів минулих століть, зокрема А. Андрієвського, С. Дністрянського, 
Є. Ерліха, Б. Кістяківського, К. Левицького, О. Малиновського, О. Огоновського, 
В. Старосольського та ін. (кандидати юридичних наук, доценти Т. Г. Андрусяк, 
А. Ф. Коваль).  

Сьогодні історико-правова школа у Львівському університеті продовжує ак-
тивно функціонувати під керівництвом професора Б. Й. Тищика. Актуальні пробле-
ми історії держави і права досліджують: проф. Б. Й. Тищик, д-р юрид. наук, проф. 
І. Й. Бойко, д-р юрид. наук, проф. М. М. Кобилецький, доц. А. В. Кольбенко, доц. 
О. В. Липитчук, доц. Т. Г. Андрусяк, доц. А. М. Федущак-Паславська, доц. Л. Е. Шевчук, 
доц. А. Ф. Коваль, канд. юрид. наук Х. М. Моряк-Протопопова. У своїх наукових 
працях представники Історико-правової наукової школи Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, продовжуючи власні академічні традиції, 
досліджують закономірності становлення і розвитку Української держави і форму-
вання права, еволюцію державного ладу і форм державного правління; основні 
джерела та галузі матеріального і процесуального права; становлення системи 
законодавства України; етапи систематизації права тощо. Завданням Львівської 
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історико-правової школи є показати, що витоки української державної традиції 
сягають культури Київської Русі, де були закладені основи нашої писемності, 
мови, історії, права, світогляду, що перші русько-українські літописи – «Повість 
временних літ» та «Слово о полку Ігоревім» – були водночас і першими українсь-
кими державно-правовими вченнями. Вони узагальнювали історичний і державо-
творчий досвід українців-русів, утримували в собі фундаментальні настанови на 
розбудову держави. Згодом з’явилася Руська Правда – перша писемна пам’ятка 
права, в якій відображені узагальнені міркування українців щодо юридичних засад 
свого розвитку. Львівські історики права Франкового університету наголошують, що 
конституція козацької республіки Пилипа Орлика була одним із перших з кон-
ституційних актів Європи, який зафіксував права і свободи громадянина, а козацька 
республіка часів Богдана Хмельницького показала українську державну традицію як 
взірець толерантності, демократичності та національної самобутності. 

Одним з важливих завдань Львівської історико-правової школи Франкового 
університету є висвітлення історії українського права та особливостей правового 
регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин на українських 
землях від найдавніших часів і до сьогодні. Це передбачає об’єктивний аналіз 
важливих правових норм в галузі цивільного, кримінального та процесуального 
права, з’ясування закономірностей, що призводили до їх змін. Вивчаючи історію 
українського права, важливо показати, що Україна, незважаючи на багаторічне 
перебування під владою іноземних держав, має власну історію державотворення і 
правотворення, історичний правовий досвід, який формувався упродовж багатьох 
століть. Упродовж століть українське право безперервно розвивалося, не втра-
чаючи зв’язків зі своїми витоками. Воно живилося джерелами права, успадкова-
ними з давнини, що оновлювалися і збагачувалися з кожним століттям. Всі ці роки 
український народ плекав прагнення до свободи, незалежності й одночасно поваги 
до індивідуалізму і втілив їх у праві, яке набувало таких форм, як закон, правовий 
звичай, нормативно-правовий договір, судовий прецедент, правова доктрина. При 
цьому пріоритет закону, верховенство права поступово зростали, що свідчить про 
формування українського права у контексті континентально-європейського. 

Львівські історики права Франкового університету обґрунтовують, що україн-
ське право є одним з важливих показників ідентичності народу і легітимності його 
влади. Його вивчення дає змогу розкрити правову культуру українського народу, 
його праворозуміння та інші світоглядні установки, особливості менталітету, 
духовний генезис на певних історичних етапах еволюції українського суспільства. 
Українське право є важливою національною культурною цінністю, частиною 
української духовної культури, в якій відображено його сутність. Вчені-право-
знавці Львівського національного університету імені Івана Франка обґрунтовують, 
що багатовікова історія українського права є також відображенням глибокої кри-
ниці мудрості, яка дійшла до нас через тисячоліття мовою обрядів, традицій, 
звичаїв, правосвідомості, пам’яток права. Про щирість, доброзичливість, миролюб-
ність, працьовитість, гуманність та інші характерні риси українців можна дізнатися 
з етнографічних описів українських і зарубіжних дослідників, правових пам’яток. 
Українці, як і інші народи, цінували і цінують особисту свободу та право діяти 
відповідно до своєї совісті і здорового глузду, жити у любові до ближнього. 
Упродовж усієї своєї історії український народ формував демократичний світогляд 
та особливу політико-правову свідомість, яка відображала прагнення до упоряд-
кованості, справедливості і демократичності у відносинах між людьми. Тому 
вивчення історії українського права, особливостей правового регулювання 
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цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні у ІХ–ХХ століттях 
сприяє усвідомленню тих духовних цінностей, на яких ґрунтується національна 
свідомість українського народу, а також дає можливість більш поглиблено сфор-
мувати уявлення про рівень його правосвідомості. Відтак, можна виявити характер 
внеску українського народу в еволюцію права України, яке формувалося відповід-
но до положень романо-германської правової сім’ї. 

Отже, науковці Історико-правової наукової школи Львівського національного 
університету імені Івана Франка проводять велику роботу, яка позитивно впливає 
на формування фахівців-юристів. Вважаємо, що юристи мають скласти основу 
патріотичної політичної еліти, яка б поєднувала українську ідентичність з бороть-
бою за національну і соціальну справедливість, з повагою ставилася до прав і 
свобод людини, обстоювала рівність у правах перед законом, дотримувалася б вер-
ховенства права. А без знань багатовікових традицій українського державотворення, 
без знань позитивного і негативного історичного досвіду, історичних уроків 
неможливо якісно і відповідально розбудовувати сучасну Українську державу.  
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HISTORICAL AND LEGAL SCHOOL OF IVAN FRANKO 
NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV – ONE OF THE MOST 

OLDEST SCIENTIFIC SCHOOLS IN UKRAINE 

I. Boyko 

Ivan Franko National University of Lviv,  

1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000, 

е-mail: Вoyko.ist@ukr.net 

The place and role of Lviv history and law school in the system of Ukrainian legal 

education and science are analyzed. Attention is drawn to the fact that the school of history 

and law was established at the faculty of law of Lviv University in Austria period, when Galicia 

was part of the Austrian Empire. The establishment of this school began in 1784, when the 

diploma of the Austrian Emperor Joseph II was restored to the University of Lviv, and its law 

faculty. In the same 1784, the Department of Law History was established at the Law Faculty 

of Lviv University. From 1784 to 1887 it was called the Department of History of German and 

Austrian Law. 

Significant changes in the history of the University of Lviv and its law faculty occurred 

after the accession of the Western Ukrainian lands to the Ukrainian SSR in 1939. Lviv 

University was radically reorganized. The activity of the Lviv school of history and law was 

filled with new content. For the first time, Ukrainian became the language of legal education 

and science. During the Soviet period, the activity of the Lviv School of History and Law was 

continued – by professors V. Sokurenko and V. Kulchytsky, associate professors V. Kalinovich, 

B. Tyshchik, M. Nastyuk, and others. 

With the proclamation of state independence of Ukraine began the active development 

and activity of the Scientific History and Law School of Ivan Franko University of Lviv, headed 
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by one of the most famous Ukrainian legal scholars at that time in the field of history of the 

state and law, authoritative scientist-lawyer, doctor of law, professor Volodymyr Kulchytsky 

(1919–2009). The Law School of History was developed in two directions: one of the history of 

Ukrainian statehood and law – was coordinated by Professor V. Kulchytskyy and the second 

from the history of statehood and law of foreign countries - was coordinated and coordinated 

by Professor B. Tyshchyk. 

Professor V. Kulchytskyy, as the coordinator of the school of history and law of the history 

of Ukrainian Statehood and Law after the proclamation of Ukraine as an independent state, 

became the author of the first objective textbooks on the history of the state and law of 

Ukraine, which brought up more than one generation of modern lawyers, patriots of our 

country. of the state. The scheme and periodization, methodological approaches of teaching 

the Ukrainian history of law and state, laid down by Volodymyr Kulchytsky, became the basis 

for teaching the course «History of the State and Law of Ukraine», which is used in all legal 

educational institutions of Ukraine to this day. 

B. Tyshchyk's scientific works as a coordinator of the school of law and history of the 

history of statehood and law of foreign countries are marked by a thorough, objective analysis 

of the complex interweaving of the various causes and consequences of political and legal 

phenomena and processes in the history of Ukraine and foreign countries. Extensive scientific 

and pedagogical experience, thorough knowledge of primary sources, which reflected the real 

legal and political life of their time, understanding of their relevance and detailed knowledge of 

socio-economic, geopolitical and other conditions of the genesis and evolution of state and 

legal phenomena, allow scientist to prove validity, sometimes political conjuncture of some 

approaches to the coverage of particular topics and issues of Ukrainian and foreign history of 

the state and law. We can say without exaggeration that the scientific works of Professor 

B. Tyshchyk continue to develop the traditions of the Ukrainian history school, laid down in the 

works of M. Hrushevsky, M. Arkas, D. Doroshenko, N. Polonsky-Vasylenko, I. Krypiakevych, 

V. Kulchitsky and others. The scientist has prepared 18 PhDs, two of them defended their 

doctoral theses. During his years of work at the Lviv University, two doctoral dissertations and 

more than 40 PhD theses were prepared at his department. Being the head of the Scientific 

History and Law School of the Ivan Franko University of Lviv, B. Tyshchyk makes a significant 

contribution to the training of highly qualified scientific and pedagogical staff for our country. 

Professor B. Tyshchyk's teaching and research experience is 59 years. He is a regular 

participant in various international and regional scientific conferences, symposia, round tables 

and more. Professor B. Tyshchyk is one of the leading scientists of Ukraine in the field of 

history of the state and law, a kind of «patriarch» of this science, his name as an authoritative 

scientist and experienced teacher widely known in Ukraine and abroad. 

During the newest period of independence of Ukraine within the framework of the 

scientific and law school of Lviv Ivan Franko University the concepts of stages of development 

of the Ukrainian state and law, origin of the Ukrainian statehood and law are developed, 

researches of the main branches and institutes of the Ukrainian law in their historical 

development are conducted, the reasons of realization and essence are analyzed codifications 

of Ukrainian law throughout historical development. 

Keywords: history, law faculty, Ukrainian statehood, law, education. 
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ 
В ГАЛУЗІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В ПЕРІОД 
АВСТРО-УГОРЩИНИ (1867–1918 РОКІВ) ТА ЇХ ВПЛИВ 

І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ 

В. Кахнич 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

е-mail: volodymyr.kakhnych@lnu.edu.ua  

Досліджено становлення та розвиток наукових концепцій кримінального права та про-

цесу на юридичному факультеті Львівського університету. Висвітлено досягнення відомих 

професорів-науковців, які зуміли сформувати правові основи в галузі кримінального права 

та процесу у період Австро-Угорщини. Показано внесок у розвиток галузі кримінального 

права та процесу і формування юридичного факультету Львівського університету профе-

сорів-науковців для виховання плеяди службовців у державних установах різного типу. На 

підставі архівних документів обґрунтовано позицію студентської молоді на події, які відбу-

валися у державній службі стосовно студентів. Це обурювало університетську молодь, яка 

формувала центри, що допомагали відстоювати спільні інтереси.  

Ключові слова: студенти, кримінальне право, австрійська конституція, юридичний фа-

культет, Львівський університет, Австро-Угорщина. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.035 

Львівський університет з юридичним факультетом у його структурі посідає 
вагоме місце у підготовці висококваліфікованих кадрів для державної служби, 
освіти, науки, культури, правоохоронної системи та інших сфер суспільного життя. 
Його роль та значення були сформовані на важливих досягненнях та наукових 
розробках тих відомих особистостей, які стояли біля витоків формування юридич-
ної освіти і науки у Львівському університеті. Така галузь права, як кримінальне 
право, посідала та продовжує посідати одне з провідних місць у формуванні 
власних напрямів дослідження. Наука кримінального права сьогодні перебуває в 
такому стані свого становлення, який характеризується визначальним впливом 
глобалізаційних та регіональних інтеграційних процесів на формування правової 
системи України.  

У цьому контексті надзвичайно важливу роль відіграють євроінтеграційні аспек-
ти, адже входження України до європейського політичного, інформаційного, еконо-
мічного та правового простору, визначеного стратегічними пріоритетами зовнішньої 
політики держави. Дослідження позитивного досвіду сприятиме виконанню Україною 
Копенгагенських1 та Мадридських1 критеріїв, які декларуються державам для вступу 

––––––––– 
1Копенгагенські критерії (англ. – The Copenhagen criteria), ухвалені на Копенгагенській Європейській Раді 

21–22 червня 1993 року. До них належать: стабільність установ (органів), які гарантують демократію, 
верховенство права, права людини на повагу і захист меншин, існування діючої ринкової економіки так само, 
як і здатності подолати конкурентний натиск та ринкові сили в середині ЄС. Також зазначено, що членство 
передбачає здатність країни-кандидата прийняти на себе зобов’язання, які випливають з членства, у тім числі 
вірність цілям політичного, економічного та валютного союзів. 
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до Європейського Союзу (далі ЄС). Тому наукові концепції, які були запропоновані 
вченими-криміналістами на юридичному факультеті Львівського університету, є дуже 
важливими на шляху до вступу в ЄС.  

Досвід проведення правових реформ у країнах Центральної та Східної Європи 
у зв’язку із вступом до ЄС засвідчує необхідність доктринального осмислення 
нових принципів, ключових положень, ідей, змісту правових критеріїв, які імпле-
ментуються в національну правову систему, і співвідношення з юридичними 
термінами.  

В енциклопедії історії України у томі другому О. В. Середа зазначає, що 
австрійська конституція 1867 року, Основний закон, що діяв на австрійських тери-
торіях, які входили до Австро-Угорщини, у тому числі в Галичині та на Буковині, 
була ухвалена Державною радою й затверджена імператором Францом-Йосифом I 
21 грудня 1867 року. З деякими невеликими змінами діяла вона до 1918 року. 
Конституція надавала широку автономію окремим коронним краям. Було задекла-
ровано правову рівність усіх громадян, гарантовано право на таємницю листування, 
свободу слова, зібрань, віросповідання, визнано рівність усіх народів імперії, їхнє 
право використовувати власні мови у шкільництві, державних установах і гро-
мадському житті. Хоча багато положень конституції мали декларативний характер, 
їх проголошення сприяло зростанню національної свідомості народів, що 
перебували в складі монархії Габсбургів [12]. 

У жовтні 1784 року імператор Йосип ІІ підписав диплом про відновлення 
університету. Диплом визнавав, що університет мав складатися з чотирьох факуль-
тетів: філософського, юридичного, медичного і теології. Також до його складу 
входила гімназія [15, S. 20–22]. Тоді управління університетом здійснював сенат, 
так звана консисторія. До його складу входили ректор, декани та сеньйори, 
найстаріші за віком та стажем професори університету. Сенат міг розглядати лише 
принципові питання, що стосувалися загального керівництва університетом. По-
точні справи на факультетах вирішували декани, які тоді вважалися директорами 
факультетів [2, арк. 17].  

Однак у монографії за редакцією В. П. Чугайова «Львівський університет», яка 
вийшла у світ 1986 року в колективі авторів, висвітлено позицію про те, що уряд 
Австо-Угорщини своїми приписами та інструкціями позбавляв університет 
самостійності. У складі інших держав ця позиція залишалася незмінною. Ще уряд 
Австрії своїм декретом від 20 травня 1786 року увів конкурсне заміщення 
вакантних посад. Відповідно до цього претенденти на посаду викладача складали 
письмові та усні іспити, програму іспитів розробляли у Віденському університеті. 
Результат іспитів розглядала спочатку крайова губернія, а вже згодом придворна 
комісія. Кінцеве рішення по кожному з кандидатів приймав сам імператор [2].  

Керуючись позицією колективу авторів монографії «Львівський університет» 
за редакцією В. П. Чугайова, такий відбір важко було пройти особі з відомим 
прогресивним мисленням, щоб проникнути в університетське середовище. Тобто 
жодна влада, у складі якої перебував Львівський університет, не могла чинити по-
іншому, оскільки це загрожувало б для неї можливо навіть і втратою тих територій, 
які були тимчасово окуповані. В усі часи не було вільного доступу до навчання чи 
праці в університеті осіб, які відстоювали національні, патріотичні інтереси. Ідея 

                                                                                                                               
1Мадридські критерії (англ. – The Madridcriteria), cхвалені на Мадридському засіданні Європейської Ради 

1995 року. Сюди належать: 1) Перебудова адміністративних структур країни-заявника; 2) Створення умов 
поступової гармонійної інтеграції в ЄС. 
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вільного університету з прогресивними поглядами та демократичними цілями була 
надто ризикованою для тодішньої влади. 

Навчальним закладом, який формував основне наповнення студентів для 
Львівського Йосифінського університету, була академічна гімназія (згодом – 
гімназія №1). Навчання у ній тривало п’ять років, німецькою та латинською 
мовами. Всі студенти перші три роки навчалися за програмою філософського 
факультету, який по суті був підготовчим. Згодом після трирічного навчання, сту-
денти переходили на один зі спеціальних факультетів або продовжували навчання 
на цьому ж факультеті за окремою програмою.  

Навчальна програма на юридичному факультеті передбачала вивчення на 
першому курсі природного права, історії римського права і адміністрації, на 
другому – цивільного і кримінального права, на третьому – церковного права і на 
четвертому – політичних наук. Це система навчання мала забезпечити підготовку 
кадрів для державної служби в Австо-Угорській монархії. Оскільки бажаючих, які 
б переїхали з центральних частин монархії до Галичини, не було багато, так почали 
залучати до навчання молодь з метою заповнення кадрового потенціалу монархії 
[13, с. 18–21]. Університетові в цей період, було надане право захисту докторських, 
ліценціатських та магістерських праць [9, с. 46–51]. 

З останньої чверті ХІХ століття, кримінальне право, яке вивчали на другому 
курсі, на юридичному факультеті Львівського університету набуло розвитку як 
наукова школа. Його представляли такі науковці, відомі особистості, як: Іван 
Добрянський, Фелікс Гризецький, Петро Стебельський, Владислав Острожинсь-
кий, Адольф Хек, Ян Пайгерт, Юзеф Мосінг, а згодом – Юліуш Макаревич.  

Українець Іван Добрянський (1842–1915 роки) навчався у Віденському та 
Львівському університетах, здобув ступінь доктора права (1867 рік). Відтак, пра-
цював на юридичному факультеті Львівського університету: впродовж 1862–
1870 років був суплентом, а в 1870–1888 роках – приват-доцентом кримінального 
права та процесу з українською мовою викладання. Зокрема, І. Добрянський на 
практиці відстоював українські інтереси в Галичині: у 1880 році на засіданні 
державного трибуналу у Відні виграв справу про створення у Львові народної школи 
з українською мовою викладання, а 1882 року ухвалив рішення про обов’язкове 
використання в судових та урядових установах кирилиці; у 1897 році виступав у 
судах як захисник українських селян, які були притягнуті до кримінальної відпо-
відальності внаслідок «баденівських» виборів до австрійського парламенту [6; 10]. 

Фелікс Гризецький (1837–1923 роки) був випускником юридичного факуль-
тету Львівського університету. Він закінчив його 1859 року, опісля працював у 
судових інстанціях Золочева, Львова, Станіславова. З другої половини 1860-х років 
Ф. Гризецький розпочав викладацьку роботу у Львівському університеті, 
зокрема, 1869 року став приват-доцентом, а з 1870 – професором австрійського 
кримінального права. Того ж року вийшла друком його найвідоміша наукова 
праця – «Дослідження щодо покарання за обман» німецькою мовою у Львові 
1870 року [11]. 

Петро Стебельський (1857–1923 роки) закінчив юридичний факультет 
Львівського університету (1878 рік), а 1879 року одержав ступінь доктора права. 
Упродовж 1878–1888 років працював у судових установах Львова, у 1888–
1892 роках був суддею Львівського крайового суду. Ще 1885 року П. Стебельський 
габілітувався і в 1885–1892 роках у Львівському університеті обіймав посаду 
приват-доцента, а з 1892 року – професора на кафедрі австрійського кримінального 
права та процесу з українською мовою викладання. Як науковець П. Стебельський 
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вивчав проблеми кримінального права та процесу, українську юридичну 
термінологію, переклади українською мовою кодексів кримінального права та 
процесу. Він був автором наукових праць «Чиї оскілько показалися у нас в 
практиці суди присяжні пожиточними», яка вийшла друком польською мовою у 
Львові 1899 року, «Австрійське карне право» – Львів, 1897, 1903, 1912, 1914 роках, 
«Австрійський процес карний» – Львів, 1900, 1901 роки [5]. 

Уродженець Станіславова Владислав Острожинський (1857–1898 роки) нав-
чався на юридичному та філософському факультетах Львівського університету, де 
1887 році габілітувався з кримінального права на підставі наукової праці «Право 
вищої необхідності» польською мовою вийшла праця у світ. Упродовж 1892–
1898 років В. Острожинський був надзвичайним професором кримінального права 
та судочинства Львівського університету [3]. 

Доктор права Адольф Хек (1851–1893 роки) здобув право викладання ав-
стрійського кримінального права та процесу в університетах 1887 року. Він вивчав 
питання судочинства Боснії і Герцеговини, а також проблеми кримінального права 
[15, S. 275]. 

Ян Пайгерт (1863–1917 роки) юридичну освіту здобув в університетах Львова, 
Кракова та Відня. У 1903 році одержав ступінь доктора права, а 1907 року, на 
підставі праці «Злочинна бездіяльність» польською мовою побачила світ, габілі-
тувався з кримінального права. З 1908 року і до смерті (1917 року) Я. Пайгерт був 
викладачем кримінального права та філософії права юридичного факультету 
Львівського університету [4]. 

Наприкінці 1860-х – на початку 1870-х років доцентом кримінального права у 
Львівському університеті був уродженець міста Жешува Юзеф Мосінг (1841–
1872 роки). У 1864 році здобув ступінь доктора права. У 1869 році Ю. Мосінг габі-
літувався з кримінального права на юридичному факультеті Львівського універси-
тету на підставі наукової роботи «Наука про припинення кримінальної відповідаль-
ності за злочини відповідно до австрійського права і положення австрійського зако-
нопроекту про кримінальну відповідальність» німецькою мовою. Серед інших 
поважних наукових праць Ю. Мосінга – «Про значення норми оскарження в кри-
мінальному процесі», яка вийшла польською мовою, у Львові року [7]. 

Кримінальне право на юридичному факультеті Львівського університету 
наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ століття досліджував Юліуш Макаревич 
(1972–1955 роки). Він закінчив юридичний факультет Яґеллонського університету 
і 1894 року одержав ступінь доктора права. Через три роки Ю. Макарович габіліту-
вався на основі праці «Ідеальний збіг злочинів в австрійському кримінальному 
законодавстві». Від 1907 року Ю. Макаревич був професором кримінального права 
Львівського університету (цю посаду з невеликими перервами він обіймав до 
1954 року). До кола наукових зацікавлень ученого належали кримінальне право та 
процес. Ю. Макаревич написав близько 200 наукових праць, зокрема, «Кримінальне 
право...», яка вийшла у Львові та Варшаві 1924 року та «Кримінальний кодекс з 
коментарем...» у Львові 1938 року. 

Діяльність університету можна було оцінити і за складом студентів, які в 
ньому навчались. Освіта була доступна лише для «вибраних» [13, с. 208–221]. 
І. Я. Франко з цього приводу зазначав: «всі прояви живої, свіжої думки та перемі-
нював діло освіти на мертву дормалістику, на муку для тих, що вчили, і для тих, 
що були зневолені вчитися» [13, с. 210–219].  

Львівський університет як певний центр культури, її осередок, дуже боляче 
реагував на потреби економічного, культурного розвитку краю. Колоніальне стано-
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вище Галичини в монархії Австро-Угорській, гальмувало розвиток ідей, боротьби за 
свободу Галичини. Щоправда і за таких умов наукові досягнення вчених, професорів 
університету отримували визнання і в середині монархії та за її межами. 

Варто згадати про те, що 9 березня 1889 року з ініціативи студентів універси-
тету було проведено збори, на яких висловлено невдоволення законопроектом про 
військову службу. В ньому йшлося про скасування розпорядження, що обмежували 
студентські свободи, введення загального виборчого права з прямими виборами 
при таємному голосуванні [1]. Ці збори були одними з перших масових виступів 
студентів не тільки на захист студентської свободи, але й проти політики 
австрійського уряду. І. Франко після всіх цих подій видав низку статей. В одній з 
таких «Naczy і mlyn woda?», яка вийшла у «Kurjer Lwowski» 1889 року № 86 
закликав молодь зміцнювати українсько-польську солідарність – таку думку 
І. Франка підтримував В. Чугайов у праці «Львівський університет». Ця позиція 
була обґрунтованою, оскільки студентська молодь завжди відчувала та відчуває ті 
початки певних утисків, які той чи інший уряд намагався спрямувати на обмеження 
свободи думки чи до певних репресивних заходів. Зі студентами в таких ситуаціях 
розправлялися рішуче. Найактивніших учасників могли виключити за рішенням 
сенату з університету, що було зроблено і в цьому випадку. Студентський рух за 
самовираження в другій половині ХІХ століття набув більшого масштабу.  

Початок ХХ століття відзначився політичним розмежуванням студентської 
молоді університету, де напрями діяльності мали свої певні відображення, та 
втіленням ідей однодумців, що в майбутньому зумовило формування певних 
студентських організацій. Однією з найвпливовіших організацій була «Академічна 
громада», утворена 1895 року. Не завжди позиції, які були висловлені цією 
організацією, схвалювало суспільство. Деякі політичні діячі і не тільки, сама 
молодь по-різному ставилися до тих позицій, які висловлювала та чи інша 
студентська організація, до складу якої вони входили. Можемо ще назвати такі 
організації, як «Zjednoczenie», яку заснувала польська та єврейська молодь, але ця 
організація довго не проіснувала і була заборонена владою. Згодом її створено під 
назвою «Wspólna nauka». Були ще інші, менш відомі студентські організації, не 
настільки популярні серед молоді, такі як «Zycie», «Spojnia». 

Отже, цей період в історії Львівського університету, юридичного факультету 
показав нам, що напрямок кримінальне право відповідав потребам та інтересам 
суспільств того періоду. Праці вчених, професорів того часу стали цінним вкладом у 
світову науку. В університетське середовище, зокрема в студентські групи, проникли 
ідеї свободи слова, демократичних поглядів тощо. Деякі праці того періоду випере-
джали потреби суспільства, чим здобували визнання ще задовго до свого оприлюд-
нення. Тенденції кримінального права, зароджені та розвинуті на юридичному фа-
культеті, були тісно позв’язані з поступальним розвитком науки в цілому.  
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FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE FIELD OF CRIMINAL LAW 

AT THE NATIONAL LVIV UNIVERSITY DURING 
THE AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD (1867–1918) AND THEIR 

INFLUENCE AND SIGNIFICANCE FOR THE PRESENT 
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This article investigates the formation and development of scientific concepts of criminal 

law and process at the Faculty of Law of Lviv University. Achievements of well-known 

professors who have established the legal foundations in the field of criminal law and the 

process of the Austro-Hungarian period are highlighted. The contribution to the development 

of the field of criminal law and the process and the formation of the Faculty of Law of Lviv 

University of professors-scientists for the education of a galaxy of employees in state 

institutions of various types is shown. 
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On the basis of archival documents, the position of the student-youth on the events that 

took place in the civil service in relation to students with normative legalacts, which they did 

not always agree with, was substantiated. This led to the outrage of university youth and the 

formation of their centers, which helped to shape and defend common interests. 

The paper reflects the European integration aspects, since Ukraine's accession to the 

European political, information, economic and legal space is defined by the strategic priorities 

of the foreign policy of the state. Gaining positive experience will contribute to Ukraine's 

fulfillment of the Copenhagen and Madrid criteria, which are declared by the states for 

accession to the European Union (hereinafter EU). Therefore, those scientific concepts that 

have been proposed by forensic scientists at the Law Faculty of Lviv University are very 

important on the way to joining the EU. 

The experience of legal reforms in the countries of Central and Eastern Europe in 

connection with the accession to the EU, shows the need for doctrinal understanding of new 

principles, key provisions, ideas, content of legal criteria implemented in the national legal 

system, and correlation with legal terms. 

In October 1784, Emperor Joseph II signed a diploma for the restoration of the university. 

The diploma acknowledged that the university had four faculties: philosophy, law, medical 

and theology. It also included a gymnasium. Then the university was administered by the 

Senate, the so-called Consistory. It consisted of the rector, deans and seniors, the oldest 

professors of the university in age and experience. The Senate could only consider fundamental 

questions concerning the general management of the university. The deans, who were then 

considered directors of the faculties, settled the current affairs at the faculties. 

National University of Lviv, as a center of culture and its center, reacted very painfully to 

the needs of economic and cultural development of the region. The colonial position of 

Galician the Austro-Hungarian monarchy, hindered the development to fideas, the struggle for 

freedom of Galicia. However, under the second, these sientific achievements of scientists and 

professors of the university were recognized both with in and outside the monarchy. 

The beginning of the twentieth century was marked by the political delineation of the 

student youth of the University, where the directions of activity had certain reflections and the 

implementation of ideas of like-minded people, which in the future entailed the formation of 

certain student organizations. One of the most influential organizations was the Academic 

Community, which was formed in 1895. 

Not always the positions expressed by this organization have been endorsed by society. 

Some politicians, and not only young people, have differently taken the positions expressed by 

the student body of which they were members. We can also name organizations such as: 

«Zjednoczenie», which was founded by Polish and Jewish youth, but this organization did not 

last long, was forbidden by the authorities. It was later formed under the name Wspólna 

nauka. There were other, less well-known student organizations that were not so popular with 

young people, such as: «Zycie», «Spojnia». 

Keywords: students, criminal law, Austrian constitution, law faculty, University of Lviv, 

Austria-Hungary. 
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Показано, що майже три чверті міжвоєнного періоду в Польщі діяло кримінальне зако-

нодавство держав-окупантів. У нових польських умовах відновленої державності новелізації 

зазнали статті всіх кримінальних кодексів. Зміни та доповнення до непольських криміналь-

них кодексів, які вносила польська влада, перетворювали кримінальне право у складну та 

заплутану систему норм. Статистика свідчила, що відсоток найзагрозливіших злочинів був 

значним, а велика кількість злодіїв уникала покарання. 

З’ясовано, що важливим етапом у боротьбі зі злочинністю стало прийняття нового 

польського кримінального кодексу та закону про правопорушення у 1932 році. Були виз-

начені категорії та види злочинів, а також покарання. Кримінальна відповідальність 

набувала суб’єктивного характеру і була індивідуалізована. Була створена сучасна законо-

давча база, що давало змогу ефективно протидіяти злочинності. 

Досліджено, що найпоширенішими злочинами в міжвоєнній Польщі були злочини проти 

життя і здоров’я, майна економічні, службові. Значна частина злочинів належала до легких. 

Серед винесених вироків домінували арешт та ув’язнення. Однак за тяжкі злочини суди 

застосовували смертну кару. За кількістю злочинів (щодо майна, умисне вбивство) Польща 

посідала перше місце в Європі. У різних регіонах Польщі переважали певні види злочинів, 

що стало наслідком їхнього специфічного соціально-економічного й культурного розвитку. 

Доведено, що майже увесь період відбувалася динаміка постійного зростання злочин-

ності лише наприкінці періоду злочинність дещо зменшилася. 

Ключові слова: міжвоєнна Польща, види злочинів, покарання, злочинність, динаміка. 
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Постановка проблеми. Поступ України до європейської інтеграції потребує 
досягнення якісних стандартів розвитку кримінального законодавства та належ-
ного захисту громадян від злочинних посягань. Оскільки ця проблема залишається 
дискусійною в сучасній історико-правовій науці, тому важливим є досвід боротьби 
зі злочинністю в міжвоєнній Польщі, у правовому полі законодавства якої були й 
українські землі. 

Стан дослідження. Праці польських юристів міжвоєнного періоду здебіль-
шого мають характер фрагментарного висвітлення проблем злочинів та покарань в 
юридичній пресі. Питання злочинності та запобігання їй досліджували у цей період 
В. Маковський, С. Глязер, Ю. Макаревич, А. Червінський, С. Червінський, Б. Вруб-
левський, В. Свіда, Ю. Слівовський, Ю. Боссовський та ін. У повоєнній польській 
історіографії зазначена проблема висвітлювалася в узагальнюючих колективних 
працях з історії держави і права Польщі. В сучасній Польщі останніми роками 
надрукована низка підручників і посібників з історії держави і права. На цьому 
фоні виділяють працю краківського вченого С. Плази, в якій автор окреслив 
основні проблеми злочинів та покарань. 
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Метою статті є: охарактеризувати основні види злочинів та покарань; роз-
крити зміст кримінальної політики щодо протидії злочинності; виявити чинники, 
що впливали на стан та динаміку злочинності. 

Майже три чверті міжвоєнного періоду в Польщі діяло кримінальне законо-
давство держав-окупантів1, яке вже від самого початку нового періоду в історії 
Польщі зазнало певних змін [28, с. 205–212]. Ці зміни характеризувалися двома 
основними тенденціями: з одного боку, намаганням ліквідувати анахронічні 
положення, з іншого – посиленням репресивної політики Польської держави. 

Суворість кримінальних санкцій в перших роках міжвоєнного періоду було 
наслідком нестійких політичних стосунків та деморалізації певних кіл суспільства, 
спричинених війною та окупацією. Обґрунтовуючи таку кримінальну політику, 
міністр юстиції В. Маковський зазначив: «Деморалізуючи вплив війни позначився 
на зростанні злочинності…; поняття, пов’язані із жорстокостями війни вплинули 
на посилення репресивного характеру звичайних покарань… [16, с. 24]. 

Новелізації зазнали статті всіх трьох кримінальних кодексів, які торкалися зде-
більшого питань вини, співучасників злочинів, службових злочинів щодо влас-
ності, життя і здоров’я, державної влади [14, с. 65–75]. Зміни та доповнення до 
старих, непольських кримінальних кодексів, які вносила польська влада, перетво-
рювали кримінальне право у складну та заплутану систему норм [15, с. 5]. 

Різне тлумачення злочинів та покарань у кримінальних кодексах колишніх 
країн-окупантів, що продовжували діяти на території Польщі, не сприяло об’єктив-
ному визначенню рівня злочинності в державі [14, с. 64–65].  

Про це свідчить опублікована статистика. Візьмемо найзагрозливіші злочини 
(розбої, вбивства та мордування), що були встановлені поліцією і пройшли 
поліційне розслідування. За три роки (1924–1926) розбої вчинили 5 346 осіб, з яких 
3 722 (69,6 %) опинилися на лаві обвинувачених і тільки 2 141 (40 %) отримали 
покарання; вбивство здійснила 8 381 особа, потрапили на лаву обвинувачених 
4 830 (57, 6 %), отримали покарання 2 927 (34,9 %); крадіжки здійснило 686 574 
особи, на лаву підсудних сіли 559 122 (81,3 %), покарання отримали 267 982 (39 %). 
Отже, упродовж трьох років уникли покарання 3000 бандитів, 5000 вбивць, 400 000 
злодіїв. З десяти злочинців шість-вісім мали шанс уникнути покарання [13, с. 695]. 

Така ситуація сприяла зростанню професійної злочинності. Від 1925 року 
зросла кількість мародерств (від 995 до 1 401 у 1928 році), а також підпалів (від 
2 077 до 2 980). За чотири роки ці злочини зросли на 50 % і здійснені були 
здебільшого рецидивістами [17, с. 464]. 

Аналіз архівних матеріалів та тогочасних публікацій у фахових журналах 
відомих учених-юристів та практиків свідчить, що чи не найбільшою проблемою для 
суддів була повільність у вирішенні кримінальних справ [3, арк. 15]. На ефективність 
боротьби та встановлення справедливості покарання за скоєні злочини впливала 
слідча практика, недоліком якої була її недостатня оперативність. Давався взнаки 
бюрократичний підхід до справ та формалізм [1, арк. 12; 2, арк. 28; 22, с. 48]. 

Важливим етапом у боротьбі зі злочинністю стала уніфікація і кодифікація 
кримінального права та прийняття нового польського кримінального кодексу. 
Адміністративній владі передавалися справи про правопорушення, за які 
загрожував штраф до трьох тисяч злотих і арешт до трьох місяців [19]. 

––––––––– 
1 На колишній російській території чинними залишалися російський кримінальний кодекс 1903 року 

М. Таганцева; на колишній прусській території – кримінальний кодекс Німецької імперії 1871 року; на 
колишній австрійській території – австрійський кримінальний кодекс 1852 року [10, s. 117–118] 
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Кримінальний кодекс і закон про правопорушення набули чинності 1 вересня 
1932 року [20]. 

У польському кримінальному кодексі були реалізовані найважливіші засади 
тогочасного кримінального права – «без закону немає ні злочину, ні покарання» 
(«nullum crimen sine lege poenali»), формальна рівність перед законом і гуманізм. 
Кримінальна відповідальність набувала суб’єктивного характеру і була індиві-
дуалізована. Крім покарання було передбачено запобіжні заходи [9, с. 280]. 

Злочином вважали дію, заборонену законом. Закон не мав зворотної дії (lex 
retro non agit). Злочини поділяли на дві категорії: тяжкі злочини – «zbrodnie» (ув’яз-
нення понад п’ять років або смертна кара) та проступки «wystоpki» (ув’язнення 
строком до п’яти років, арешт понад три місяці або штраф понад три тис. злотих). 
Покарання поділяли на основні (смертна кара, ув’язнення, арешт, штраф від п’яти 
до 200 тис. злотих) та додаткові (позбавлення громадянських, почесних, професій-
них, батьківських, опікунських прав, конфіскація майна та зброї). Ув’язнення 
передбачали у межах від шести місяців до 15 років (винятково довічне) і 
визначалося як основне покарання за злочини і проступки (у 1937 році – 28 % усіх 
вироків) [17, с. 441]. 

Кодекс надавав судді свободу у визначенні міри покарання, окреслюючи її 
мінімум та максимум. У визначених випадках допускали пом’якшення або обтя-
жування покарання. З французького права було запозичено засаду щодо давності 
переслідування та запроваджена інституція припинення кримінального пересліду-
вання за строком давності. За основною ідеєю кодекс відповідав концепції соціоло-
гічної школи, яка трактувала злочин як соціальне явище, що виникає з умов життя 
особистості [10, с. 126]. Обсяг злочинів згодом було розширено [12; 21]. 

Незважаючи на нову сучасну законодавчу базу, злочинність у міжвоєнній 
Польщі була досить високою упродовж всього періоду, окрім певного її зниження 
останніми роками перед війною. Зростанню злочинності сприяли соціальні ката-
клізми. Війна знецінила людське життя, а економічна криза похитнула поняття 
чужої власності. Вбивство людини або захоплення чужого майна не знаходило 
належного засудження. Така ментальна психологія проникла у всі сфери життя [23, 
с. 656]. За кількістю злочинів, а саме, щодо майна та найтяжчих злочинів (умисне 
вбивство), Польща посідала перше місце в Європі. Якщо у 1932 році в Польщі на 
кожні 100 тис. мешканців припадало вироків за вбивство – 3,7, за крадіжку – 566,9, 
то в Чехословаччині, відповідно, 0,1 та 429,2; Франції – 0,4 та 110,4; Італії – 2,7 та 
113,3; Англії – 0,2 та 23,2; Данії – 0,4 та 52,6. У 1932 році злочинність у Польщі 
досягла рекорду – понад 750 000 вироків, згодом їх кількість зменшилася і була в 
межах 600 000 [14, с. 93–94]. Порівняно з 1924–1925 роками злочинність у 1933–
1934 роках збільшилася на 87 % [18, с. 509]. 

Проте в різних регіонах Польщі переважали різні види злочинів, що стало 
наслідком їхнього специфічного соціального, економічного та культурного розвит-
ку. Найбільше зростання злочинності охопило у 1934 році Варшаву, сілезьке, 
львівське, поморське, віленське та краківське воєводства. Найнижчий рівень 
злочинності виявився у волинському, бялостоцькому, варшавському, лодзькому та 
новогрудському воєводствах. Якщо у 1934 році загалом один злочин припадав на 
50 осіб, то у Варшаві – на 37, в сілезькому і львівському воєводствах – на 42, в 
поморському, віленському і краківському на 44, у волинському – на 62 [18, с. 510]. 

Справжнім суспільним бічем у деяких регіонах та середовищах міжвоєнної 
Польщі були злочини щодо життя і здоров’я. Кількість вбивств у Польщі за 1933–
1934 роки зросла на 21 %, а з 1924–1934 роки – на 60 % [17, с. 391]. Загалом 1934 
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році відсоток вбивств становив 5,8; на мільйон осіб припадало 58 вбивств. 
Найвищий показник вбивств виявився у станіславівському воєводстві, а най-
нижчий (майже втричі) у Варшаві. Найбільше до цього тяжкого злочину вдавалися 
у південних воєводствах: станіславівському, львівському, тернопільському і кра-
ківському. Найменше – у Варшаві, віленському та трьох західних воєводствах – 
сілезькому, познанському, поморському [18, с. 510, 511]. 

Часто деякі види вбивств залишалися непокараними. Особливий лібералізм 
суди виявили за вбивства на грунті ревнощів («z milości»). Навіть серед гро-
мадськості, як і серед суддів, була поширена думка, що цей «модний» злочин має 
бути покараний мінімально, бо не загрожує суспільству. Вбивцю, зазвичай, 
засуджували до шести місяців ув’язнення, а часто і цей вирок скасовували. У 
деяких регіонах Польщі подібні злочини були досить частими [23, с. 657]. Проте 
деякі польські правники вважали, що у запобіганні вбивств недостатньо пос-
луговуватися тільки статистичними даними, а необхідно проводити всебічне 
дослідження причин, мотивів, умов, соціальних факторів, які призвели до такого 
роду злочину. Такий підхід на їхню думку, дав би змогу виявити генезу цих 
найтяжчих злочинів [11, с. 941–944]. Це було важливо, оскільки суди виносили 
занадто м’які покарання за злочини проти життя і здоров’я особи, більше 
захищаючи «гаманці», ніж здоров’я і навіть життя людей [4, арк. 4–5]. Поблажливо 
карали бійки сільської молоді, які в деяких регіонах набували масового характеру і 
часто закінчувалися тяжкими тілесними ушкодженнями [26, с. 356]. Польські 
правники, акцентуючи на масовості цих злочинів, вважали, що судам необхідно 
обмежити практику призупинення покарань. Така безкарність, на їхній погляд, 
сприяла формуванню згубної правосвідомості [25, с. 29–40]. 

Найпоширенішими видами злочинів у Польській Республіці були злочини 
щодо майна, які 1934 року становили майже 80 % всіх злочинів. У 1937 році 
вироки у таких справах становили 50 % [17, с. 390]. Ці злочини поділяли на п’ять 
груп: крадіжки, грабунок, привласнення, шахрайство, ушкодження чужої речі. 
Загалом кількість шахраїв 1932 року порівняно з 1924 року зросла на 128,4 %, а 
1934 року було здійснено шахрайств удвічі більше, ніж 1924 року. У 1934 році 
найвищий відсоток шахрайств показала Варшава і три південних воєводства: 
львівське, краківське, станіславівське, а також три західних воєводства: сілезьке, 
познанське і поморське [18, с. 512–513]. Про ставлення суддів до цього виду 
злочинів яскраво свідчать твердження заступника голови апеляційного суду у 
Варшаві про те, що «ошуканий завжди сам винен і нехай стережеться» [22, с. 55]. 

Зростала кількість таких злочинів як привласнення та розтрата. У 1934 році 
сталося 24848 таких злочинів, що на 4,5 % було більше, ніж у 1933 році Високий 
показник цих злочинів був у Варшаві (302 на 100 тис.), сілезькому (101), віленсь-
кому (95), келецькому (93), поморському (85) та інших воєводствах. Отже, такі 
злочини були характерними здебільшого для великих міст [18, с. 513–514]. 

Питому вагу серед всіх злочинів займали крадіжки. У 1934 році на 100 тис. 
осіб припадало 5,8 вбивств, 84 – шахрайства, 75 – розтрат, 1 432 – крадіжки, 1 997 – 
усіх злочинів. Відсоток крадіжок відносно загальної кількості злочинів становив 
71, 7 %. Цей вид злочинів був поширений у поморському, львівському, кра-
ківському, познанському воєводствах. У Варшаві на одну тисячу осіб припадало 15 
крадіжок, у варшавському воєводстві – 12 [18, с. 515–516]. Крадіжки поділяли на 
різні види. У 1934 році було здійснено 189 святотацтв, 45 149 крадіжок зі зломом 
кас, 8 166 крадіжок на залізниці, кишенькових крадіжок – 9 304, крадіжок у 
сільській місцевості – 109 540, дрібних крадіжок – 2 999 368 [18, с. 517]. 
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Кишенькові крадіжки найпоширенішими були у лодзькому, львівському, поз-
нанському воєводствах. Одна чверть усіх кишенькових крадіжок здійснювалася у 
Варшаві. Цей вид крадіжок був характерним для великих міст [18, с. 517]. 

Типовим проявом крадіжок у сільській місцевості були крадіжки на залізниці, 
полі, в лісі, викрадення коней, худоби. Вони становили 17 % від всієї злочинності в 
Польщі [18, с. 518]. Такий стан польські юристи пов’язували з тим, що у свідомості 
значної частини населення дрібні злочини були «узаконені». А оскільки суди часто 
практикували за дрібні крадіжки умовне призупинення покарань, то це призводило 
до фактичної безкарності [25, с. 39–41]. Один із суддів навів приклади із свого 
досвіду: «… влітку 1935 і 1936 року на терені гродського суду, в якому працюю, 
відбувалися масові крадіжки вугілля з потягів. Застосували покарання до двох років 
ув’язнення. З часом вугільні крадіжки як масове явище зникло» [27, с. 456–457]. 

Спостерігали також зростання економічних злочинів. Типовими були шах-
райство, заволодіння майном, розтрата. До них можна також додати найрізноманіт-
ніші злочини: скуповування краденого, фальшивомонетництво, фальсифікація цінних 
паперів, контрабанда тощо. У 1934 році загальна кількість крадіжок, шахрайств, 
привласнень та розтрат становила 524 223, тоді як вся злочинність становила 
657 883 (79 %). На десять злочинів 1934 року, винятково економічних, припадало 
вісім. У деяких воєводствах ці злочини перевищували 85 % всієї злочинності 
[18, с. 519–520]. 

Відтак, у другій половині 1930-х років суди стали виносити суворіші вироки 
щодо злочинів, скоєних проти власності та пов’язаних з розтратами [5, арк. 53]. 
Особливо це стосувалося вкрай заплутаних земельних відносин, наслідком чого 
постійними були суперечки за земельні наділи [див. 24]. На нарадах суддів було 
підкреслено, що суди мають привчати поважати власність на землю і надати їй 
необхідний правовий захист [6, арк. 1–3]. 

На рівень злочинності в Польщі впливала політика і практика щодо покарань 
злочинів різного виду. Вона мала особливості в різних регіонах Польщі, оскільки 
на їх теренах переважали певні види злочинів [5, арк. 29–31, 35–36, 45–48, 51–52; 7, 
арк. 3–7].  

Значна частина злочинів у міжвоєнній Польщі належала до легких, оскільки 
1934 року виконання 27 % вироків було умовними, а 1937 року – 47 %. У всіх цих 
випадках покарання не перевищувало двох років ув’язнення. Серед винесених 
вироків домінували арешт 57 % та ув’язнення – 28 %. Однак за тяжкі злочини суди 
застосовували смертну кару: у 1931 роках – 38 разів, у 1933 році – 88, у 1937 році – 
14; довічне ув’язнення отримувало щорічно кількасот осіб [8, с. 56–59]. 

Застосування норм польського кримінального кодексу в судовій практиці було 
пов’язано з певними труднощами. Найбільше занепокоєння у суддів викликало 
«безладдя» у визначенні міри покарання за злочин одного й того ж виду. Були 
нарікання на широкий діапазон кримінальних санкцій за певні злочини (від семи 
днів арешту до п’яти років ув’язнення; від шести місяців до 15 років ув’язнення). 
Один із суддів писав, що «визначаючи покарання, не знаємо, якими будуть 
наслідки, за схиляння до проституції суд першої інстанції виніс вирок три роки 
ув’язнення, а суд другої інстанції – шість місяців ув’язнення» [23, с. 652]. Відтепер 
суддя мав самостійно індивідуалізувати факти. 

Тому проблема визначення суддями міри покарання за злочини набула 
особливої гостроти. Про це свідчать матеріали анкети, проведеної відділом 
кримінального права Університету імені Стефана Баторія у Вільно серед суддів. 
Анкета мала анонімний характер і не викликала сумніву щодо щирості суддівських 
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відповідей. У ній судді навели власні думки, спостереження, критичні зауваження 
та пропозиції. Ось деякі із них: «Суди в цілому занадто м’яко карають професійних 
злочинців, рецидивістів, натомість дуже швидко відправляють до в’язниць 
незіпсованих і незагрозливих для суспільства»; «кримінальне судочинство не 
здійснює загалом свого завдання, особливо з погляду на значну поблажливість, 
незначні покарання, велику кількість призупинення покарань, часті амністії; все це 
разом викликає переконання у безкарності»; «часто чуємо думку, що дрібних 
злочинців карають, а більших – ні, і думку ту поділяємо; в цілому, якщо йдеться 
про вищих урядників, яких не притягують до кримінальної відповідальності, бо суд 
не починає слідство, а прокуратура з різних причин не хоче; такий стан є 
найсумніший [27, с. 478]. 

Все це спричиняло зникнення почуття права і правопорядку, про що і писали 
судді у своїх відповідях: «Повага до суддів щораз знижується. Часто селянин 
звертається зі скаргою до старост, оскільки незадоволений вироком суду»; «Якщо 
хлоп вкрав ялинку – то шість місяців, а пан вкрав скарбову касу – то здійснив 
необачність, зроблять його дурнем і нічого йому не буде» [27, с. 478]. Саме такі 
переконання панували в суспільстві. 

Першочергове значення у боротьбі зі злочинністю судді надавали вирішенню 
соціальних проблем і переконували, що «за дрібні злочини щодо майна, які 
повторюються від бідності і життєвих потреб дати можливість засудженому 
здобути засоби для життя» [27, с. 474]. 

У кримінальній політиці першочерговим судді вважали щеплення в 
суспільстві негативного відношення до злочинців, моральне і матеріальне 
піднесення суспільства, розвиток освіти. Наголошували на встановленні зв’язку 
інституції, яка виносить вироки з інституцією, де відбувається покарання. В одній з 
анкет було записано, що «погано, коли суддя, який виніс вирок, не цікавиться 
станом ув’язнених і заарештованих, не бачить, в яких умовах відбувається 
покарання» [27, с. 474, 477]. 

Значна кількість суддів вважали, що покарання позбавлення волі є неко-
рисним. Наведемо кілька висловлювань: «Ув’язнення – це школа злочинності. До 
муру тюрми входить злочинець «малятко з випадку», а виходить «професійний 
злочинець», «ув’язнення часто вчить злочинності тих, хто вперше там опинився» 
[27, с. 453]. Спираючись на свій досвід, судді запропонували для «більшості 
злочинців застосувати санкцію штраф, який відповідає фінансовій можливості і 
вині, а також відповідної кількості днів роботи на користь держави… Примусова 
праця серед знайомих була б своєрідним «ганебним стовбуром» і «корисною» 
[27, с. 454]. 

Отже, злочинність у міжвоєнній Польщі була досить високою і мала динаміку 
до зростання. За деякими злочинами (щодо власності, умисні вбивства) Польща 
посідала перше місце серед європейських країн. Наприкінці цього періоду 
злочинність дещо зменшилася. Зусиллями польських законодавців та науковців 
була створена сучасна законодавча база, що давала змогу ефективно протидіяти 
злочинності. В судовій практиці в силу багатьох факторів вироки з різних видів 
злочинів не завжди були справедливими, що викликало негативну реакцію в 
суспільстві. Кримінальна політика польської влади була суперечливою. З одного 
боку, зростала репресивність покарань, з іншого – невиправдана поблажливість до 
низки загрозливих для суспільства злочинів. Характер та масштаби злочинності 
були безпосередньо пов’язані із соціально-економічним розвитком суспільства, 
рівнем правової свідомості, моральністю та загальним рівнем культури. 



О. Липитчук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 69  48 

Список використаних джерел 

1. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). Ф. 11 (Львівський окружний суд). 

Оп. 26. Спр. 11. 

2. ДАЛО. Ф. 11 (Львівський окружний суд). Оп. 26. Спр. 102. 

3. Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІА України у 

Львові). Ф. 205 (Прокурор апеляційного суду у Львові). Оп. 1. Спр. 203. 

4. ЦДІА України у Львові. Ф. 205. Оп. 1. Спр. 39. 

5. ЦДІА України у Львові. Ф. 205. Оп. 1. Спр. 138. 

6. ЦДІА України у Львові. Ф. 805 (Окружний суд у Любліні).– Оп. 1. – Спр. 13. 

7. ЦДІА України у Львові. Ф. 205. Оп. 1. Спр. 766. 

8. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. Historia państwa і prawa polskiego. Warszawa: 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. 654 s.  
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For almost three quarters of the interwar period in Poland, the criminal law of the occupants 

was in force. Amendments and alterations to the old, non-Polish criminal codes introduced by the 

Polish authorities transferred the criminal law into a complex and confusing system of rules. 

Different interpretations of crimes and punishments in the criminal codes of the former occupants 

did not contribute to the objective determination of the level of legitimacy in the state.  

In the 1920’s, due to some stabilization of social and partly economic relations, the crime 

rate dropped somewhat. However, the statistics showed that the percentage of the most 

dangerous crimes (robbery, murder) was significant, and a large number of thieves escaped 

punishment. This testified to the low effectiveness of the fight against crime. 

An important step in the fight against crime was the adoption of the new Polish Criminal 

Code and the Law of Torts in 1932. The categories and types of crimes as well as the 

penalties were determined. Criminal liability was subjective and individualized. A modern legal 

framework was created that allowed to counter crime effectively. 

The most common crimes in interwar Poland were crimes concerning life and health, 

property, theft, economic and service crimes. Much of the crimes belonged to minor crimes. 

Arrest and imprisonment dominated the sentencing. However, the courts applied the death 

penalty for serious crimes. 

By number of crimes (property, murder) Poland was the first in Europe. Certain types of 

crime prevailed in different regions of Poland, which resulted from their specific social and 

economic and cultural development. 

The dynamics of a steady increase in crime (homicides, thefts, frauds, injuries) took place 

throughout almost the entire period. Only at the end of the period the crime rate dropped somewhat. 

The criminal policy of the Polish authorities was controversial. On the one hand, the 

repressiveness of punishments increased, on the other – unjustified condescension to a 

number of publicly threatening crimes. 

Judicial practice in the handling of cases had a significant impact on the crime. The 

administration of the Criminal Code was associated with some difficulties, first of all, insufficient 

professional training of judges. Commonly, the sentences of judges on different types of 

crimes were not always fair, which caused a negative reaction in society. 

The nature and extent of crime were directly related to the social and economic development 

of society, the level of legal consciousness, morality and the general level of culture. 

Keywords: interwar Poland, categories and types of crimes, punishment, crime, dynamics. 
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УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ –  
ЗАРОДОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

НОВІТНЬОГО ЧАСУ (ДО 105-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ЛЕГІОНУ 
УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ) 

Б. Тищик, І. Новосядло 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: kaf.ist@ukr.net 

Проаналізовано передумови утворення та діяльності в Галичині Легіону Українських 

січових стрільців – бойової військової частини, яка воювала на фронті Першої світової 

війни (та певний час після неї, з поляками) на боці Австрії.  

З’ясовано, що Легіон УСС був сформований з українських добровольців, які сподіва-

лися, що таким чином почнуть боротьбу за відродження Української держави, а для початку, 

хоч би автономії Галичини у межах Австрії. До Легіону записалося добровольцями 28 тис. гали-

чан, але влада дозволила зарахувати тільки 3 тис. осіб. На його організацію українське 

населення краю збирало пожертви – одяг, взуття, гроші, продукти харчування, коштовності.  

Легіон УСС структурно був поділений на два з половиною курені (кожен курінь – по 

чотири сотні, по 200 осіб у кожній), командиром Легіону призначено спочатку Т. Рожан-

ківського, потім М. Галущинського. Згодом у складі Легіону утворили технічну сотню, взвод 

кулеметний та мінометний, інтендантський та санітарний відділи, відділ кінноти. Легіон 

спочатку перебував у резерві австрійських військ, але коли австрійці втратили Галичину, 

яку зайняли російські війська, і бої точилися вже у Карпатах (1914–1915 роки), Легіон УСС 

відправили на фронт. У боях він проявив себе з позитивного боку – воював завзято, 

хоробро, стійко, утримуючи свої позиції. Прославився, зокрема, Легіон у боях на горі 

Маківці (Сколівщина, Галичина), у багатьох інших місцях. У роки війни Легіон поніс великі 

втрати, які поповнювалися новобранцями, що проходили підготовку у так званій запасній 

сотні. Після укладення Брестського миру (між Німеччиною і Австро-Угорщиною, з одного 

боку, та Україною, з другого боку), яким союзні держави визнали незалежність Української 

держави Легіон УСС був розквартирований в Україні, на Херсонщині. Восени 1918 року 

Легіон австрійське командування перевело у запас на Буковину (Чернівці). 

Коли у листопаді 1918 року в Галичині було проголошено ЗУНР, створено державний 

апарат, збройні сили – Легіон УСС влився до їх складу. Січові стрільці взяли активну 

участь у боях з поляками, які намагалися включити усю Галичину до складу Польської 

держави. Тоді як окрема бойова одиниця, Легіон УСС, припинив своє існування, але 

залишив після себе незабутній слід у пам’яті українського народу. 

Ключові слова: Легіон Українських січових стрільців, Галичина, Австро-Угорська монархія. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.051 

У серпні цього, 2019 року, виповнюється 105 років від часу утворення в 
Галичині Легіону Українських січових стрільців – бойової одиниці у складі австро-
угорської армії, але з суто українським персональним складом та національним 
духом, ідеологією і метою. 

Боротьба за незалежність України, за українську державність була змістом 
завзятих змагань, часто кривавих, для багатьох поколінь українського народу від 
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найдавніших часів його історії. Це була нелегка боротьба, оскільки українські 
землі після падіння Київської Русі та Галицько-Волинської держави були захоплені 
сильними і агресивними сусідами – Польщею, Литвою, Угорщиною, згодом – 
Росією. Ці держави-окупанти нещадно придушували національно-визвольний рух 
українського населення, будь-які прояви до відновлення державної незалежності та 
соборності України [див.: 3]. 

Що стосується Галичини, то після падіння Галицько-Волинської держави (у 
середині ХІV століття) її захопила Польща, яка панувала над цим краєм понад 
400 років (точніше 423 роки). Після втрати у другій половині ХVІІІ століття 
незалежності самою Польщею, Галичину захопила Австрія (інші польські землі – 
Пруссія та Росія). 

Отож, національно-визвольна боротьба українців проти чужоземного пану-
вання продовжувалася, особливо – у Галичині, що була ближче до Європи, де у 
1848 році розгорнулася хвиля революційного руху. Виявами цієї хвилі у Галичині, 
серед іншого, стала діяльність «Руської трійці», що прагнула відродити українську 
(руську) народність, поява твору В. Подолинського «Голос перестороги» з 
закликом до об’єднання усіх українців і активізації боротьби за свою незалежну 
державу, створення 1848 року у Львові Головної руської ради як першої політичної 
організації галицьких українців у Новий час. Ці спалахи національної самосвідо-
мості свідчили про те, що вперше за досить довгий час українська ідея врешті 
вийшла з епізодичного стану і певного занепаду на відкритий шлях історичного 
поступу й активності. 

Проте з’ясовано, у всякому разі в Галичині, що в українському національному 
русі ХІХ століття бракує енергійних і досвідчених провідників, які зуміли б 
організувати народ на вирішення національно-політичних проблем. Ті ж, що на той 
час були, переважно пов’язували майбутнє українського народу з інтересами 
австрійської держави, домагалися прихильності Відня, особливо щодо захисту від 
агресивності поляків у Галичині. Вони домагалися поділу краю на українську і 
польську адміністративні одиниці та відкриття українського університету у Львові. 
Певна частина суспільно-політичного керівництва Галичини, особливо з середо-
вища греко-католицького духовенства, вирішила орієнтуватися на Росію. Виникло 
так зване «москвофільство», яке набуло значного поширення в краї. Москвофіли 
мали в Галичині свої організації, газети, банки, послів у Галицькому крайовому 
сеймі. Вони, як і Росія, заперечували існування окремого українського народу, 
української мови, історії, літератури тощо. 

Не занепадав, правда, в Галичині і український національний рух. У грудні 
1868 року у Львові було засноване культурно-освітнє товариство «Просвіта», філії 
якої невдовзі виникли по всьому краї [2, т. 2, с. 426–428]. Створено й суспільно-
політичне угруповання т. зв. «народовців», яке стало видавати газети і журнали, 
просвічувати й об’єднувати народ. 

Народовці та активісти «Просвіти» через друковані видання, читальні, само-
освітні, театральні, музично-інструментальні, хореографічні гуртки несли в широкі 
народні маси українську культуру, знання, національну свідомість. Популярними 
стали Шевченківські вечори, конкурси. 

У 1914 році філії й читальні «Просвіти» діяли у переважній більшості 
українських населених пунктів Галичини [2, т. 2, с. 426]. 

На хвилі українського національного відродження у Львові у 1873 році 
виникло «Товариство ім. Т. Шевченка», задумане як осередок розвитку української 
мови та літератури, «щоб спомагати руську словесність» [4, с. 21]. У 1892 році 
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воно трансформувалося в «Наукове товариство ім. Т. Шевченка». Багатолітнім 
головою НТШ був видатний український історик М. Грушевський, який у 1894–
1914 роках перебував у Львові. За час його головування НТШ видало близько 800 
томів наукових праць. Велику роль у формуванні наукового обличчя НТШ відіграв 
й Іван Франко. 

Наприкінці ХІХ століття українці у Галичині створили й кілька економічних 
об’єднань – кооперативно-торговельне товариство «Народна торгівля» (1883 рік), 
товариство «Сільський господар» (1899 рік), яке у 1913 році вже налічувало понад 
32 тис. членів, акціонерний іпотечний земельний банк (1909 рік), «Крайовий союз 
кредитовий», фінансово-кредитне товариство «Дністер», яке у 1907 році мало 213 
тис. клієнтів та ін. 

Перед Першою світовою війною на західноукраїнських землях (головно у 
Галичині і Буковині) налічувалося близько 1,5 тис. різних українських кооперативів. 

Організовувалися українці й політично: 1885 року народовці утворили свій 
керівний політичний орган – Народну раду на чолі з Ю. Романчуком, яка 
послідовно домагалася автономії для українських земель, що були у складі Австро-
Угорщини. 

Налагоджувалися щораз тісніші контакти галицьких українців з наддніпрянсь-
кими, що перебували під владою Росії, яка не визнавала українства, української 
мови і де політичні змагання українців могли виявлятися тільки у нелегальній 
формі (М. Драгоманов, П. Куліш та ін.). Ідея національної самостійності, яка вже 
давніше визріла в їх середовищі, знаходила щораз більшу підтримку і в Галичині. 

На початку жовтня 1890 року на зборах української радикальної інтелігенції у 
Львові була утворена Русько-українська радикальна партія – партія європейського 
зразка, що взяла на себе провід у національно-визвольному русі краю. До її 
програми був включений окремий постулат політичної самостійності України. 
Невдовзі на вечорі пам’яті Тараса Шевченка голова студентської «Академічної 
громади» Львова І. Голубович проголосив політичну самостійність всієї України 
найважливішим ідеалом української молоді [10, с. 42–43]. 

Етапним у розвитку українського національно-політичного руху стали 1900–
1901 роки, коли прагнення до самостійності України як національного ідеалу стало 
загальноукраїнським: його заманіфестувала молодь Наддніпрянщини, Галичини та 
Буковини. Отже, на зламі століть незалежницькі ідеї почали захоплювати чимраз 
ширші кола українського народу, особливо у Галичині, де набувають ознак 
суспільно-рушійної, перетворюючої сили [4, с. 34–35]. У Львові на початку ХХ 
століття була утворена досить численна молодіжна організація «Молодь України», 
ініціаторами якої стали студенти права Львівського університету – В. Старосольський, 
Л. Цегельський, Т. Мелень, С. Горук та ін. Почастішали стали страйки галицьких 
робітників (протягом 1900–1904 років відбулося 143 страйки з понад 32 тис. 
учасників). Страйкарі висували економічні і політичні вимоги. 

Тривалою і напруженою була у Галичині боротьба української інтелігенції і 
студентства за український університет (якого австрійська влада так і не відкрила), 
за українські гімназії. 

Розкриємо тему парамілітарних формувань українського населення Галичини.  
Оскільки на початку ХХ століття загострилися загальнополітичні суперечності 

між деякими країнами, зокрема Австро-Угорщиною та Росією (у 1908 році Австро-
Угорщина прилучила до своєї території Боснію, яку окупувала ще 1878 року, що 
викликало обурення та часткову мобілізацію у Росії), отож українці Галичини та 
Буковини зрозуміли, що і їм би належало мати якісь військові сили й організації, на 
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які можна було б у разі потреби опертися. Єдиним і не дуже типовим виступом 
західних українців у цьому сенсі були ще у ХІХ столітті напіввійськові форму-
вання, що виникли під час «весни народів» 1848–1849 років, коли під натиском 
революційних подій імператор Австрії Фердинанд дав дозвіл створити на території 
імперії так звані загони «національної гвардії» – «для захисту монарха, конституції 
і законів» [4, с. 51]. 

Поляки в Галичині утворили їх кілька десятків, а українці – лише кілька – у 
містах, де переважало українське населення: Стрию, Жовкві, Станіславові, Бережанах 
та Яворові. Однак, ширшої діяльності ці організації не розгорнули. У 1849 році 
створено «добровольчий батальйон руських гірських стрільців» (близько 1400 
осіб) – для боротьби проти революції в Угорщині. До того ж, хоча вже у 1850 року 
все було ліквідовано, але натомість створено ґрунт, на якому українське галицьке 
суспільство почало усвідомлювати необхідність створення власної військової сили. 

Так у Галичині виник спортивно-протипожежний рух у формі сокільсько-
січових товариств. Перше товариство «Сокіл» було засноване в с. Купчинцях (на 
Тернопільщині) з ініціативи К. Жмура та П. Думки у 1891 році. У Львові таке саме 
товариство виникло 1894 року з ініціативи інженера Василя Нагірного. Першу 
«Січ» створив у с. Завалля Снятинського повіту 1900 року відомий громадський 
діяч, адвокат Кирило Трильовський. До цих організацій, яких ставало щоразу 
більше, масово записувалася молодь. У них вчили патріотизму, жертовності, від-
ваги та відповідальності. Вчилися у них також військової справи. Перед Першою 
світовою війною тільки в Галичині діяло близько 900 сокільських «гнізд» з 58 тис. 
учасників і понад тисячу «Січей» з 66 тис. членів [4, с. 54]. Цей рух охопив також 
Буковину. 

У 1911 році при українській Академічній гімназії у Львові виник військовий 
таємний гурток «Пласт», членами якого стали згодом відомі військові та політичні 
діячі (П. Франко, Р. Сушко, І. Чмола, В. Кузабський та ін.). Вступали до Пласту й 
дівчата. Перед війною в Галичині вже діяло 34 пластові гуртки [4, с. 56]. 

У 1912 році вибухнула так звана Балканська війна, в якій Болгарія, Сербія та 
Чорногорія, об’єднавшись, відібрали у Туреччини решту своїх земель. Ця війна 
порушила й так нестійкий європейський спокій, а у поневолених народів заго-
стрила бажання волі. Вона також загострила суперечності між Австро-Угорщиною 
і Росією. 

Перед українськими політичними діячами у Галичині постала дилема з 
приводу можливої австро-російської війни: або у цьому конфлікті українці будуть 
пасивними спостерігачами, або вони мають взяти у ньому активну участь як 
окрема незалежна політична і збройна сила з власними інтересами. Суттєвим 
подразником для українців були також польські військові організації, які діяли по 
всій Галичині і становили потенційну загрозу для політичних стремлінь українців. 
Особливо численним і небезпечним був «Союз стрільців» у Львові, створений 1910 
року. У 1914 році цей Союз налічував близько 6,5 тис. чинів та інтенсивно готував 
офіцерські кадри для майбутніх польських збройних сил в Галичині. 

З приводу усіх цих подій 7 грудня 1912 року у Львові зібрався з’їзд представ-
ників різних українських громадсько-політичних організацій та послів до галицького 
сейму, де вирішено, що у разі збройного австро-російського конфлікту українське 
населення Галичини має виступити на боці Австрії, де воно мало хоч якісь 
політичні права, свої партії, газети, послів до австрійського парламенту і галиць-
кого сейму, а в Росії – нічого. Вирішено також створити українську військову 
організацію – на зразок польського «Союзу стрільців», розпочати військове 
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навчання української молоді. Невдовзі для цієї мети створено міжпартійний 
комітет (Л. Цегельський, С. Томашівський, І. Боберський та ін.). Комітет почав 
розробляти статут «Українського січового союзу». У січні 1913 року львівські 
студенти своєю чергою утворили «Студентську стрілецьку організацію», яку очо-
лив Іван Чмола. Вона стала центром розвитку стрілецького руху у Львові. До неї 
записалося кількадесят осіб. Влаштовували військові вправи, навчали військової 
теорії, засад ведення бою, визначили стрілецький однострій. Засновано місячник 
«Відгуки» (редактор – О. Кучерішко), де популяризувалося гасло збройної боротьби 
за українську державу. 

Керівництво «Українського січового союзу» вирішило легалізувати як сам 
союз, так і діяльність стрілецьких гуртків. Двічі до Галицького намісництва, яке 
було під цілковитим контролем поляків, подавався на затвердження статут Стрі-
лецького товариства, але його відхиляли. Затвердили тільки тоді, коли основний 
автор статуту Кирило Трильовський переробив його за зразком польського «Союзу 
стрільців». Це мало місце у березні 1913 року Головою українського товариства 
«Січові стрільці» став доктор В. Старосольський. Студентські стрілецькі гуртки 
приєдналися до «Січових стрільців». 

Воєнні настрої, які охопили більшу частину галицького українського сус-
пільства у перше десятиліття ХХ століття і полонили молодь, захопили також 
українське жіноцтво. 14 грудня 1912 року у Львові відбулася «довірочна нарада» 
представниць жіночих організацій Галичини – «Жіночі громади», «Жіночого 
кружка УПТ», студентських секцій. На ній утворено «Жіночий організаційний 
комітет», який видав відозву до жіночої молоді, організував санітарні курси та 
започаткував збір коштів на потреби України, зокрема, майбутнього українського 
війська. Зібрані 9 тис. корон згодом передано Українській бойовій управі. З 
середовища українського жіноцтва вийшли такі відомі січові стрільці, як Олена 
Степанів, Софія Галечко, Ганна Дмитерко, Павлина Михайлишин та ін. 

До війни в Галичині було засновано 96 місцевих стрілецьких товариств. Ними 
керував провід «Українського Січового союзу», а також час від часу провід 
товариства «Сокіл-Батько» на чолі з І. Боберським. (Це були «Січові стрільці-І» і 
«Січові стрільці-ІІ»). 

На місцях, зокрема там, де знаходилися зацікавлені та енергійні люди, «стрілецька 
праця» приносила помітні результати; де ж таких людей не було – ледве животіла. 
Гальмували «стрілецьку працю» й організаційно-технічні причини – брак 
кваліфікованого керівництва на місцях, нестача коштів, відсутність системності в 
роботі, неприхильність місцевої та крайової (переважно польської) адміністрації. 
Українським стрільцям не надавали полігонів для навчання, не видавали ніякої 
зброї, хоча польським – всіляко догоджали. Навчальну зброю українські стрілецькі 
організації, літературу, форму були змушені купувати за власні кошти. 

Починаючи з кінця 1913 року і особливо у першій половині 1914 року 
українські стрілецькі товариства стали активними. Їх керівники, поставивши собі 
за мету «витворити ідеологію самостійної України і її запоруку – мілітарну силу» 
відчували, що назрівають важливі міжнародні події, тому намагалися зробити 
якнайбільше. Зокрема, у Львові відкрито школу підготовки січових офіцерів 
(старшин) і підофіцерів, виник задум провести маневри членів усіх українських 
стрілецьких товариств. 

Так, 29 червня 1914 року у Львові відбулося велике січово-стрілецьке свято, 
вулицями міста під звуки оркестру пройшов кількатисячний похід учасників 
стрілецьких, сокільських та пластових організацій. Похід очолювали озброєні 
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навчальною зброєю кілька сотень січових стрільців. Багатотисячна українська пуб-
ліка зустрічала українське військо з захопленням – бурхливими оплесками, вигуками 
«Слава», квітами [4, с. 70]. 

Саме в цей день – 28 червня 1914 року у Сербії в м. Сараєво терорист 
Г. Принцип підступно вбив спадкоємця австро-угорського престолу, ерцгерцога 
Франц-Фердинанда з дружиною, за що Сербія навіть не вибачилась, а австрійський 
ультиматум зігнорувала. Отож, 28 липня 1914 року Австро-Угорщина оголосила 
Сербії війну. 5 серпня союзниця і опікунка Сербії – Росія оголосила війну Австро-
Угорщині. Останню підтримали Німеччина та Італія, а Сербію і Росію – Франція та 
Велика Британія. Війна стала загальноєвропейською, а далі – світовою (у неї було 
втягнено 38 з 59-ти існуючих тоді держав світу). 

Для України війна мала трагічний зміст. Єдиний народ за відсутності власної 
держави опинився у протилежних конфронтуючих таборах: близько 3,5 млн українців 
воювали у рядах російської армії, і близько 300 тис. – австро-угорської, отже були 
змушені взаємно себе винищувати, причому – за чужі інтереси. 

Натомість 30 липня 1914 року обидві українські галицькі стрілецькі організації 
(«Січові стрільці-І» і «Січові стрільці-ІІ») об’єдналися та утворили спільний 
Комітет січового стрілецтва (В. Старосольский, І. Чмола, О. Степанів, М. Гаврилко 
і ін.), який оголосив мобілізацію стрілецтва та запис нових добровольців.  

Зокрема, 2 серпня відбувся об’єднавчий з’їзд українських політичних партій 
Галичини і Буковини. На ньому було утворено керівний представницький орган 
українців Австро-Угорщини – Головну українську раду (ГУР), а для військових 
справ – Українську бойову управу (УБУ). Її очолив Кирило Трильовський, а до 
складу увійшли К. Бірецький, І. Боберський, Д. Вітовський, М. Волошин, М. Геник, 
С. Горук, Д. Катамай, Т. Рожанковський, В. Темницький та С. Шухевич. 

ГУР вирішила організувати (на добровільних засадах) корпус українського 
війська, який назвали Легіон українських січових стрільців (ЛУСС). Його тимчасо-
вим командиром призначено Теодора Рожанківського. ГУР та УБУ 6 серпня 
видали заклик до українського населення краю вступати добровольцями до 
Легіону УСС. Для цього у повітах, містах і громадах утворено відповідні «вербун-
кові» комітети. До австрійської військової влади скеровано прохання звільнити з 
регулярної армії для потреб Легіону УСС 100 старшин (звільнено було лише 16) та 
кількасот підстаршин. 

Що стосується правових засад формування Легіону УСС, то українські посли 
австрійського парламенту домоглися в уряду дозволу на формування такого 
Легіону, але кількістю не більше 2 тис. осіб. 

До нього могли вступати лише особи, не зобов’язані до служби в армії: 
молодші 18 років, старші за 50 років, а також звільнені від військової служби. 

Добровольці до лав українського війська записувалися масово, бо це виклика-
ло ейфорію у всьому краю. На потреби українського війська люди здавали гроші, 
сімейні дорогоцінності, приносили одяг, взуття, продукти харчування. Створені 
перші сотні Легіону УСС галицькі повіти утримували власним коштом [11, с. 16–17]. 

Першою сотнею Легіону стала сотня І. Чмоли, яку розташували у селі Гаї біля 
Львова. Згодом створено сотні В. Дідушка, О. Семенюка та ін. З них утворено два 
курені. Одним командував Дмитро Вітовський, другим – Ераст Коник. Почалася 
військова наука та вишкіл, але бракувало кваліфікованих інструкторів. 

За перші три тижні до Легіону УСС записалося близько 28 тис. добровольців з 
різних соціальних груп населення, різних професій. Найбільше, мабуть, було селян 
(близько 30 %), але й чимало інтелігенції, у тому числі учнів старших класів 
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гімназій, студентів, були вчителі, лікарі, інженери, адвокати й ін. Запис тривав. 
Абсолютну більшість серед добровольців становила молодь: у віці до 22 років – 75 %, 
від 22 до 27 років – 16 %. 

Австрійський уряд і військове командування ставилися спочатку до українсь-
кого Легіону байдуже: не заперечували проти його існування, але й абсолютно 
нічим не допомагали в його організації і вишколі. Щоправда, видали легіонерам 
бойові карабіни, але застарілої конструкції, важкі, однозарядні, вже давно зняті, і 
озброєння австрійської армії. 

Тривала війна. Австрійські війська відступали. Влітку 1914 року російська 
армія зайняла Галичину. Отож, у декого з керівників Головної української ради 
з’явилася думка щодо доцільності допомогти в цей тяжкий для Австрії час на 
фронті, кинувши у бій Легіон УСС. Але Легіон ще не був готовий до боїв на 
фронті, не був належно озброєний. Тому інші члени ГУР та командир Легіону 
Т. Рожанківський виступили категорично проти висилки на фронт. Рожанківського 
за це звільнили з посади, але, як пишуть історики, це зберегло українське військо 
від знищення ще в момент його зародження [4, с. 82]. 

Отож, формування і навчання Легіону продовжувалося. Новим його 
командиром призначено Михайла Галущинського (старшину запасу австрійської 
армії, колишнього директора української правничої гімназії у Рогатині). Завершено 
формування Легіону у серпні 1914 року. 

Австрійська влада дозволила створити Легіон у кількості не більше 3 тис. осіб, 
яких поділяли на курені у складі чотирьох сотень кожен (сотня налічувала 
200 осіб). Така обмежена кількість стрільців викликала обурення як серед добро-
вольців, так і загалу населення. Отож, коли на початку вересня січовикам Легіону 
треба було складати військову присягу на вірність Австрії, вони відмовились це 
зробити, заявивши, що служитимуть тільки Україні. Уряд пригрозив розформувати 
Легіон. 3 вересня 1914 року військова присяга була все-таки складена. Легіон було 
відведено на Закарпаття, у села Страбичів і Горонда. 

У Закарпатті проведено переформування Легіону: створено два з половиною 
курені. Кожен курінь складався з чотирьох сотень, кожна сотня – з чотирьох чет 
(взводів). Перший курінь очолив Михайло Волошин, сотні – Василь Дідушок, 
Роман Дудинський, Осип Будзиновський і Никифор Гірняк (згодом Ераст Коник). 
Другим куренем командував Гриць Коссак, сотнями – Сень Горук, Осип Семенюк, 
Михайло Баран, Осип Букшований. У третьому півкурені отаманом був Степан 
Шухевич, сотниками Дмитро Вітовський та Теодор Рожанківський (згодом Іван 
Коссак) [11, с. 17]. 

Водночас було впорядковано Команду Легіону. Оскільки тодішній командир 
Легіону М. Галущинський, вирішуючи усілякі адміністративно-військові пробле-
ми, постійно перебував у роз’їздах, безпосереднє керівництво Легіоном здійснював 
його заступник – Степан Томашівський. Йому допомагав ад’юнт Дмитро Катамай. 
У Легіоні була своя канцелярія, якою керував Михайло Новаковський та інтен-
дантська служба на чолі з Ярославом Індишевським. 

Січові стрільці продовжували на Закарпатті свій вишкіл. Але вже недовго. 
Російські війська, окупувавши Галичину, продовжували наступ через Карпати у 
напрямі Угорщини, тому австрійське командування вирішило долучити до бойових 
дій Легіон УСС. 25 вересня у Карпатах, в районі м. Турки, відбулося перше бойове 
зіткнення кількох сотень січовиків з російською козацькою дивізією. Відбувся бій 
за Сянки та за Ужоцький перевал. У цих боях Легіон зазнав значних втрат – 
полягло та було поранено кілька десятків вояків та старшин. Після цих боїв 
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австрійське командування спробувало, поділивши січових стрільців на двадцятки, 
використати їх для партизанської війни в тилу ворога, у Карпатах, наказавши їм 
знову зібратися разом (у м. Чинадієво) через місяць. Так і сталося: Легіон зібрався, 
і його було включено до складу регулярних австрійських військ – корпусної групи 
генерала П. Гофмана. 

У жовтні 1914 року австрійські війська перейшли у контрнаступ, у напрямі на 
Самбір-Дрогобич-Борислав. У кривавих боях у Карпатах, а також на Дрогобиччині, 
як було зазначено у рапорті до австрійського генерального штабу, «відзначився також 
український добровольчий легіон», зазначено у літописі історії Легіону [11, с. 23]. 

У цих боях Легіон поніс значні втрати. «Серед трудів та невдач відпали з рядів 
стрілецтва також слабосилі та слабкі духом. Зате тих, що залишились спільна вояцька 
доля загартувала до подальших змагань» [11, с. 23]. 

У цих боях Легіон втратив 31 вбитого, 86 поранених, 60 полонених. Зате 
австрійське командування нагородило «Медалями за хоробрість» ряд стрільців, у 
тім числі дві жінки – Софію Галечко і Олену Степанів [4, с. 106]. 

У листопаді 1914 року росіяни перейшли у контрнаступ, згодом фронт стабі-
лізувався на рівні Карпат. Австрійські війська і січовики займали оборонну лінію 
вздовж гірського хребта Бескид, що тоді був кордоном між Галичиною та 
Мадярщиною.  

Тут січовики провели усю зиму 1914–1915 років – у надзвичайно складних 
побутових умовах, у холоді, голоді, постійних сутичках з москалями. Тут Легіон 
поніс нові втрати – від боїв, хвороб, обмороження тощо. «Та найбільше боліла нас, – 
згадує про ті часи вістун Микола Опока, – безвиглядність у наших національних 
справах» [4, с. 109–110]. 

До того ж австрійське командування постійно реформувало структуру 
Легіону, приділяючи окремі курені чи навіть сотні до різних австрійських 
військових частин. Зокрема, наказом НК (начальної команди, тобто Генерального 
штабу) австрійських військ від 21 січня 1915 року командиром «у полі» (на фронті) 
Легіону призначено отамана (майора) Г. Коссака, а М. Галущинського призначено 
референтом у справах УСС при штабі ген. П. Гофмана. Перший курінь УСС 
підпорядковано 129-й австрійській бригаді 55-й дивізії, а другий – 130-й бригаді. 
Цим самим наказом було встановлено штатну чисельність УСС – 2 200 стрільців і 
48 старшин, яким присвоєно військові звання. Для поповнення УСС особовим 
складом утворено запасну сотню, яку очолив Никифор Гірняк. 

Серед стрілецтва такі зміни, тобто перетворення УСС у звичайну австрійську 
армійську групу, спричинили велике невдоволення. Дехто залишив УСС, дехто 
почав вести проросійську агітацію (наприклад, брати Василь та Петро Дідушки), а 
дехто навіть перейшов до росіян (сотник Михайло Баран). Щоправда, подібні 
випадки були винятком і стрільці продовжували хоробро воювати. Зрештою, 
песимістичні настрої, які, було, запанували серед частини стрілецтва, відійшли у 
минуле, стрільці витримали ці перші, можливо найтяжчі, в їхньому житті 
випробування. Недарма один з тогочасних стрілецьких ідеологів Т. Мелень тоді 
заявив: «Українська справа живе, бо живе в таборі УСС» [4, с. 112]. 

З весни 1915 року у стрілецькому середовищі почалася систематична ідейно-
політична праця, яка не припинялася аж до останніх днів існування Легіону. Це, як 
слушно зазначають дослідники історії стрілецтва, пояснюється тим, що визвольна 
ідея, яка панувала до попереднього часу в Галичині, зі створенням та початком 
діяльності УСС перейшла зі стадії теорії у стадію реалізації, а тому потребувала 
нового осмислення й оцінки, визначення подальших кроків свого втілення. У лавах 
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стрілецтва з’явилася ініціативна група, яку очолили сотник Дмитро Вітовський і 
четар Іван Баб’юк, що започаткувала створення стрілецького «Пресового фонду 
УСС». Це дало змогу створити стрілецький друкований орган – часопис «Шляхи» 
(вийшло 44 номери). 

Карпатські бої тривали усю зиму і весну 1915 року. Тут через внутрішні 
непорозуміння відійшов з Легіону командир другого куреня д-р С. Шухевич і цю 
посаду зайняв сотник В. Дідушок. У Славську було сформовано перший відділ 
стрілецької кінноти (командир – хорунжий Р. Камінський), який приставлено до 
угорського кавалерійського дивізіону (командиром якого був сотник Фаркаш). 

Карпатські бої, які велися в надзвичайно складних природних умовах, зробили 
з Легіону УСС справжню бойову одиницю, ставши для стрільців найкращою воєн-
ною школою, в якій перший надзвичайно вагомий іспит вони склали на горі 
Маківці на Сколівщині. 

Прагнучи прорватися через Карпати в Угорщину, російське командування 
кинуло на цей стратегічний відтинок фронту значні сили. Цю ділянку боронила 
130-та австрійська бригада, а у її складі – перший курінь УСС. 

Наступ росіян почався у ніч 28 квітня. Запалу їм давав факт, що на фронт 
прибув їхній імператор Микола ІІ. Атаки, попереджені артилерійським обстрілом 
австрійсько-українських позицій, відбувалися хвиля за хвилею. Окопи й інші 
оборонні споруди переходили з рук у руки. Чотири дні тривали бої за Маківку. 
Врешті-решт росіяни відступили. Через кілька днів Легіон УСС відвели у резерв. У 
цих боях стрільці понесли значні втрати – 42 убитих, 76 поранених, півсотні 
полонених [11, с. 32]. Слава про героїчну оборону українськими стрільцями гори 
Маківки рознеслася далеко. Їм висловив подяку за хоробрість командир 55-ї дивізії 
генерал Фляйшман, Українська бойова управа, що знаходилась у Відні, та Загальна 
українська рада (утворена у Відні замість Головної української ради у травні 1945 
року). Могили загиблих і похованих там же, на Маківці, стрільців стали місцем 
щорічного вшанування всіх полеглих у боях за незалежність України. 

Скориставшись героїчною обороною Маківки, на штурм якої росіяни задіяли 
великі сили, стягнувши їх з інших фронтів, австрійсько-німецькі війська прорвали 
російський фронт під Горлицями і Тарновом та рушили вперед. Росіяни почали 
загальний відступ, у тому числі – з Карпат. 

Далі Легіон УСС, поповнений новообранцями, брав активну участь у боях в 
Галичині, зокрема, під Болеховом, Стриєм тощо. Під Лісовичами значна частина 
першого куреня УСС потрапила в оточення. У полон потрапили сотник Осип 
Букшований, четар Антін Артимович, хорунжі Олена Степанів, Володимир 
Свідерський та ін. (близько 150 осіб).  

Далі стрілецький шлях проліг на Калуш, Галич, у кінці червня австро-угорське 
військо форсувало Дністер. Криваві бої (мабуть, найкривавіші в історії стрілецтва) 
відбувалися у листопаді 1915 року на берегах річки Стрипи, біля села Семиківці на 
Теребовлянщині, яке переходило з рук у руки. Тут бої тривали кілька днів, а село 
було знищено дотла. Тут УСС-и втратили 39 стрільців убитими, близько сотні – 
пораненими та сотні – полоненими [11, с. 50]. 

Після цього УСС-ів відвели у резерв – на відпочинок і поповнення, у с. Соснів. 
У Соснові січовики пробули цілу зиму 1915–1916 років – аж до травня. «У тому 
часі, – пишуть історики, – забило живіше духовне життя стрільців» [11, с. 54]. 

Тут активізувалася діяльність керівного організаційно-політичного центру 
стрілецтва – Стрілецького коша, основним завданням якого було дбати про 
підготовку і своєчасне поповнення Легіону. Маючи постійні контакти з усіма 
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легіонними формаціями і крайовими національними інституціями, він став полі-
тичним і пропагандистським осередком стрілецтва. Звідси виходили проекти різ-
них починань, там починали реалізовувати різні ідеї, тут значною мірою форму-
валася стрілецька ідеологія, зароджувалися політичні плани УСС, втілювалися в 
життя їхні задуми, там був «осередок і джерело сил».  

Зазнавши цілий ряд складних випробувань у вирі війни, січові стрільці «дозріли 
внутрішньо, набралися політичного гарту і добре усвідомлювали, що і при найгір-
шому висліді світової війни український народ мусить покінчити із загумінковістю 
(другорядністю – автори) та послідовно, хоч і постепенно буде змагати до 
найвищої мети» [Н. Гірняк. Кіш УСС: 11, с. 103–112]. 

У Соснові проводили стройові навчання, але й забило живіше духовне життя 
стрілецтва. Завдяки звільненню значної частини краю від росіян та відносному 
спокоєві на фронті стрільці отримали можливість для ближчого знайомства між 
собою, обміну думками щодо дотеперішніх здобутків і невдач, ролі січової 
формації для майбутнього України. Часті товариські вечори зі жвавими дискусіями 
сприяли виробленню спільних і чітких світоглядних орієнтирів. Зокрема, на 
спільній зустрічі стрілецьких старшин, яка відбулася 24 жовтня, було прийнято 
рішення, що «УСС-и не можуть спочити доти, поки не встане вільна самостійна 
Україна» [Газета «Діло», 1915, 16 листопада]. Стрілецтво згуртувалося духовно, 
дедалі відчутнішим ставало прагнення до широкого вияву своїх настроїв, думок та 
ідей, що знаходило відображення у загальних настроях, публікаціях у часописах, 
навіть, у бойових наказах. «Боремося за Самостійну Україну» – ось таким було 
загальне і спільне гасло. У підрозділах регулярно відбувалися богослужіння, які 
проводили січові капелани, зокрема отець М. Їжак та інші, відновилися зв’язки з 
рідними, зі Львовом і Віднем, з’явилися стрілецькі письменники, поети та артисти, 
виходив часопис «Шляхи». Поети та піснярі – Б. Лепкий, Р. Купчинський та інші. 
складали пісні, писали вірші, писалася й історія стрілецтва, малювалися картини, 
випускалися фотоальбоми. Дозволено короткі поїздки у відпустку додому. 

У часі побуту УСС у Соснові відбулися дві важливі зміни у структурі Легіону. 
Отож, обидва курені з’єднано в окремий полк, який підпорядковано командирові 
155-ї дивізії. Полк отримав таке ж озброєння, як і інші австрійські частини – нові 
гвинтівки, кулемети, міномети, гармати і став самостійною бойовою одиницею. 
Полк поділявся на два курені піхоти по чотири сотні кожен. Створено технічну 
сотню, відділи: кулеметний, санітарний, інтендантський обоз. 

На вимогу більшості старшин і стрілецтва відбулася заміна командира Легіону 
УСС. Замість некомунікабельного і грубого з підлеглими Г. Коссака призначено 
Антона Вариводу, майора австрійської армії, українця. 

Станом на кінець травня 1916 року полк УСС (з червня він знову став 
називатися Легіон УСС) налічував 1730 осіб, у тому числі 47 старшин. 

На початку червня 1916 року російська армія розпочала новий наступ (так 
званий Брусилівський прорив фронту). Галичина і Буковина знову стали театром 
жорстоких боїв. Січовики зустрілися з ворогом на Бережанщині. Криваві бої, які 
тривали цілий вересень, відбулися біля гори Лисоня. У підсумку боїв Легіон 
втратив майже 700 вояків, з них 81 вбитими, 293 пораненими, 285 полоненими. З 
44 старшин у строю залишилося тільки 16 [11, с. 70]. Щоправда, невдовзі Легіон 
поповнили двомастами новобранцями з Коша. Бої тривали. 

Натомість 4 листопада 1916 року відбулася подія, яка мала велике значення 
для стрілецтва (і Галичини). Отож, поряд із проголошенням автономної Польської 
держави на звільнених Німеччиною від Росії польських землях, одночасно австро-
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угорський імператор Франц-Йосиф, який, як ми вже зазначали, за словами одного з 
членів його родини, не любив і не довіряв українцям, обіцяв полякам віддати 
управління усією Галичиною цілковито в їхні руки [10, с. 110]. 

Така заява викликала велике обурення в українському суспільстві Галичини. 
Президія Загальної української ради, дискредитована в очах суспільства австрійсь-
кою політикою, була змушена подати у відставку. Політичне керівництво у краї 
перейшло до Української парламентарної репрезентації (українських послів у 
австрійському парламенті) – УПР на чолі з Юліаном Романчуком. 8 листопада 
1916 року вона виступила з різким протестом проти дій австрійської влади та 
закликала до цього весь український народ [10, с. 110–111]. Проте подальші дії 
УПР, яку з 1917 року очолив Євген Петрушевич, засвідчили, що орієнтація на 
Австро-Угорщину й надалі залишається основою її політики. 

Що ж до стрілецького середовища, то дотеперішнє нейтральне ставлення до 
Австрії, як до потенційного союзника проти поляків, змінилося в ньому на вороже. 
УСС-си вперше у цій війні поставили перед собою питання про доцільність по-
дальшого свого існування і участі у боях на боці Австрії, «володар якої так ганебно 
торгує українською землею... і віддає наш український народ під безпосереднє 
панування поляків у автономній Галичині» [4, с. 154–155]. 

Для вирішення назрілої проблеми УСС 24 листопада послали своїх делегатів 
(сотників Р. Дідушка, О. Левицького і четаря І. Цяпку) до Української бойової 
управи у Відні. У відповідь 2 грудня ця управа звернулася до УСС із спеціальною 
заявою, де доводила доцільність збереження Легіону – як єдиної української 
бойової інституції, з якою мусять рахуватися навіть вороги і на яку може надіятися 
і опертися український народ. Отож, стрільці відмовилися від свого задуму 
розпустити Легіон УСС. Зі свого боку, болісно переживаючи суперечки і 
відсутність порозуміння, які тоді мали місце в середовищі українського проводу і 
політиків у Відні і в Галичині, у березні 1917 року група старшин Легіону УСС 
звернулася до українських політиків, зокрема УПР у Відні з так званим «Апелем» 
(його підписали 77 осіб), у якому засуджували «роздор і роз’єднання» серед 
політиків, «уводять заколот у політичне наше життя.... Не може наш нарід в цю 
пору бути без єдиного керівництва.... Домагаємося покінчення недостойних великого 
народу компетенційних спорів і чварів...» [4, с. 158–159]. 

На відміну від галицьких політиків, великим авторитетом і повагою у стрі-
лецькому середовищі користувався Іван Франко, який поряд з Михайлом Павликом 
значився у стрілецьких списках почесним УСС-ом. Каменяр благословив свого 
сина Петра до лав українського стрілецтва. Певний час І. Франко й сам перебував 
на лікуванні у стрілецькому шпиталі. Коли ж Каменяр помер (28 травня 1916 року), 
у всіх стрілецьких частинах на знак скорботи приспущено прапори, увінчані чор-
ною стрічкою, а на похорон до Львова приїхала стрілецька делегація, яка супрово-
джувала померлого на Личаківське кладовище у Львові, а там від імені стрілецтва 
виступив сотник З. Носковський. 

Бої на фронтах світової війни тривали. На Східному фронті, зокрема на його 
південному фланзі, відбувалися вони переважно на території Галичини, Буковини 
та Закарпаття. 

Між тим, у Росії у лютому 1917 року вибухнула революція, повалено самодер-
жавство, проголошено республіку. Але з війни Росія не вийшла. Більше того, у 
березні почався так званий «наступ Керенського» (О. Керенський був прем’єром 
Тимчасового уряду Росії). 
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У березні в Україні, у Києві, створено національний представницький орган – 
Центральну Раду на чолі з М. Грушевським, В. Винниченком та ін. Стало україні-
зуватися військо. На фронті стали брати вояків-українців російської армії та 
січових стрільців [11, с. 86–88]. 

Легіон УСС у боях протягом другої половини 1916 – першої половини 
1917 років поніс великі втрати. Поповнення відбувалося повільно. Під час відпо-
чинку у Куропатниках (на Бережанщині) зведено два курені УСС-ів в один, 
поділений на чотири сотні (по 200 вояків). Їх командирами були сотник В. Дідушок, 
поручник О. Семенюк, поручник В. Орза (буковинець) та поручник О. Букшовський. 
Командиром технічної сотні був четар І. Сіяк, відділу скорострілів – хорунжий 
В. Соловчук. Створено ще будівельну (саперну) сотню (четар І. Цяпка). Санітарну 
службу очолював лікар поручник К. Воєвідка, польовим духівником був о. Фацієвич. 

Згодом Легіон УСС поповнили Гуцульською сотнею та двома сотнями з 
вишколу (запасу). Легіон знову став полком. 

Наприкінці червня, на Тернопільщині, в районі сіл Бишки–Конюхи росіяни 
після ураганної цілоденної артпідготовки почали загальний наступ. Відбувся прорив 
австрійського фронту, тисячі вояків потрапили у полон, сотні – вбито чи поранено. 
Для стримання атаки росіян вкинуто з резерву полк УСС-ів, інші частини. Криваві 
бої точилися біля Зборова. У цих боях загинуло чи потрапило у полон чимало 
січових стрільців. У Тернополі, який перебував в руках росіян, полонених січовиків 
привітав від імені Центральної Ради Л. Юркевич та пообіцяв домогтися їхньої участі 
у розбудові власної української держави. Згодом полонених розмістили у таборі в 
Дарниці, але старшин (офіцерів) вивезли у глибину Росії. 

Через три тижні після боїв під Конюхами–Зборовом, підтягнувши резерви, 
перейшли у контрнаступ австро-німецькі частини. У складі 55-ї австрійської дивізії 
воював і дещо поповнений полк УСС. Невдовзі австро-німецькі війська дійшли до 
Збруча. Галичина була звільнена від росіян. 

УСС-ів зняли з фронту у резерв – для поповнення. До них прийшов з Вишколу 
цілий новий курінь під командуванням отамана М. Тарнавського, який і очолив 
Легіон. Долучилося також кількадесят стрільців і старшин, які втекли з російського 
полону. Вони принесли з собою національно-революційні настрої і переконання, 
що УСС-ам тепер не місце в австрійській армії, а за Збручем, в Україні, де 
будується своя держава. До того ж стало відомо, що 20 листопада 1917 року. 
Центральна Рада проголосила Україну своїм Третім Універсалом самостійною дер-
жавою, повністю відокремленою від Росії. Серед стрільців ширилася думка про 
необхідність переходу за Збруч, на допомогу Українській державі, що почала 
збройну боротьбу з більшовиками та білогвардійцями. Це було тим більше актуально, 
бо польська преса широко розписувала тоді про злуку Східної Галичини з від-
роджуваною Польською державою. 

Отже, відбулася таємна нарада старшин Легіону (полку) УСС. Після завзятої 
дискусії вирішено, що УСС-и повинні ще деякий час залишатися на боці Централь-
них держав, бо наслідки світової війни ще невідомі, долю Східної Галичини не 
вирішено, а українському населенню краю не буде на кого опертися. 

Фронту (і боїв) наприкінці 1917 – на початку 1918 років не було вже ніякого. 
Після Різдвяних свят Легіон очолив полк Осипа Микитки, який, як було з’ясовано 
невдовзі, був великим патріотом, здібним і відважним командиром, який дбав про 
вояків.  

Згідно з Брестським миром, укладеним Центральною Радою з державами 
австро-німецького блоку 9 лютого 1918 року, останні визнали незалежність 
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Української держави. Австро-німецькі війська були запрошені в Україну для допо-
моги у боротьбі з її ворогами. 

На початку березня Легіон УСС разом з австрійським військом вступив у межі 
України, зустрівся з місцевим українським населенням. З групою військ, якою 
командував архикнязь В. Габсбург, січові стрільці пройшли ціле Правобережжя 
України та залишилися у ній аж до розпаду Австро-Угорщини у кінці жовтня 1918 
року. Звідти переїхали у Чернівці. 

Ось як описують січові історики враження стрільців з місцевим населенням: 
«Мрія наших довгих літ змагань і трудів сповнилась. УСС йшли в Україну виз-
воляти «братів-Українців з московських кайдан», як співалось у відомій 
стрілецькій пісні.... Селянська маса була тут національно мало освічена і до того 
занархізована різними революційними кличами; вона зовсім не визнавалась у 
повені соціальних і національних питань. Головним здобутком революції був для 
селянства поділ панської землі і довкола цієї справи оберталося все їхнє заці-
кавлення. Міста в Україні були зденаціоналізовані і мали ще тоді обмаль свідомої 
української інтелігенції» [11, с. 96–97]. 

УСС пройшли через Центральну Україну, «залишаючи по собі серед українсь-
кого населення національне освідомлення, віру у власну державу а любов до 
Стрілецтва» [11, с. 97]. Залізницею переїхали вони до Одеси, звідти – у Херсон, 
звідки вибили опір «большевицької залоги». Далі звели бій з більшовиками за 
залізничну станцію Олександрівськ. Тут вони невдовзі зустрілися з українською 
Запорізькою дивізією, якою командував полковник Болбочан. Зустріч була дуже 
приязною. В Олександрівську січовики стояли кілька місяців (квітень-червень) 
1918 року «Україна, – писали січовики, – звільнилася врешті від панування 
москалів і дарма, що ще необ’єднана і неоднодушна у своїх змаганнях – вона 
почала закріплювати свою державність» [11, с. 98]. 

Дуже швидко увійшли усусуси у громадське життя місцевого населення та 
з’єднали собі його прихильність і довіру. Вони активізували роботу місцевих 
культурно-освітніх організацій, головно «Просвіта», допомагали налагодити місцеве 
шкільництво, проводили вечори, організовували концерти, поширювали українські 
галицькі газети і журнали. Довколишні містечка і села запрошували до себе стрільців 
для організації у них читалень, освітніх і театральних гуртків та вистав, співів 
стрілецьких пісень. Наддніпрянські українці, дізнавшись хто такі і за що борються 
усусуси, захоплювалися ними, намагалися допомогти матеріально, забезпечували їх 
продуктами харчування. Їм дуже сподобався синьо-жовтий стрілецький прапор, на 
одному боці якого було зображено золотого лева, а на іншому – ініціали «УСС». 

Водночас усусуси почали розуміти, що для Австрії та Німеччини Брестський 
мир був тільки миром з необхідності, миром тимчасовим, для здобуття продо-
вольства і сировини для власних армій та виголодженого населення. Швидко 
з’ясувалося, що обом союзникам не залежало на творенні української держави. 
Вони забирали з країни у населення все, що могли забрати – хліб, цукор, худобу, 
свиней, коней та ін. 

Особливо великих масштабів така загарбницька політика союзних держав 
набула під час правління в Україні гетьмана П. Скоропадського. Населення 
України почало бунтувати, вибухали заворушення, навіть невеликі повстання. На 
їх придушення скеровували військо. Особливо жорстоко з населенням поводилися 
мадяри, що мали свої окремі військові частини у складі австро-угорської армії. 

Намагалися до каральних експедицій залучити й Легіон (у армії він виступав 
як регулярний полк) УСС-ів. Але вони ставилися до місцевого населення дуже 
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лояльно, навіть браталися з ним. Отож, командування австрійських військ, що пере-
бували в Україні, вирішило відправити цей полк у тил – на Буковину, у Чернівці. Це 
мало місце восени 1918 року Легіон тоді налічував 1300 стрільців і старшин. 

У Галичині, між тим, відбувалися важливі події. У жовтні 1918 року у Львові 
був створений колегіальний представницький орган українського народу – 
Українська Національна рада (УНРада), яка стала готуватися до взяття влади у 
Східній Галичині у свої руки. Створено Українську військову організацію та її 
керівний орган – Центральний військовий комітет на чолі з сотником УСС 
Д. Вітовським. До складу цього комітету увійшли від УСС-ів ще сотник В. Гірняк, 
поручник В. Старосольський та підхорунжий Д. Паліїв. 

Оскільки українцям стало відомо, що Галичину поляки мають намір включити 
до складу незалежної Польської держави, що в цей час відновлювалась, отож вони 
вирішили негайно взяти владу у краї у свої руки [10, с. 139–143]. Це відбулося у 
перших числах листопада 1918 року.  

Але поляки не збиралися віддавати Галичину українцям – вони вважали цей 
край своєю історичною землею. Отож, як тільки українці взяли у краї владу у свої 
руки (австрійська влада і війська виїхали з Галичини до Австрії), поляки тут же 
почали з українцями війну, яка набирала дедалі більшого розмаху і жорстокості, у 
тому числі – за Львів. 

На заклик УНР і ЦВК до Львова з Чернівців прибули УСС-и, які, поділені на 
групи, тут же включилися у боротьбу за місто та інші місцевості. Вони стали ядром 
двох великих бойових груп українського війська – групи «Старе село» і групи 
«Схід». Остання облягала Львів, який 22 листопада здобули поляки. 

Так, 9 листопада 1918 року на землях Західної України було проголошено 
Західно-Українську Народну Республіку (ЗУНР), оновлено її парламент (УНРаду), 
створено уряд, а далі систему місцевих органів, правоохоронні та судові органи 
[10, с. 115–204]. Наростання масштабів збройного конфлікту з Польщею змусило 
владні органи ЗУНР терміново створити свої регулярні збройні сили. Тому 
13 листопада почала створюватися Українська галицька армія (УГА), ядром якої 
стали знову ж таки усусуси. Отож, можемо вважати, що з часу проголошення 
ЗУНР Легіон УСС як окрема військова частина, припинив своє існування. Січові 
стрільці увійшли до складу різних видів військ і військових частин УГА. Але це 
вже окрема історія. Пам’ять же про Українських січових стрільців, про їхню. 
боротьбу за Україну ніколи не повинна згаснути у спогадах українського народу. 
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UKRAINIAN SICH RIFLEMEN AS THE SOURCE 
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In August of the current year 2019, the Ukrainian people celebrate the 105th anniversary 

of the establishment and commencement of the Legion of Sich Riflemen in Halychyna, a 

combat military unit that fought at the front line of the First World War (and some time after it, 

with the Poles) on the side of Austria.  

The Legion of Ukrainian Sich Riflemen was formed from Ukrainian volunteers who hoped 

that they would thus begin their struggle for the revival of the Ukrainian state, and for the 

beginning, at least for the autonomy of the Ukrainian Halychyna within Austria. 28,000 Halychyna 

volunteers signed up for the Legion, but the authorities permitted only 3,000. The Ukrainian 

population of the region collected donations – clothing, footwear, money, food, jewelry – for its 

organization.  

The Legion of Ukrainian Sich Riflemen was structurally divided into two and a half kurins 

(each kurin had 4 sotnias, 200 people in each sotnia), first T. Rozhankivskyi, then M. Halushchynskyi 

were appointed the commanders of the Legion. Subsequently, within the Legion there was 

formed the technical sotnia, the machine gun and mortar platoon, the quartermaster and 

sanitary departments, the cavalry department. The Legion was originally in the reserve of the 

Austrian troops, but when the Austrians lost Halychyna, which was occupied by the Russian 
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troops, and the fighting was already in the Carpathians (1914–1915), the Legion of Ukrainian 

Sich Riflemen was sent to the front. In the battles they showed themselves – they fought hard, 

bravely, steadily holding positions. The Legion became famous, in particular, in battles on 

Mount Makivka (Skole District, Halychyna), and in a number of other places. During the war, 

the Legion suffered heavy losses, which were replenished by recruits who were trained in the 

so-called alternate sotnia. After the conclusion of the Treaty of Brest-Litovsk (between 

Germany and Austria-Hungary, of the one part, and Ukraine, of the other part), by which the 

allied states recognized the independence of the Ukrainian state, the Legion of Ukrainian Sich 

Riflemen was accommodated in Ukraine in Kherson region. In the autumn of 1918, the Legion 

was relegated to the reserve to Bukovyna (Chernivtsi) by the Austrian command. 

When in November 1918 in Halychyna the West Ukrainian People’s Republic was 

proclaimed, the state apparatus and armed forces were created, the Legion of Ukrainian Sich 

Riflemen joined their ranks. The Sich riflemen of the Legion actively participated in the battles 

with the Poles who tried to include all Halychyna (Galicia) in the Polish state. Then, as a 

separate combat unit, the Legion of Ukrainian Sich Riflemen ceased to exist, but it left an 

unforgettable mark in the memory of the Ukrainian people. 

Keywords: Legion of Ukrainian Sich Riflemen, Halychyna (Galicia), Austro-Hungarian 

Monarchy. 
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LEGAL SUCCESSION 
OF DECEASED TAXPAYER’S RIGHTS AND DUTIES 

INTHE CASE LAW OF POLISH ADMINISTRATIVE COURTS1 
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The institution of legal succession in the event of the death of taxpayer first appeared in 

Polish tax law in 1998 with the adoption of the Tax Code 1997 (‘Ordynacjapodatkowa’, General 

Tax Law). The existence of such succession was previously a rule of private law, while in the 

field of tax law it constituted a novelty. Determination of the normative effects generated by the 

death of a natural person in the sphere of rights and duties regulated by tax law is very important 

and practical issue. It is not the problem of inheritance tax, but general tax law.  

According to Article 97 § 1 of Polish Tax Code, the heirs to a taxpayer assume the rights 

and duties in property of the deceased taxpayer as provided for in tax law regulations. It means 

that the heirs of the taxpayer do not assume all the rights and duties of the testator as may arise 

under the provisions of tax law, but only those that are of a material character (rights in property). 

So, the scope of a succession in tax law is determined by the legislator on the basis of an 

unclear criterion, one which gives rise to doubts in the case law. The Author of the article 

observed, that this concept was taken from private law (inheritance law, Civil Code 1964). The 

genesis of this regulation referring to succession in tax law does not, however, provide us with a 

solution of the problem of how we are to understand rights and duties in property on tax law 

grounds. The criterion of the division is the nature of the duties and rights – whether they are 

property or non-property. For example, heirs are not required to file a tax return for a deceased 

taxpayer, but they must pay all the taxes he owed. A pecuniary character can also be attributed 

to certain rights, such as the right to the refund of tax overpayment, etc. The Author of the article 

concludes, that the nature of some rights and duties under tax law is not obvious. In particular 

cases, far-reaching doubts still arise when trying to define and precisely delimit rights and 

obligations according to the criterion adopted by the legislator. The case law in this area is rather 

modest. The observation arises that, in practice, the question of what types of rights pass to heirs 

has been much more controversial. In recent years, there has been a tendency to grant heirs a 

wide range of rights. The passing of duties has not led to many controversies. 

Keywords: tax law, succession, heir, taxpayer 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.067 

Introduction. The institution of legal succession in the event of the death of natural 
persons first appeared in Polish tax law in 1998with the adoption of the Tax Code [23]. 

––––––––– 
1 Project financed by the National Science Centre under decision no. DEC-2013/11/B/HS5/03580.  
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The existence of such succession was previously and remains a rule within the field of 
private law, while in the field of tax law it constituted a novelty. This analysis takes as its 
subject matter the regulation that is presently in force. It is worth to get startednoted that 
tax obligations and tax rights of a natural person generally do not expire with the death of 
the deceased taxpayer (testator). Tax succession in the case of heirs includes mainly 
property rights and duties; non-property rights pass only exceptionally, and non-property 
duties do not transfer at all.  

Formulation of the scientific problem. Precise determination of the normative 
effects generated by the death of a natural person in the sphere of rights and duties 
regulated by tax law is not only a very important issue from the practical point of view, 
but also a very interesting theoretical matter. Traditionally, the civil law distinguishes 
legal succession under general and special title (universal succession and singular 
succession, respectively). The former occurs, for example, in the case of inheritance or 
merger of corporate entities (such as companies). Whenever the issue of legal succession 
arises, the question must be posed about its scope. The essence of legal succession entry 
by the successor into an existing legal relationship in place of another person, assuming 
their rights and/or duties. However, even when we are dealing with legal succession 
under a general title, assumption of the rights/duties of the predecessor is, to a certain 
degree, of a selective nature. 

Distinguishing property and non-property rights and duties of the taxpayer as 
a criterion determining the extent of legal succession of their heirs. Regulation on the 
legal succession of heirs as concerns tax law is contained in the Tax Code 1997 
(Ordynacjapodatkowa). The scope of legal succession of heirs is provided for in the 
following regulations:  

Article 97.  
§ 1. The heirs to a taxpayer, subject to the provisions of § 1a, 2 and 2a, assume the 

rights and duties in property of the deceased taxpayer as provided for in tax law 
regulations. 

§ 2. If, pursuant to the provisions of tax law, a deceased was entitled to non-
property rights related to the economic activities conducted by him, those rights pass to 
his heirs, provided they continue those activities on their own account. (…)  

In accordance with Article 97 § 1 of the Tax Code, the heirs of the taxpayer do not 
assume all the rights and duties of the testator as may arise under the provisions of tax 
law, but only those that are of a pecuniary nature [1, p. 34; 3, p. 129]. For example, heirs 
are not required to file a tax return for a deceased taxpayer, etc. Although the obligation 
to file returns is a duty under tax law, no one claims that it passes to heirs, because non-
property obligations are not assumed by heirs.  

The division of rights and duties resulting from the provisions of tax law into 
property and non-property rights as introduced by the legislator should be considered as 
disjunctive, and the criterion of the division is the nature of the duties and rights – 
whether they are property or non-property [20, p. 542]. The scope of rights and duties 
assumed by heirs is thus determined by the legislator on the basis of an unclear criterion, 
one which gives rise to doubts in the case law. A property character can undoubtedly be 
assigned to the obligation to pay tax and other tributes to which the provisions of tax law 
apply. A pecuniary character can also be attributed to certain rights, such as the right to 
the refund of tax overpayment, etc. [20, p. 542]. However, the nature of some rights and 
duties under tax law is not obvious. In particular cases, far-reaching doubts arise when 
trying to define and precisely delimit rights and obligations according to the criterion 
adopted by the legislator [20, p. 542]. However, such a distinction is, on grounds of 
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Art. 97 Tax Code, necessary, because non-property duties do not transfer to heirs at all, 
while non-property rights do so only under the condition specified in § 2, which will be 
discussed below. At the same time, since the legislator distinguishes between property 
and non-property duties arising from the provisions of tax law, it is obvious that in its 
opinion not all tax rights and duties can be assigned a property character. Since this 
distinction has been made, it means that the legislator acknowledges those which, 
although they are related to taxes, are of a non-property nature. 

The distinction (of property and non-property rights and duties) employed by the 
legislator is – in the sphere of tax law – a highly unfortunate one, unclear because of the 
absence of a definition, or even normative (statutory) criteria for such a distinction [20, 
p. 542]. One can therefore wonder why the legislator has introduced such a distinction, 
why it was felt that such a criterion would be appropriate in delimiting those tax rights 
and duties that heirs assume after the taxpayer's death and those which do not transfer to 
someone else with the taxpayer's death. The answer seems obvious: this concept was 
taken from private law (inheritance law). Article 922 § 1 of the Civil Code [9] states: 
«The rights and duties in property of the deceased pass from his death to one or several 
persons in accordance with the provisions of this book» (the Polish Civil Code is divided 
into four main sections called ‘books’). The genesis of this regulation referring to 
succession in tax law does not, however, provide us with a solution of the problem of 
how we are to understand rights and duties in property on tax law grounds. In the sphere 
of private law, it is generally accepted that those rights and duties which are directly 
conditioned by the economic interest of the entity are of a property character [27, p. 138]. 
In light of this, it matters not whether such a right has or can obtain real value [25, p. 24]. 
However, there is also a widely-held view that only a right with a specifiable value can 
be recognized as a property right [24, p. 24]. 

The provisions of the tax law referring to the legal succession of heirs adopted the 
civil law’s distinction of rights and duties in property and non-property. The legislator 
apparently determined that succession in tax law and private law should be based on the 
same principles. Although the distinction in civil law was known and observed for a long 
time, the introduction of this division into tax law was a difficult task. The legislator did 
not provide any indications as to what kind of rights are to be considered in tax law as 
rights in property, and which as non-property. A. Marianski pointed out that the 
provisions of tax law lack definitions of the meanings of the notions of property and non-
property rights and duties. [12, p. 108]. S. Babiarz, in turn, proposes that the following 
provision should be included in the Tax Code: «Property rights and duties in tax law are 
those that are conditioned by the direct economic interest of the rightholder» [2, p. 129]. 
Criteria that had long been used under civil law proved difficult to translate into tax 
regulations. The division into property and non-property rights provided for in the Tax 
Code is artificial [11, p. 23; 10, p. 67; 13, p. 12]. Prima facie it could even seem that in 
the area of tax law, all rights are inherently in property [11, p. 23; 12, p. 14]. Certainly, 
however, the legislator did not think so, considering how the wording of the relevant 
provisions (Article 97 Tax Code) distinguishes them and treats them differently. On the 
other hand, in the field of tax law all rights are, in principle, intrinsic and non-
transferable (they can not be transferred through a legal transaction), which is one of the 
main determinants and main features of property rights in the field of civil law. 

In the literature on tax law, it is indicated that the concept of «rights and duties in 
property» should, on tax-law grounds, be understood in principle as in the civil law 
system, and thus as rights and duties directly conditioned by the economic interest of the 
rightholder [1, p. 27]. The property character of rights or duties in the light of case law 
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must result from tax law provisions, is general in nature, and specific tax law provisions 
may modify it and thus limit it [1, p. 21, 40]. Sharing this position in the case-law, it was 
held that these may be duties or rights existing before the death of the testator. Provincial 
Administrative Court in Kraków in judgment of November 17, 2015 (I SA/Kr 1227/15) 
stated that «In order to speak of a property right subject to succession that right must 
exist in the lifetime of the testator». In judgment of the Supreme Administrative Court of 
April 25, 2014 (II FSK 1175/12) has been stated that the scope of the term «non-
proprietary rights» can not be extended to encompass personal rights [1, p. 21, 40]. The 
features of property rights distinguished in the civil law (measurability, usefulness, 
enforceability, marketability) do not fully correspond to the distinguished property rights 
in tax law, which does not mean, however, that for this reason alone they may be denied 
the characteristic of rights in property.  

On the basis of tax law personal rights cannot be equated with non-property rights 
[11, p. 26; 12, p. 108]. Economic interest is inextricably linked with rights and duties 
arising from the provisions of tax law [11, p. 26; 12, p. 108.]. One can doubt whether 
non-proprietary rights can be distinguished at all on the basis of tax law.  

The division of rights and duties into property and non-property adopted in Art. 97 
Tax Code is an artificial one, and the legislator should abandon it [11, p. 26; 16, p. 410; 
18, p. 178]. Currently, the scope of property rights encompassed by succession is defined 
de facto in case law, which has also been noted in the case law itself (for example, in 
judgment I SA/Gl 643/16 of 30 August 2016 of the Provincial Administrative Court in 
Gliwice) [7, p. 87; 8, p. 78; 15, p. 157; 17, p. 453]. 

Case law on the scope of rights and duties of the deceased taxpayer assumed by 
his heirs. In the case law of the Polish administrative courts, attempts have been made to 
indicate the criteria for categorizing rights and duties as property or non-property [3, 
p. 115–26]. Rights in property are considered those rights arising from tax regulations 
which, during the taxpayer's life, shaped his economic situation, and, above all, led to a 
reduction or even elimination of the tax burden on the testator (judgment of Provincial 
Administrative Court in Lublin, November 4, 2015, I SA/Lu 651/15). For the purposes of 
determining the scope of legal succession by the heirs of the deceased taxpayer, it is 
nevertheless assumed that the basis for the division into «property» and «non-property» 
rights is done based on the interest served by these rights; although perhaps it should 
rather be said that this means the type of interest the taxpayer is to be pursue through 
these rights. Property rights are, therefore, those that are related to the economic interest 
of the entitled entity and are related to its assets(judgment of Provincial Administrative 
Court in Warsaw, May 29, 2018 (III SA/Wa 2489/17). 

As to certain rights and duties, their nature (property/non-property) is a settled issue; 
in many cases, however, controversies exist which are resolved ad casum. The case law 
in this area is rather modest. Particularly in recent years, there has been a tendency to 
grant heirs a wide range of rights. Equity arguments based on axiology are taken into 
account to a larger extent than in the initial years of the regulation's existence. However, 
it has not yet proven possible to develop clear, transparent criteria for distinguishing 
property and non-property rights and duties. 

In its judgment of 10 February 2009 (II FSK 1623/07) the Supreme Administrative 
Court (NSA) stated: «In tax law, the notions of ‘property’ and ‘non-property’ are not 
defined. The civil law attempts to clarify these concepts, drawing attention to the direct 
impact of property rights on the economic interest of the individual and the lack of such a 
direct impact in the case of non-proprietary rights. On public law grounds it is indicated 
that the line of the division of rights and duties into tangible and intangible runs along the 
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division in the financial law of substantive and formal. Thus, non-property procedural 
rights are those on whose basis organizational relationships of a legal and financial 
nature are established, while property rights refer to the rights and duties on whose basis 
legal and financial relationships are established. Property rights include, for example, the 
right to a refund of overpayment, tax refund or difference of input tax (legal constructions 
typical of value added tax), the right to settle (i.e., deduct) losses in subsequent settlement 
periods, the right to concessions and investment bonuses, the unused right to spread out 
the payment of tax in installments, deferment of payment of tax» (Judgment of Supreme 
Administrative Court (NSA), April 30, 2014, II FSK 1227/12).  

The criterion of the transferability of rights as a criterion for distinguishing property 
and non-property rights in the context of succession of heirs (Article 97 § 1 Tax Code) 
should be considered inadequate to tax-law relations. In private law, the inclusion of a 
given right in the category of property rights is settled jointly by two conditions, first – 
whether the right can be the object of exchange, so whether it is transferable, and second – 
whether it has a determinable property value (judgment of Supreme Administrative Court 
of June 20, 2006, II FSK 839/05).  

In practice and in the literature, there is no dispute that property duties arising from 
tax law provisions include tax liability [4, p. 33; 6, p. 568; 21, р. 453]. The right to a 
refund of overpayment is also a right in property. Overpayment occurs when undue tax 
has been paid (i.e., a payment was made despite the fact there was no obligation to pay). 
In these situations, the tax is refunded to the taxpayer. The case law states that the right 
to claim overpayment and tax rebate associated with it are constitutionally protected 
property rights (judgment of Supreme Administrative Court of February 27, 2013, I FSK 
475/12). Courts share the view of scholars that the right to reimbursement of tax 
overpayment is a property right subject to constitutional protection under Art. 64 of the 
Polish Constitution as a property right other than ownership [28, p. 590].  

Interestingly, courts in their decisions have also recognized that since the right to 
declare overpayment is of a property nature, proceedings to ascertain overpayment made 
while a testator was still alive may be initiated after his death upon application of an heir 
(judgment of Provincial Administrative Court in Poznań, November 27, 2014, I SA/Po 
633/14). Interpreting in this context Art. 97 § 1 Tax Code, one administrative court 
appealed to the Constitution and stated that since the right to declare and to obtain refund 
of an overpayment, as a right of a public-law nature, enjoys the protection provided for in 
Art. 21 § 1 and Art. 64 § 1 of the Polish Constitution, Art. 97 § of the Tax Ordinance 
should be interpreted in such a way as to enable the heir to acquire this right (judgment 
of Provincial Administrative Court in Poznań, November 27, 2014, I SA/Po 633/14).The 
court based its arguments in particular on the fact that the occurrence of an overpayment 
means that the tax authority has received a tax benefit that it is not entitled to. Solutions 
sanctioning the payment of taxes and other public-law liabilities collected unduly or 
regulatory omissions to prevent the recovery of such claims (which lead to the same 
essential effect) should not, however, be accepted. Therefore, such a situation in which 
the tax authority receives undue payment and there is no procedural way to implement 
the constitutionally protected right to declare and obtain refund of tax overpayment 
because the taxpayer died would be unacceptable.  

This view has met with approval in judgments of Supreme Administrative Court 
[Supreme Administrative Court in two judgments from April 20, 2017: II FSK 840/15 
and II FSK 841/15. Bearing in mind that pursuant to Art. 97 § 1 Tax Code, the heirs of 
the taxpayer assume all of the taxpayer's property rights and duties as provided for in tax 
law, and that the right to declare and obtain a refund of overpayment is a right in 
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property, the court held that proceedings regarding the overpayment of tax by the testator 
may be initiated after his death upon application of a heir. The court agreed with the 
earlier view expressed in the case law that in the opposite case, a situation would arise in 
which Art. 97 § 1 Tax Code, while providing for the transfer of the right to refund of 
overpayment to heirs, would not provide for any procedural possibilities (guarantees) to 
exercise this right. In fact, this would render the right of the heir illusory. The Supreme 
Administrative Court invoked the case law of the Polish Constitutional Tribunal in a 
ruling from May 21, 2001 (SK 15/00) in a case that, while not concerning tax law, did 
concern the legal position of heirs as legal successors to the deceased.In addition, this 
would violate the constitutional principle of equality, since the succession of tax 
obligations would not be matched by the succession of the right that is the correlate of 
the obligations. Here the Supreme Administrative Court invoked the ruling of the 
Constitutional Tribunal of May 29, 2007 (P 20/2006).  

Another interesting issue arose concerning doubts as to whether the right to income 
tax deductions for losses incurred is a right in property that can be assumed by the heir of 
the deceased taxpayer who continues his business. According to the Polish Personal 
Income Tax Act, certain losses are deductible for tax calculation purposes. Individuals 
doing business activity as sole traders or partners in partnerships can deduct losses for a 
period of five years from income derived from the same source [22, Art. 9(3)].  

The problem has arisen of whether the heir of the deceased taxpayer could deduct 
from his income losses suffered by deceased persons conducting business activity as sole 
traders or partners in partnerships (entrepreneurs). In its judgment of January 12, 2012 
(I SA/Go 1140/11) the Provincial Administrative Court in Gorzów Wielkopolski stated 
that the right to deduct a loss in subsequent tax years is a property right that passes to the 
heirs of the deceased taxpayer. Thus, the heir can settle the loss of the deceased, provided 
he deducts it from income derived from the same source of income. This means, for 
example, that if the source of the loss was an economic activity, the heir can deduct the 
loss only if he is also an individual operating a business as a sole trader or partner in a 
partnership (entrepreneur), although he does not necessarily have to continue running the 
same business activity that was conducted by the deceased taxpayer. 

Against the backdrop of issues related to the assessment of whether a specific 
taxpayer's entitlement constitutes a property right, and whether it thus transfers to his 
heirs - there is an interesting matter concerning exemption from income tax on the sale of 
shares. In Poland, income from the sale of shares was exempt for several years, but this 
exemption was subsequently abolished; however, income from the sale of shares 
acquired before 2004 retained its exempt status. It could thus be the case that a taxpayer 
selling shares purchased many years earlier still retained the right to the exemption, even 
though it was no longer provided for in the relevant legislation. Despite changes in the 
relevant regulations, the exemption of income from the sale of shares remained in effect 
for many years and concerned shares acquired before 2004; the legal basis was Art. 52 
Personal Income Tax Act [22]. and Art. 19 of the Act of November 12, 2003 amending 
the Personal Income Tax Act(OJ L no. 202, item 1956, as amended).This problem arose 
in a case when the owner of shares acquired before 2004 died, the shares were inherited 
by his heir, and the heir then sold them, thereby generating income. The issue did not 
concern inheritance tax, but only personal income tax, as the heir generated income 
through the sale of shares, irrespective of whether they were inherited or bought by him 
personally. If the owner himself had sold them, the income would be tax-exempt. At 
issue was whether the testator, when still alive, had acquired the right to an exemption on 
tax on income from shares sold and could such a property right pass to his heir. 
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In one case the heir argued that the right to the exemption is a property right which, 
pursuant to Art. 97 § 1 Tax Code, passes to the heir. The court of first instance agreed 
with this position. It ruled that the tax exemption is not of a personal nature, but rather a 
right in property, and hence the heir may invoke it (as ruled Provincial Administrative 
Court in Łódź, judgment of January 13, 2012 (I SA/Łd 1427/11). In the opinion of the 
court, the situation of the heir should therefore be the same as the situation of the 
deceased taxpayer who, after all, could have benefited from the exemption if he had sold 
the shares himself. 

However, the judgment cited was overturned by a higher court, which did not share 
this view (judgment of Supreme Administrative Court, April 30, 2014, II FSK 1227/12). 
The Supreme Administrative Court held that the right to deduction was only 
hypothetical, and could only be invoked during the testator's life. Because he did not sell 
the shares, he did not acquire the right to the exemption. Therefore, he had no right that 
his heir could assume. The court distinguished a situation in which the testator (owner of 
the shares) is entitled to an exemption as he sold shares acquired before 2004 from a 
situation in which the testator could claim no exemption because the failure to sell shares 
in his lifetime means that he did not generate any income at all. A position similarly 
unfavorable for the heir was taken by the Supreme Administrative Court in its judgment 
of November 29, 2012 (II FSK 737/11). This position was criticized by some authors 
[5, p. 106 et seq.]. Later, however, the case law adopted a more favorable position for 
heirs, which has since become entrenched [4, p. 152 et seq.]. It was observed, that 
refusing successors the right to deduct expenses related to acquisition borne by the 
testator would constitute unjustified discrimination against the successors. 

A somewhat similar problem in relation to the tax exemption right concerned the 
exemption from income tax in a situation where the taxpayer had obtained income from 
the sale of real estate and subsequently died. As a rule, such income is taxed at a rate of 
19 %. The taxpayer, however, has the right to an exemption (in full or in part) if, within 2 
years of the sale, he spends the income generated by the sale of the real estate for the 
purchase of another residential property or for the construction of a house. However, the 
taxpayer died before he was able to exercise this right. The obligation to pay income tax 
passed to the heir of the deceased taxpayer. The problem arose as to whether the heir 
could benefit from the tax exemption if he were to buy a property for residential purposes 
[2, p. 14]. Judging by the number of cases of this kind that appear in the courts, such 
situations are not uncommon. 

Initially, tax authorities and courts responded in the negative [For example, 
judgment of the Provincial Administrative Court in Kraków of March 21, 2016, I SA/Kr 
164/16, and their position was criticized in the subject literature [14, p. 67]. It was argued 
that the provision establishing a tax exemption for income derived from the sale of real 
estate states that the taxpayer benefits from the exemption if he spends this income on his 
own housing purposes. According to the courts, «own purposes» refers to the person who 
obtained the income. Therefore, the heir, in simplified terms, «inherited» the obligation 
to pay the tax, but the right to the exemption did not pass to him. 

Ultimately, however, a different view emerged in the case law that, in the situation 
described above, the heir of the deceased taxpayer may benefit from the exemption if he 
purchases property for his own residential purposes (to meet his housing needs). Again, 
this concerns income that the testator obtained from the sale of property during his 
lifetime. This view, beneficial for heirs, now seems to dominate in the case law(see for 
example, judgment of the Supreme Administrative Court of November 29, 2017, II FSK 
2119/15; Supreme Administrative Court of January 18, 2018, II FSK 3633/15; Provincial 
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Administrative Court in Gdańsk of January 31, 2018, I SA/Gd 1612/17; earlier, judgment 
of Provincial Administrative Court in Lublin of November 4, 2015, I SA/Lu 651/15; 
judgment of Provincial Administrative Court in Warsaw of August 5, 2015, III SA/Wa 
3441/14). It has thus been held that the testator acquired in his lifetime the right to an 
exemption from tax on income obtained from the sale of real estate, and this right was a 
property right, which is why it passes to his heir. It would not matter, then, that the «own 
housing purposes» on which the exemption is based are not the purposes of the deceased 
taxpayer who obtained income, but rather the purposes of another person (heir). 

In its judgment of 24 May 2016 (II FSK 1014/16), the Supreme Administrative 
Court held that «The tax obligation arising from the sale of real estate in the conditions 
referred to in Art. 10 (1)(8)(a) of the Personal Income Tax Act does not apply in relation 
to heirs obliged to sell real estate on the basis of an agreement referred to in Art. 389 and 
Art. 390 of the Civil Code, made as a consequence of a preliminary contract concluded 
by a testator not obliged to pay the tax, insofar as the conclusion of the final agreement 
came within five years of the end of the calendar year in which the acquisition took 
place, i.e. the opening of the probate estate. The right of the taxpayer (here: testator) 
assumed by heirs was the right to exempt income obtained from the sale of the property 
acquired in the conditions referred to in Art. 10(1)(8)(a) Personal Income Tax Act which 
does not give rise to a tax obligation arising from disposal for consideration.» Here the 
court held that the property right which the taxpayer had had was the right to exclude 
income from taxation, which should not be confused with the tax exemption referred to 
above. When he died, this right passed to his heirs. As a result, they found themselves in 
the same situation in tax terms as the deceased taxpayer was before. 

The Provincial Administrative Court in Gliwice, in its judgment of 30 August 2016, 
I SA/Gl 643/16, expressed the view that the choice of form (method, principles) of 
taxation is also a property right subject to succession. The court ruled: «the choice of the 
method of taxing income from non-agricultural economic activity under the terms 
provided for in Art. 30c Personal Income Tax Act is a right subject to succession under 
tax law. It is a right that the testator was entitled to, and the exercise of it by the testator 
generated a specific tax effect in the form of payment of the so-called flat tax (tax rate 
19 %), rather than under general rules (progressive tax rate 18 % and 32 %). The choice 
of the method of taxation is subject to succession, since it is a right provided for in tax 
law provisions – in Art. 9a(2) and Art. 30c Personal Income Tax Act. To sum up, this is a 
property right subject to succession, in accordance with Art. 97 § 1 Tax Code, since it 
came into being during the deceased's lifetime and has an economic character». 

Some privileges in property have themselves been recognized as property rights 
which, in the event of the taxpayer's death, pass to his heirs. In its judgment of November 25, 
2016, II FSK 3059/14, the Supreme Administrative Court took the view that the right to 
demand the resumption of tax proceedings is, considering its substance, a property right as 
referred to in Art. 97 § 1 Tax Code. The resumption of proceedings is a special procedural 
mode in which, for specified reasons, an application may be made for the tax authority to 
re-examine a case which it has already resolved and concluded with a final decision. 
According to Art. 240 § 1 Tax Code, such an application may be made, for example, if the 
taxpayer did not take part in the proceedings without fault or new facts or evidence that 
existed on the date of the first decision, but unknown to the authority at that time, have 
been revealed; the decision was based on a different decision which was subsequently 
revoked or amended and this affected the assessment of the case which the taxpayer is 
currently appealing, etc. Such an application can be made even several years after the 
decision. According to the court, «it cannot be held that this right is non-property (Article 97 
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§ 2 Tax Code) and is enjoyed only by heirs who continue the economic activity of the 
testator, as this would discriminate against heirs and infringe Art. 8(2) in connection with 
Art. 21(2) and Art. 32 and Art. 64(1) of the Constitution of the Republic of Poland». 

An interesting view was formulated in a judgment of the Provincial Administrative 
Court in Kraków of 17 November 2015, I SA / Kr 1227/15. One of the key issues 
concerned whether the right of a taxpayer was sufficiently specified during his lifetime 
that it could pass to his heirs, who continued his economic activity. The dispute 
concerned whether the heir of a commercial enterprise operated by his father acquired the 
right to adjust tax pursuant to Art. 89a(1) of the Value Added Tax Act, if the expiration 
of the limitation period on substantiation of claims expired after the death of the testator. 
According to the tax authority, the heir can not take advantage of the so-called «relief for 
bad debts» provided for by this provision, when at the time of death of his father (who 
was a taxpayer) the condition specified in art. 89a paragraph 2 point 6 of the VAT Act. 
The court disagreed with this assessment. Firstly, he formulated the view that in the 
context of the legal problem under consideration in the case, the division of property and 
non-proprietary rights was irrelevant, because the heir continued the economic activity of 
the testator, which means that he takes over both his property rights (Article 97 § 1 of 
Tax Code), and non-proprietary (Article 97 § 2 of Tax Code). As to the crux of the 
problem, the court ruled that the entitlement to dispute was vested in the heir even if the 
time limit for finding that the claim was irrecoverable, i.e. that the VAT concession was 
satisfied was fulfilled only after the death of the deceased taxpayer. The court stated that 
the heir should be treated the same as a deceased taxpayer. This leads to the observation 
that, however doubtful it may be, whether the right to benefit from the discount in 
question has been concretized in the taxpayer's lifetime, or it can be said that he acquired 
it, which generally conditions the possibility of passing the right to heir - it is the Court 
of First Instance he made an interpretation favorable to the heir, advocating that the 
situation of the heir would be as close as possible to the situation of the deceased taxpayer. 
You can see the arguments referring to the so-called economic interpretation of law. 

A relatively rare subject of controversy is the issue of whether a certain obligation 
resulting from the provisions of tax law is of a property character or not. As a rule, there 
is no doubt that formal obligations are not «property» in the sense of Art. 97 § 1 Tax 
Code, and therefore do not pass to heirs, but rather expire with the death of the person on 
whom such a duty was imposed. 

For example, in one cases the issue at hand was whether the obligation to submit 
information about real estate and other buildings to the tax authority is of a property 
character (Judgment of Provincial Administrative Court in Poznań, December 28, 2011 (III 
SA/Po 530/11). On the basis of such information, the tax authority assesses a property tax. 
In the opinion of the court, the obligation to submit such information by natural persons is 
not of a property nature in the sense of Art. 97 § 1 Tax Code, because it can not be 
unequivocally stated that the submission of such information directly affects the taxpayer's 
economic interest. The court pointed out that information about real estate does not affect 
the existence of the tax obligation, which arises on statutory grounds at the beginning of 
each calendar year. Submission of this information is also not necessary for the tax liability 
to arise, because the decision on assessment of tax can be issued by the tax authority as 
necessary and without such information from the owner. Finally, the owner is not obliged 
to submit such information annually if the parameters determining the amount of tax (area, 
mode of use, etc.) have not changed. In conclusion, the court stated that since such 
information does not condition the presence of either a tax obligation or a tax liability, it 
does not affect the legal relationship between the taxpayer and the tax authority. As a result, 
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the obligation to submit such information can not be considered a property obligation. The 
taxpayer's heirs, therefore, do not inherit the obligation to submit information which was 
the responsibility of the deceased owner. It is another matter that the heir who inherits a 
property is legally obliged to submit information allowing the authority to assess property 
tax. The point, however, is that it is not an obligation «inherited» from the deceased 
taxpayer, but the obligation of every subsequent property owner as a taxpayer of real estate 
tax. The practical consequences of this distinction are important because in the case before 
the court the authorities referred to the circumstances indicated in Art. 68 § 2(1) Tax Code 
justifying the extension of the deadline to 5 years for issuing a decision determining tax 
liability in the event the tax return has not been submitted on time. 

Conclusions. The issue tackled by this study was that of which rights and duties of a 
taxpayer arising from tax law regulations pass to his heirs. In particular, the practical 
understanding of the notions of «property right» and «property duty» was analyzed, as in 
principle only property rights and duties are passed on to the taxpayer's heirs without any 
additional conditions. 

The observation arises that, in practice, the question of what types of rights pass to 
heirs has been much more controversial. The passing of duties has not led to so as much 
dispute, as we can clearly grasp reviewing the relevant case law. 

As for the criterion itself (i.e., the «property» trait), it has turned out to be a source 
of endless controversy. It seems that the adoption in the tax law of this trait as a criterion 
determining whether a given right or duty passes to an heir was mistaken. In this case, 
the model developed in the civil law and enjoying a well-established tradition in private 
law is not the best fit for tax law. On the other hand, it seems that during the twenty years 
during in which the regulations have been in force, the most basic (main) problems have 
been resolved. The wording used in tax legislation, not entirely clear, has been made 
precise in the case law. At the same time, it seems that a review of court decisions allows 
for the thesis that of the two potential types of interpretation (restrictive and broad), the 
broad model takes precedence in doubtful cases; it ultimately leads to a model under 
which the tax situation of the heir should be made as similar as possible to that of the 
deceased taxpayer (i.e., the testator). 

The question should be asked of whether, despite the clear imperfections of present 
statutory solutions relating to the tax succession of natural persons, it is necessary to 
change the criteria determining which rights and duties are passed to heirs. Since the civil 
law model (based on the distinction between property and non-property rights) is 
imperfect, it may be necessary to develop other criteria. There is an opportunity to do so 
at present, as legislative work is in progress to replace the current Tax Code with a new 
act regulating general tax law, including issues of legal succession in the tax sphere. 
There is still a chance to redefine the way these issues are dealt with. 

Despite all the flaws of the existing solutions, it seems that at present a departure 
from the criterion based on the distinction between property and non-property rights and 
duties is no longer an issue of urgency. It can be concluded that the twenty-year lifespan 
of the present provisions has seen the development of a fairly stable and clear 
understanding of what are admittedly foggy rules. 

It has also turned out that, in practice, the greatest number of disputes surrounded 
not whether a right was of a property or non-property character, but whether a right could 
be perceived in a given situation which was sufficiently specific in the life of the 
taxpayer, and was therefore suitable for the heirs to assume. The vagueness of the statutory 
criteria (property/non-property) has turned out to be essentially harmless, a conclusion 
which may seem somewhat surprising. 
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ЮРИДИЧНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ 
ПОМЕРЛИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ 

ПОЛЬСЬКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ 

A. Олесіньська 

Факультет права та адміністрації, 

Університет імені Миколи Коперника в м. Торунь (Польща), 

e-mail: agniesz@umk.pl 

Інститут правонаступництва у випадку смерті платника податків уперше з’явився у 

польському податковому законодавстві 1998 року з прийняттям Податкового кодексу 

1997 року («Ordynacja podatkowa», Загальне податкове законодавство). Наявність такого 

правонаступництва раніше було нормою приватного права, тоді як у сфері податкового 

права це було новинкою. Визначення нормативних наслідків, спричинених смертю 

фізичної особи у сфері прав та обов’язків, що регулюються податковим законодавством, 

є дуже важливим та практичним питанням. Це не проблема податку на спадщину, а 

загального податкового права. 

Відповідно до п. 1 та 2 ст. 97 Податкового кодексу Польщі спадкоємці платника по-

датків беруть на себе права та обов’язки у власності померлого платника податку, як це 

передбачено положеннями податкового законодавства. Це означає, що спадкоємці плат-

ника податків не беруть на себе всі права та обов’язки спадкодавця, які можуть виникати 

відповідно до положень податкового законодавства, а лише ті, що мають матеріальний 

характер (майнові права). Якщо відповідно до положень податкового законодавства 

померлий платник податку мав право на немайнові права, пов’язані зі здійснюваною ним 

господарською діяльністю, ці права переходять до його спадкоємців за умови, що вони 

продовжують цю діяльність. Отже, критерій поділу – характеробов’язків та прав – неза-

лежно від того, є вони майновими чи немайновими. 

Автор статті зауважила, що ця концепція взята з приватного права (спадкове право, 

Цивільний кодекс 1964 року). Положення податкового закону, що стосуються правонас-

тупництва спадкоємців, перейняли розмежування прав та обов’язків на майнові та немайно-

ві. Законодавець, очевидно, визначив, що правонаступництво у податковому та приватному 

праві має ґрунтуватися на одних і тих же принципах. Однак генезис цієї норми, що стосується 

правонаступництва у податковому праві, не дає вирішення проблеми того, як ми розуміємо 

права та обов’язки у власності на підставі податкового законодавства. Хоча розмежування в 

цивільному праві було відоме та дотримувалося тривалий час, впровадження цього поділу в 

податкове право було складним завданням. Законодавець не надав жодних вказівок щодо 

того, які саме права доцільно розглядати в податковому законодавстві як права на власність, 

а які як немайнові. Прецедентна практика у цій галузі досить скромна. Можна зробити висно-

вок, що поділ на майнові та немайнові права, передбачений Податковим кодексом, є 

штучним і законодавець повинен відмовитися від нього. 
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У прецедентній практиці адміністративних судів зроблено спробу визначити критерії 

класифікації прав та обов’язків як майнових чи немайнових. Наприклад, спадкоємці не 

зобов’язані подавати податкову декларацію померлого платника податку, але вони по-

винні сплатити всі податки, які він заборгував. Грошовий характер також може бути при-

таманний певним правам, таким, як право на відшкодування переплати податку тощо. 

Адміністративні суди у своїх рішеннях також визнали, що оскільки право оголосити про 

переплату має майновий характер, процедура щодо встановлення переплати, розпочата 

ще коли заповідач був живий, може бути продовжена після його смерті за заявою спад-

коємця. Спадкоємець померлого платника податків може також зменшити дохід на суму 

витрат, понесених померлими особами, які здійснювали підприємницьку діяльність. Право 

вимагати відновлення податкового провадження вважається також майновим правом. 

Водночас характер деяких прав та обов’язків, відповідно до податкового законо-

давства, не є очевидним. У конкретних випадках все ще виникають сумніви при спробі 

визначити та точно розмежувати права та обов’язки відповідно до критерію, прийнятого 

законодавцем. Ще немає можливості розробити чіткі, прозорі критерії розмежування 

майнових та немайнових прав і обов’язків у податковому законодавстві. Автор наводить 

багато прикладів із відповідної судової практики польських адміністративних судів. 

Питання, яке вирішувалось у дослідженні, полягало в тому, яке право та обов’язки 

платника податків, що виникають із норм податкового законодавства, переходять до його 

спадкоємців. Зокрема, було проаналізовано практичне розуміння понять «право власності» 

та «майновий обов’язок», оскільки в принципі лише майнові права та обов’язки пере-

даються спадкоємцям платника податків без додаткових умов. 

Зроблено висновок, що на практиці питання про те, які види прав переходять до 

спадкоємців, було значно суперечливішим. В останні роки спостерігається тенденція 

надання спадкоємцям широкого кола прав. Натомість передача обов’язків не призвела 

до численних дискусій. 

Формулювання, використане в податковому законодавстві, не зовсім чітке, було 

чітко визначено у судовій практиці. Видається, що протягом двадцяти років, протягом 

яких діяли нормативні акти, були вирішені відповідні основні (головні) проблеми. У той 

же час, видається, що перегляд судових рішень дає змогу висловити тезу, що з двох 

потенційних типів тлумачення (обмежувального та широкого) широкий спосіб тлума-

чення має перевагу у сумнівних випадках; це в кінцевому підсумку призводить до моделі, 

за якою податкове становище спадкоємця повинно бути максимально схожим на 

ситуацію з померлим платником податків (тобто спадкодавцем). 

Ключові слова: податкове право, правонаступництво, спадкове право, судова практика. 
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ПРИНЦИП ОФІЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА ЙОГО ОСОБЛИВА РОЛЬ 

ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ 

A. Школик 

Львівський національний університет імені Івана Франка,  

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: a.shkolyk@gmail.com 

Окреслено зміст принципу офіційного дослідження у німецькій, польській та українській 

правовій доктрині, а також його закріплення у відповідних законах (кодексах) про адміні-

стративну процедуру. 

Цей принцип полягає у покладенні на публічну адміністрацію обов’язків: повно і 

всебічно дослідити усі фактичні обставини справи, а не лише представлені їй учасниками 

адміністративної процедури докази; навіть без клопотань учасників, з власної ініціативи 

витребувати додатково необхідні та достатні докази для повного і всебічного дослідження; 

на основі проведеного дослідження доказів сформувати власне переконання про право-

мірне рішення і ухвалити його (враховуючи відповідні вимоги учасників, але не обов’язково 

їх задовольняючи). 

Також зауважено, що учасники адміністративної процедури володіють не лише проце-

дурними правами (наприклад, бути заслуханим), але й обов’язками. Зокрема, вони зобо-

в’язані сприяти публічній адміністрації у дослідженні всіх фактичних обставин справи, а 

невиконання цього обов’язку може призводити до рішень суб’єктів публічного адміністру-

вання, в яких не буде задоволено вимог учасників адміністративної процедури.  

Принцип офіційного дослідження істотно відрізняє право адміністративної процедури 

(та адміністративного процесу) від цивільного (за українським законодавством – і госпо-

дарського) процесу. Цей принцип обмежує дію відомих принципів змагальності та диспози-

тивності, які також використовують в адміністративно-процедурному законодавстві, проте у 

значно меншому обсязі. 

Kлючові слова: адміністративна процедура, принцип офіційного дослідження, обов’язок 

доказування. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.081 

Загалом принципи адміністративної процедури, тобто їх перелік та основний 
зміст, уже достатньо висвітлені в українській адміністративно-правовій літературі. 
Проте окремо кожен принцип, у тім числі специфіку його застосування саме в 
адміністративній процедурі варто проаналізувати глибше, особливо якщо на тако-
му принципі ґрунтуються також і інші галузі права. 

Адміністративна процедура об’єктивно має достатньо багато спільного зі судовим 
процесом. Однак у цій статті зупинимося на принципі, котрий найістотніше відрізняє 
адміністративну процедуру, а точніше, відмежовує правові основи її здійснення від 
процесу цивільного (а також – господарського за українським законодавством). 

Йдеться про принцип, який у німецькому Законі «Про адміністративну процеду-
ру» називається untersuchungsgrundsatz [11] і дослівно перекладається як дослідницький 
принцип. У найбільшому «Українсько-німецькому словнику» його вже перекладе-
но як юридичний термін «розшуковий принцип» [5, с. 1002] зі сфери кримінального 
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процесу, що додатково засвідчує його спільність для різних галузей публічного права: 
адміністративної процедури та кримінального процесу, хоча в останньому він має 
дещо інше змістове навантаження. 

У публікаціях німецьких науковців для позначення аналізованого поняття 
часто використовують також словосполучення інквізиційний принцип, що навряд 
чи може «прижитися» в Україні з огляду на переважне використання ключового 
слова в іншому значенні.  

У проекті Закону України «Про адміністративну процедуру» розробники наз-
вали його дещо модифікований варіант принципом офіційності [3]. Така назва 
також не є випадковою, адже навіть німецькі дослідники перекладають його на 
англійську мову як the principle of ex officio investigation [2, с. 11] або ж принцип 
офіційного дослідження. 

На цьому призупинимо висвітлення термінологічної етимології і спробуємо з’ясу-
вати зміст названого принципу. Передусім окреслимо його доктринальне обґрунтуван-
ня, а поряд із цим проаналізуємо відповідні норми зарубіжного та українського 
адміністративно-процедурного та адміністративно-процесуального законодавства. 

Як зазначив німецький суддя В. Раймерс, «в адміністративній процедурі, орга-
нізованій у відповідності із стандартами правової держави, орган виконавчої влади 
і громадянин не можуть розглядатись як учасники цивільно-правового відношення. 
Орган виконавчої влади діє на основі публічного права, тобто належного лише 
йому спеціального права, що уповноважує його вживати односторонні заходи сто-
совно громадянина, тим самим існує субординація між державою та громадяни-
ном» [7, с. 29].  

Ця цитата потребує певного роз’яснення. По-перше, для фахівців з адміністра-
тивного права очевидно, що під органом виконавчої влади тут варто розуміти усіх 
уповноважених законом суб’єктів публічного адміністрування, а під громадянином – 
загалом приватних осіб, у тім числі юридичних.  

По-друге, названу субординацію необхідно чітко відрізняти від рівності у 
процесуально-правовому аспекті, що є характерною для правовідносин між суб’єк-
тами публічного адміністрування та приватними особами. При тому зазначимо, що 
на відміну від ієрархічних відносин організаційної або службової підлеглості, у 
зовнішній адміністративній процедурі приватна особа не підпорядкована суб’єкту 
публічного адміністрування. Така особа володіє процедурними правами та обов’язками, 
а при виникненні публічно-правового спору є повноцінним рівноправним учасником 
судового адміністративного процесу, поряд із суб’єктом владних повноважень.  

Своєю чергою суб’єкт публічного адміністрування як сторона процесу обме-
жений імперативними нормами публічного права та за загальним правилом не 
може настільки вільно розпоряджатися предметом спору, як громадянин у цивіль-
ному праві (у правовій доктрині це охоплюється поняттям диспозитивності). 
Однак, як зауважив Т. Херрманн, «це нічого не змінює у тому, що в адміністратив-
но-правовому спорі сторони, як і в цивільному процесі, у процесуальному відно-
шенні також рівні і між ними панує «принцип рівності у зброї» [9, с. 67].  

Зазначена ж вище субординація між публічною адміністрацією та приватною 
особою також означає, що в адміністративній процедурі не застосовують відомий 
принцип судового процесу nemo judex in causa sua. Адже саме суб’єкт публічного 
адміністрування, розглянувши справу приватної особи, визначає її права та обо-
в’язки у відповідному рішенні.  

Однак це рішення може бути оскаржене до адміністративного суду і як один із 
можливих наслідків – скасоване. Зважаючи на юридичну можливість майбутнього 
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судового перегляду свого рішення, уповноважений суб’єкт публічного адміністру-
вання не може керуватися при прийнятті адміністративного акта лише доказами, 
представленими йому приватною особою і в яких об’єктивно переважатимуть 
вигідні для неї обставини. Адже якщо при судовому чи навіть адміністративному 
(в порядку адміністративного оскарження) перегляді виявляться інші фактичні 
обставини, то рішення суб’єкта публічного адміністрування цілком імовірно буде 
визнано неправомірним. 

З наведеного випливає доцільність, а точніше необхідність дослідження суб’єктом 
публічного адміністрування не лише представлених приватною особою, але усіх 
можливих і достатніх доказів та встановлення у результаті всіх фактичних обста-
вин справи перед прийняттям остаточного рішення. І тут впадає у вічі відмінність 
адміністративної процедури від цивільного процесу, в якому визначальними є 
принципи змагальності та диспозитивності. Розглядаючи цивільну, а за українсь-
ким законодавством також і господарську справу, уповноважений суд заслуховує 
докази, надані самими учасниками процесу або витребувані за їх ініціативою. Як 
зазначає у цьому контексті німецький дослідник та суддя Л. Брокер, досліджені таким 
способом (у цивільному процесі) обставини є лише «формальною істиною», а не 
істинними обставинами справи [2, с. 15]. 

У результаті стає зрозумілою чітка логіка, яку спостерігаємо у німецькій док-
трині права адміністративної процедури і в якій принцип офіційного дослідження 
називають ключовим в аналізованій нами галузі. Будь-який суб’єкт публічного 
адміністрування зобов’язаний ex officio, просто виконуючи покладені на нього зав-
дання та функції, дослідити усі фактичні обставини кожної адміністративної спра-
ви, а не лише докази, представлені йому учасниками адміністративної процедури з 
огляду на різні фактори.  

Такі чинники поведінки учасників своєю чергою також відрізняються і можуть 
полягати: 

1) у фактичній неможливості для приватної особи отримати той чи інший 
доказ, який перебуває у володінні інших осіб або суб’єктів владних повноважень – 
цей чинник назвемо умовно об’єктивним; 

2) у небажанні приватної особи подати докази, що несприятливо вплинуть на 
майбутнє рішення суб’єкта публічного адміністрування – такий чинник уже є 
суб’єктивним. 

З огляду на це, принцип офіційного дослідження встановлює обов’язок суб’єкта 
публічного адміністрування повно і всесторонньо дослідити обставини справи, 
незалежно від фактичних можливостей та волі учасників адміністративної проце-
дури. При тому норми адміністративно-процедурного законодавства у різних дер-
жавах, за допомогою яких буде реалізовано зазначений обов’язок суб’єкта публіч-
ного адміністрування, зрозуміло відрізнятимуться.  

Наприклад, присвячена принципу офіційності ст. 17 українського законопро-
екту «Про адміністративну процедуру» практично повністю спрямована на усунен-
ня першого зі зазначених, об’єктивного чинника. Відповідно до неї, «Адміністратив-
ний орган зобов’язаний встановлювати обставини, що мають значення для вирішення 
справи, і за необхідності збирати для цього документи або інформацію з власної 
ініціативи, у тому числі без залучення особи організовувати витребування доку-
ментів та відомостей, отримувати погодження та висновки, необхідні для вирішен-
ня справи» [6]. Також законопроект містить додаткову гарантію реалізації цього 
обов’язку саме суб’єктом публічного адміністрування, який «не може вимагати від 
особи документи або інформацію, що перебувають у володінні адміністративного 
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органу або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що 
належать до сфери їх управління» [6]. 

Загалом позитивно оцінюючи такі норми законопроекту, зауважимо, що у цій 
статті не передбачено, як забезпечити повне і всебічне дослідження усіх обставин 
справи, якщо учасник адміністративної процедури подав лише вигідні для нього 
докази. З цією метою німецький закон «Про адміністративну процедуру» у п. 2 
ст. 26 передбачає обов’язок учасників сприяти належному дослідженню доказів, 
хоча і з певними обмеженнями: «Учасники повинні сприяти дослідженню обста-
вин справи. Зокрема вони повинні повідомляти про відомі їм обставини і докази. 
Інші обов’язки на сприяння дослідженню обставин справи, зокрема обов’язок 
особистої присутності або надання свідчень, виникають тільки в тому випадку, 
якщо вони спеціально закріплені правовою нормою» [1, с. 48]. 

Процитована норма німецького зумовлює тягне фактичні та юридичні наслід-
ки для приватної особи, на яку покладають несприятливі наслідки недостатньої 
участі, адже вона не зможе посилатися на недостатнє дослідження обставин справи 
уповноваженим суб’єктом публічного адміністрування. Більше того, як зазначає 
уже цитований Л. Брокер, «якщо в учасника була можливість відповісти на запи-
тання і тим самим сприяти їх з’ясуванню, але він не зробив цього, незважаючи на 
відповідну вимогу органу виконавчої влади, то орган виконавчої влади не зобо-
в’язаний вживати усіх інших можливостей дослідження обставин справи. Наслідки 
недостатньої участі йдуть на шкоду тому учаснику, хто не виконав свого 
обов’язку сприяння» [2, с. 19]. 

Така позиція німецького судді та науковця не означає, що суб’єкт публічного 
адміністрування може ігнорувати обов’язок повного дослідження обставин справи. 
Адже відповідно до п. 2 параграфа 24 німецького закону «орган влади повинен 
брати до уваги всі обставини справи, також і ті, які діють на користь учасників» 
[1, с. 47]. За змістом зазначений вище обов’язок учасників сприяти належному 
дослідженню обставин справи є стимулюючою адміністративно-процедурною нор-
мою. Її обґрунтування можна виводити з принципу змагальності, що також визна-
чає наповнення адміністративно-процедурного законодавства, хоча і в значно 
меншому обсязі порівняно з цивільним процесом.  

Поряд із цим, у зарубіжних загальних законах (кодексах) про адміністративну 
процедуру можна віднайти інші норми, якими стимулюють повне і всебічне 
подання доказів учасниками адміністративної процедури, проте в контексті одного 
з процедурних обов’язків суб’єкта публічного адміністрування. Наприклад, згідно 
з відносно новою (ухваленою кілька років тому) ст. 79а польського Кодексу 
адміністративного провадження, «у провадженні, розпочатому на вимогу сторони, 
при повідомленні щодо можливості коментувати зібрані докази та матеріали і 
подані запити, орган публічної адміністрації зобов’язаний вказати на залежні від 
сторони обставини, які не були здійснені або подані у день надсилання інформації, 
що може призвести до видання рішення, яке не відповідатиме вимозі сторони» 
[10, с. 27–28]. Інакше кажучи, суб’єкт публічного адміністрування повинен чітко 
вказати учаснику адміністративної процедури на потенційну вигідність подання 
ним додаткових відомостей або даних, а у випадку ж відсутності такого подання – 
на можливість неприйняття сприятливого адміністративного акта у повній відпо-
відності до бажання такого учасника. Отже, реалізація одного із засадничих прав 
учасників адміністративної процедури бути вислуханим максимально заохочується 
за допомогою інших дотичних норм загального закону (кодексу), і в комплексі 
забезпечується максимально активна участь приватних осіб у провадженні. 
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Заслуховування учасників зрозуміло є не єдиним засобом доказування в ад-
міністративній процедурі, спрямованим на повне та всебічне дослідження обставин 
справи. Наприклад, у німецькому законі «Про адміністративну процедуру» в 
окремому п. 1 параграфа 26 перелічено можливі засоби доказування та підстави їх 
застосування: «Орган влади користується засобами доказування, які він згідно з 
належним йому правом розсуду вважає потрібними для дослідження обставин 
справи. Зокрема він може: 

1. Збирати інформацію будь-якого виду, 
2. Заслуховувати учасників, допитувати свідків і експертів або отримувати 

відгуки учасників, експертів та свідків в письмовій або електронній формі, 
3. Використовувати офіційні документи і матеріали, 
4. Здійснювати огляд» [1, с. 48]. 
Коментуючи цю статтю, зазначимо принаймні два важливі аспекти для нашого 

наукового аналізу. По-перше, впадає у вічі об’єктивна подібність цього переліку до 
аналогічних статей про засоби доказування у судових процесуальних кодексах. По-
друге, суб’єкт публічного адміністрування на власний розсуд встановлює, які 
додаткові засоби доказування мають бути представлені до розгляду. Тобто, 
визначення обсягу дослідження є дискреційним повноваженням відповідного органу, 
яке повинно належно використовуватися для повноцінного з’ясування обставин 
справи. Це означає також, що дослідження обставин справи не повинно бути без-
межним, але достатнім для формування переконання суб’єкта публічного адміні-
стрування, яке мало б стати основою майбутнього рішення.  

Як зазначає у цьому контексті В. Раймерс, в адміністративній процедурі не 
завжди потрібне трудомістке доказування. Якщо факти є очевидними для будь-якої 
людини чи принаймні відомими органу виконавчої влади, вони не потребують 
доведення. Наприклад, якщо будівництво дороги ставить під загрозу певні види 
тварин, немає потреби перевіряти наявності такого виду тварин у певній 
місцевості, адже процедура тут стає надмірно витратною та тривалою. Тому орган 
виконавчої влади презюмує, що тварини певного виду проживають на відповідній 
території і в своєму рішенні профілактично передбачає охоронні заходи, спря-
мовані на недопущення шкоди для таких тварин (наприклад, загорожі та спеціальні 
мости для тварин для уникнення зіткнень з автомобілями) [7, с. 32–33]. 

До наведеного варто додати, що суб’єкт публічного адміністрування не пови-
нен також досліджувати фактів, що не мають значення для вирішення справи та 
уже доведених, наприклад, у судовому порядку.  

Також із принципом офіційного дослідження пов’язаний обов’язок суб’єкта 
публічного адміністрування документувати усі матеріали справи та отримані відо-
мості, що у пострадянських нормативно-правових актах охоплюється поняттям 
діловодства. Таким способом можна запобігти втратам певної інформації, яка може 
бути використана приватними особами та й самими суб’єктами публічного адміні-
стрування в майбутньому, при поданні та відповідного позову до адміністратив-
ного суду та його розгляді. Адже ще в римському праві існував давній принцип: 
«Чого немає в матеріалах справи, того немає на світі» (лат. quod non est in actis, non 
est in mundo) [2, с. 19]. 

У результаті проведеного повного і всебічного дослідження обставин справи у 
посадової особи суб’єкта публічного адміністрування повинно сформуватися пере-
конання, яким буде зміст майбутнього рішення. Однак у багатьох адміністративних 
провадженнях, і зокрема, за участю кількох або багатьох приватних осіб із різними 
інтересами або ж суперечливого правового регулювання, в уповноваженого суб’єкта 
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можуть залишатися сумніви щодо вибору варіанту правомірного рішення. Для 
таких випадків польським Кодексом адміністративного провадження передбачено 
засаду (принцип) вирішення сумнівів тлумачення правових норм на користь 
приватних осіб, що є адресатами обтяжуючих адміністративних актів, за винятком 
випадків, коли це суперечить інтересам третіх осіб або ж публічним інтересам (у 
тім числі інтересами держави) [10, с. 4]. 

Німецькі науковці у своїх працях також зауважили, що у провадженнях, у 
результаті яких приймають обтяжуючі (не на користь приватної особи) акти, тягар 
доказування покладають на уповноважений орган виконавчої влади. З іншого ж 
боку, за загальним правилом громадянин несе тягар доказування, коли залишаються 
сумніви в наявності фактів, якими він обґрунтовує своє право на отримання якої-
небудь адміністративної послуги. Водночас, винятки у цьому відношенні існують, 
передусім коли громадянин з власної вини перебуває в ситуації неможливості 
довести необхідні факти [2, с. 20–21]. У таких випадках уже суб’єкт публічного 
адміністрування зобов’язаний витребувати в інших суб’єктів права відповідні докази. 

Перед формуванням проміжних висновків щодо принципу офіційного досліджен-
ня в адміністративній процедурі звернемо увагу, що за змістом він чималою мірою 
перегукується зі закріпленим у ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України 
принципом офіційного з’ясування судом всіх обставин у справі. Тут буде доречним 
нагадати та процитувати п. 4 цієї статті, згідно з якою уже «суд вживає визначені 
законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо 
виявлення та витребування доказів з власної ініціативи» [3]. 

Як зазначають автори науково-практичного коментаря до Кодексу адміні-
стративного судочинства, «принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі 
(офіційності) властивий лише адміністративному процесу. Офіційність полягає в 
активній ролі суду і за своїм змістом обмежує дію принципів змагальності і 
диспозитивності» [4, с. 109]. Також процитуємо у цьому контексті Г. Рижкова: 
«Найважливіші ознаки принципу офіційності в адміністративному судочинстві 
полягають у закріплених у відповідному процесуальному кодексі обов’язках ад-
міністративного суду щодо активної підтримки ходу провадження, дослідження 
фактичних обставин в можливо повному обсязі, для чого суддя повинен сприяти 
активній участі учасників провадження у дослідженні фактичних обставин справи 
та їх проясненні» [8, с. 517]. 

Як бачимо, зміст принципу офіційного дослідження в адміністративному судо-
чинстві та адміністративній процедурі є майже аналогічним. Отже, цей принцип, з 
одного боку, є спільним та об’єднує адміністративну процедуру й адміністра-
тивний судовий процес, а з іншого – найбільше відрізняє названі галузі від процесу 
цивільного. 

Підсумовуючи висвітлення принципу офіційного дослідження у правовій док-
трині та його закріплення в адміністративно-процедурному законодавстві, дохо-
димо до таких висновків. 

По-перше, принцип офіційного дослідження полягає у покладенні на публічну 
адміністрацію таких обов’язків: 

– повно і всебічно дослідити усі фактичні обставини справи, а не лише пред-
ставлені їй учасниками адміністративної процедури докази; 

– навіть без клопотань учасників, з власної ініціативи (рос. по долгу службы) 
витребувати додатково необхідні та достатні докази для повного і всебічного 
дослідження;  
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– на основі проведеного дослідження доказів сформувати власне переконання 
про правомірне рішення й ухвалити його (враховуючи відповідні вимоги учас-
ників, але не обов’язково їх задовольняючи). 

По-друге, учасники адміністративної процедури (передусім – приватні особи) 
володіють не лише процедурними правами (наприклад, бути заслуханим), але й 
обов’язками. Зокрема, вони зобов’язані сприяти публічній адміністрації у дос-
лідженні всіх фактичних обставин справи, а невиконання цього обов’язку може 
призводити до рішень суб’єктів публічного адміністрування, в яких не буде задово-
лено вимог учасників адміністративної процедури. Вважаємо, що таке положення 
повинно бути закріплене і в майбутньому українському законі (кодексі) про адміні-
стративну процедуру. 

По-третє, принцип офіційності істотно відрізняє право адміністративної про-
цедури (та адміністративного процесу) від цивільного (за українським законо-
давством – і господарського) процесу. Принцип офіційного дослідження обставин 
справи обмежує дію принципів змагальності та диспозитивності, які також вико-
ристовують в адміністративно-процедурному законодавстві, проте у значно мен-
шому обсязі. 
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THE PRINCIPLE OF EX OFFICIO INVESTIGATION 
AND ITS SPECIFIC ROLE FOR ADMINISTRATIVE PROCEDURE 
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The article deals with the principle of ex officio investigation in German, Polish and Ukrainian 

legal doctrine as well as its regulation in relevant general laws (codes) on administrative procedure. 

Taking into account the legal possibility of future judicial review of its decision, an 

authorized public administration entity cannot be guided in adopting an administrative act only 

by evidence presented to it by an individual and in which the circumstances favorable to it will 

objectively prevail. Indeed, if judicial or even administrative (in the procedure of administrative 

appeal) review reveals other factual circumstances, then the decision of the public 

administration entity is likely to be found unlawful. 

So the principle of ex officio investigation is to impose on the public administration the 

duty: to fully and comprehensively examine all the factual circumstances of the case, not just 

the evidence presented to it by the participants in the administrative procedure; even without 

the participants’ requests, on their own initiative, to require additional necessary and sufficient 

evidences for a complete and comprehensive research; based on the research of the 

evidence, to form own belief about the right decision and to make it (taking into account the 

relevant requirements of the participants, but not necessarily satisfying them). 

It is also noted in the article that participants in administrative proceedings have not only 

procedural rights (such as to be heard) but also duties. In particular, they are obliged to assist 
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the public administration in investigating all the factual circumstances of the case. Failure to 

comply with this obligation may lead to decisions of the public administration entities that do 

not satisfy the requirements of the administrative procedure participants. The author is 

convinced that such a provision should be enshrined in the future Ukrainian law (code) on 

administrative procedure. 

The principle of ex officio investigation significantly differentiates the law of administrative 

procedure (and administrative process) from civil process (according to Ukrainian current 

legislation also - economic process). This principle limits the validity of well-known by most of 

lawyers adversarial and dispositive principles, which are also used in administrative procedural 

legislation, but to a much lesser extent. 

Keywords: general laws (codes) on administrative procedure, the principle of ex officio 

investigation, the duty of proof 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ПУБЛІЧНО-СЛУЖБОВИХ 
СПОРІВ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ  

Н. Янюк 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: n.yanyuk@gmail.com 

Мета статті полягає у необхідності з’ясування поняття «публічно-службового» спору 

як різновиду публічно-правового спору, що належить до юрисдикції адміністративних судів. 

Визначено види публічно-службових спорів і проаналізовано приклади зі судової практики. 

Окреслено основні проблемні питання, з якими стикаються адміністративні суди при 

розгляді і вирішенні таких спорів. 

Публічно-службові відносини виникають з моменту участі у конкурсі на заміщення 

посади. З припиненням служби не припиняється право колишнього публічного службовця 

на захист, зокрема справи про перерахунок пенсій, зарахування до стажу державної 

служби стажу служби на посадах в органах місцевого самоврядування і т. п.  

Дискусійним є питання щодо розгляду у порядку адміністративного судочинства справ 

про проходження патронатної служби, оскільки вона сьогодні не належить до системи 

державної служби.  

Питання про відшкодування матеріальної шкоди, завданої службовцем органу публіч-

ної влади під час проходження публічної служби, не є предметом розгляду адміністратив-

ного суду. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративна справа, адміністратив-

ний позов, публічна служба, публічно-правовий спір. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.090 

Постановка проблеми. Останнім часом кількість спорів, які виникають у 
сфері публічної служби, значно зросла. Видається, на це дві основні причини: по-
перше, реформування органів публічної влади, що впливає на зміни в апараті 
службовців цих органів, і по-друге, відсутність єдиного розуміння публічної 
служби та публічного службовця, що призводить до неоднакового тлумачення на 
практиці. Щодо першої причини, то реформування в системі органів публічної 
влади є цілком виправданим і відповідає потребам розвитку самого суспільства. 
Зміни в системі та структурі органів публічної влади, які відбуваються шляхом 
реорганізації органу публічного управління (злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення), ліквідації органу супроводжуються зміною внутрішньої структури органу, 
передачею повноважень та функцій новоутвореним органам чи підрозділам, а такі 
реформи торкаються службового корпусу відповідних органів – публічних 
службовців. Наслідком може бути скорочення чисельності і звільнення публічних 
службовців або переведення на інші посади (наприклад, ч. 5 ст. 22 Закону України 
«Про державну службу» передбачає переведення на рівнозначну або нижчу (за 
згодою) посаду в державному органі, якому передають такі повноваження і 
функції). Ці процеси проходять доволі складно і можуть супроводжуватися кон-
фліктами, які часто набувають форми публічно-службових спорів, які вирішують в 
адміністративних судах.  
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Друга причина полягає у не завжди системному підході у правовому 
регулюванні питань публічної служби. Певну складність додає відсутність єдиного 
розуміння поняття «публічна служба» в теорії і законодавстві. Це поняття викорис-
товується лише у Кодексі адміністративного судочинства України і визначено його 
через окремі види службової діяльності, які не завжди можна охарактеризувати як 
різновиди професійної діяльності. Основними складовими публічної служби є 
державна служба і служба в органах місцевого самоврядування, проте донині не 
прийнятий новий Закон України «Про службу в органах місцевого самовря-
дування». Усе це впливає на складність справ, які розглядають в усіх судових 
інстанціях, у тому числі й у Верховному Суді. 

Мета статті полягає у необхідності з’ясувати поняття «публічно-службового» 
спору як різновиду публічно-правового спору, що належить до юрисдикції 
адміністративних судів, визначити види таких спорів, окреслити основні проблемні 
питання, з якими стикаються адміністративні суди при розгляді і вирішенні таких 
спорів, провести розмежування публічно-службових спорів від трудових спорів, 
які не належать юрисдикції адміністративного суду. 

Виклад основного матеріалу. Окремі питання публічної служби вже 
досліджені у працях відомих науковців: В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, Л. Р. Білої-
Тіунової, Т. О. Коломоєць, Г. Й. Ткач та ін. Поняття і види публічно-правових 
спорів відображено у працях В. Г. Перепелюка, М. І. Смоковича, Н. Є. Хлібороб та 
ін. Питання розгляду справ у сфері публічної служби були предметом дослідження 
у кандидатській дисертації судді Вищого адміністративного суду М. І. Цуркана за 
темою: «Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної 
служби в Україні», захищеної у 2009 році. Проте після прийняття 2015 року нового 
Закону України «Про державну службу» і внесення змін до Кодексу адміністра-
тивного судочинства України, у 2017 році з’явилися нові проблемні моменти, що 
потребують подальшого дослідження. 

Доволі складний процес формування державної служби в Україні та служби в 
органах місцевого самоврядування вплинув на виникнення публічно-правових 
спорів щодо проходження публічної служби. З часу прийняття Кодексу адміністра-
тивного судочинства України ця категорія справ була однією з найпоширеніших і 
водночас складних. 

Загалом усі службовці «створюють духовні цінності або реалізують 
управлінські функції» [5, с. 30]. Як слушно зазначила Л. Р. Біла-Тіунова, організа-
ція служби є продовженням процесу формування будь-якої організації (органу, 
установи, організації) або їх системи, охоплює встановлення посад та їх кількості, 
визначення посадових повноважень, підбір та розстановку кадрів, а завершенням є 
практичне ведення службової діяльності [2, с. 51]. Для злагодженого процесу 
служби обов’язковою є належна правова регламентація. Однак у спадок від 
радянського минулого державна служба не отримала належного правового регулю-
вання, а ще гірше – єдиного підходу у розумінні поняття «державна служба». Як 
зауважили науковці, особливістю державної кадрової політики на ті часи було, по-
перше, те, що державні службовці підпорядковувалися більше своєму керівникові, 
ніж загальному громадському інтересові та державі, та, по-друге, її усічену 
структуру, в якій такий елемент, як державний орган, виключався з неї, внаслідок 
чого службовець, по суті, отримував завдання не від державного органу з 
визначеною компетенцією, а від держави [3, с. 7]. Це призвело до того, що питання 
проходження державної служби регулювали партійні директиви або загальні 
положення трудового законодавства. Така ситуація настільки глибоко вкорінилося, 
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що, приймаючи Закон України «Про державну службу» у грудні 1993 року, 
законодавець закріпив пріоритет норм трудового права щодо прийняття, дисци-
плінарної відповідальності та припинення державної служби. Лише у прийнятому 
у грудні 2015 року Законі України «Про державну службу» у ст. 1 було визначено 
поняття державної служби як публічної служби, а у ст. 5 закріплено переваги норм 
адміністративного права.  

З 2005 року у Кодексі адміністративного судочинства України (далі – КАС 
України) містилося визначення поняття «публічна служба». Проте після внесення 
змін до процесуальних законів у листопаді 2017 року під публічною службою 
розуміють як «діяльність на державних політичних посадах, у державних коле-
гіальних органах, професійну діяльність суддів, прокурорів, військову службу, 
альтернативну (невійськову) службу, іншу державну службу, патронатну службу в 
державних органах, службу в органах влади АРК, органах місцевого самоврядуван-
ня». Позитивно, що до цього переліку віднесено службу у державних колегіальних 
органах, проте дискусійним є віднесення до публічної служби патронатної служби. 
У ч. 4 ст. 92 Закону України «Про державну службу» визначено, що на працівників 
патронатної служби поширюється дія законодавства про працю, за винятком 
окремих статей Кодексу законів про працю. За попереднім Законом ця категорія 
належала до державної служби, і відповідно розгляд спорів відбувався в адмі-
ністративних судах, проте тепер це видається недоцільним, а широкий підхід у 
тлумаченні поняття публічної служби є необґрунтованим, оскільки породжує 
проблему у розмежуванні приватноправових і публічно-правових спорів.  

У юридичній літературі запропоновано виділити такі критерії для відме-
жування публічно-правових спорів від приватноправових: 1) суб’єкти правового 
спору (за цим критерієм публічно-правовими є спори, однією зі сторін яких 
виступає орган публічної влади, його посадова чи службова особа як суб’єкт 
владних повноважень. При цьому суб’єкт владних повноважень, у правових 
відносинах з яким виник правовий спір, наділений компетенцією вирішувати 
питання про права, свободи, інтереси, а також обов’язки іншого учасника таких 
правових відносин); 2) зміст правовідносин, з яких виник спір (публічно-
правовими є правові спори, що виникають із правових відносин, пов’язаних із 
реалізацією публічної влади. Змістом цих правовідносин є взаємні права та 
обов’язки суб’єктів, які випливають зі здійснення суб’єктом своїх владних 
повноважень); 3) предмет та підстави правового спору (за цим критерієм публічно-
правовими є спори, у яких оскаржують рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта 
владних повноважень [11, с. 12].  

Зокрема, О. В. Скочиляс-Павлів пропонує під публічно-правовим спором розу-
міти «передану для вирішення адміністративним судом суперечку, яка виникає у 
сфері публічно-правових відносин, однією зі сторін якої є суб’єкт владних 
повноважень, який здійснює владні управлінські функції в цих відносинах» [9, 
с. 125]. Але термін «суперечка» не є правовою категорією і не може передавати 
зміст певного протиріччя інтересів у сторін спору. Радше можна вести мову про 
конфлікт інтересів позивача і відповідача (однак категорію «конфлікт інтересів» 
сьогодні використовують в антикорупційному законодавстві). Кожна сторона 
впевнена у своїй правоті й захищає матеріальні права, свободи та інтереси, шляхом 
реалізації процесуального права – звернення з позовом до адміністративного суду.  

Інші автори публічно-правовий спір визначають як «втілене у юридично 
значущих діях сторін протиріччя щодо реалізації прав, свобод, інтересів, 
повноважень у публічно-правових відносинах, а також щодо реалізації публічно-



Н. Янюк 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 69 93 

владних (у тім числі управлінських) функцій та пов’язаних із ними прав, свобод, 
інтересів поза конкретними правовідносинами» [4, с. 109]. Натомість Н. Є. Хлібо-
роб зазначила, що публічно-правовий спір є видом юридичного конфлікту, який 
потрібно розглядати як особливий стан правовідносин, пов’язаний з наявністю 
суперечностей між суб’єктами цих правових відносин щодо реалізації їхніх прав, 
свобод, інтересів, а також обов’язків. Передумовою виникнення публічно-правово-
го спору є: 1) наявність юридичного конфлікту між суб’єктами правових відносин з 
приводу реалізації їхніх прав, здійснення обов’язків у сфері публічно-правових 
відносин; 2) наявність норм права, що встановлюють право особи звернутися до 
уповноважених законом органів або застосувати інші способи для вирішення 
публічно-правового спору; 3) наявність механізму реалізації права особи на захист 
[11, с. 8, 9].  

Згідно із п. 2 ч. 2 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів 
поширюється на справи у публічно-правових спорах, які виникають з приводу 
прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної 
служби. Насправді, це досить широка сфера відносин, у якій можуть виникати 
публічно-службові спори. Публічно-службові відносини виникають з часу, коли 
особа реалізує конституційне право на державну службу чи службу в органах 
місцевого самоврядування. Позивачем у цих спорах може бути не лише державний 
службовець, але й кандидат на заміщення вакантної посади державної служби. 
Зокрема нові положення КАС України розширили коло відповідачів і згідно з п. 9 
ч. 2 ст. 19 конкурсна комісія виступає в якості суб’єкта владних повноважень, 
оскільки її рішення є підставою для прийняття акта про призначення на посаду.  

Наприклад, 17 листопада 2016 року ОСОБА_1 звернувся до Полтавського 
окружного адміністративного суду з позовною заявою до Зіньківської районної 
державної адміністрації Полтавської області про визнання недійсним проведеного 
13.09.2016 року конкурсу на заміщення вакантної посади першого заступника 
голови Зіньківської районної державної адміністрації. Позивач уважав, що заз-
начений конкурс має бути визнаний судом недійсним з огляду на допущення 
порушень вимог ст. 23 Закону України «Про державну службу» в частині, що 
стосується визначення дати оприлюднення інформації про проведення конкурсу та 
дати, до якої особи, що планують взяти участь у конкурсі, мають подати необхідні 
документи. Однак судом було встановлено, що протягом вересня 2016 року в 
телефонному режимі адміністратор конкурсу ОСОБА_3 повідомляла учасників 
конкурсу, в тому числі й ОСОБА_1, про дату проведення конкурсу – «13.09.2016». 
Доказом обізнаності ОСОБА_1 про проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади саме 13.09.2016 року слугує також подана ним до Зіньківської РДА в цей 
день заява з проханням перенести конкурс у зв’язку з перебуванням його на 
стаціонарному лікуванні. При цьому, вказана заява була подана лише до 
конкурсної комісії та без відповідного звернення до голови Зіньківської РДА як 
керівника органу, що оголосив конкурс, та без відповідних підтверджуючих 
документів про хворобу та лікування ОСОБА_1. Суд також звернув увагу, що у 
роботі конкурсної комісії брали участь представники громадських організацій, 
однак жоден із конкурсантів чи представників громадськості не мав претензій 
щодо процедури проведення конкурсу, що ставило б під сумнів легітимність 
проведення конкурсу. Враховуючи надані докази у задоволенні адміністративного 
позову суд відмовив [8]. Харківський апеляційний адміністративний суд ухвалою 
від 15.03.2017 року залишив цю постанову без змін [10]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_320/ed_2016_12_21/pravo1/T150889.html?pravo=1#320
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На збільшення кількості спорів вплинули і зміни, які відбулися після прийняття 
нової редакції Закону України «Про державну службу», зокрема щодо порядку 
присвоєння рангів державного службовця. Сьогодні змінилася кількість категорій 
посад державної служби, відповідних їм рангів і строк для присвоєння чергового 
рангу. Не завжди однакове розуміння у цих питаннях породжує спори, які 
розглядають в адміністративних судах. Наприклад, до Херсонського окружного 
адміністративного суду звернулася з позовом ОСОБА_1, яка просила зобов’язати 
присвоїти черговий ранг і зробити перерахунок заробітної плати. З матеріалів справи 
вбачаємо, що наказом керівника апарату Миколаївського окружного адміністра-
тивного суду від 08.08.2016 року № 86-К «Про присвоєння рангів державним 
службовцям суду» відповідно до ст. 39 Закону України «Про державну службу» і 
п. 10. Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 року №306 «Питання 
присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних 
службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими 
званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» ОСОБА_1 
присвоєно 5-й ранг державного службовця в межах категорії «Б», враховуючи, що на 
займаній посаді вона відпрацювала 08 років 09 місяців 00 днів. Проте ОСОБА_1 
звертає увагу, що відповідно до Закону України «Про державну службу» від 
16.12.1993 року їй 13.11.2011 року було присвоєно 9 ранг державного службовця, 
тому, на її думку, відповідно мали присвоїти 4 ранг державного службовця. Справу 
розглянув Херсонський окружний адміністративний суд. Постановою Херсонського 
окружного адміністративного суду від 25.05.2017 року, залишеною без змін ухвалою 
Одеського апеляційного адміністративного суду від 21.09.2017 року, відмовлено в 
задоволенні позову. 18.09.2019 року. Касаційний адміністративний суд у складі 
Верховного Суду розглянув справу і залишив касаційну скаргу ОСОБА_1 без 
задоволення [7]. Як свідчить аналіз судової практики, часто розгляд таких справ 
проходить усі інстанції в системі національного судочинства. 

Вживання заходів з оптимізації системи органів виконавчої влади супроводжується 
скороченням чисельності або штату службовців. Такі заходи іноді відбуваються з 
порушенням норми ст. 43 Закону України «Про державну службу», згідно з якою не 
вважається зміною істотних умов державної служби зміна назви структурного 
підрозділу державного органу або посади, якщо це не пов’язано зі зміною функцій 
цього органу та основних посадових обов’язків. Це стає підставою звернення до суду 
з проханням визнання протиправним акта про звільнення та його скасування, 
поновлення на посаді, також можна ставити питання про повернення заробітної 
плати за час вимушеного прогулу. М. І. Цуркан наголошує, що справи про стягнення 
заробітної плати (грошового утримання) за час вимушеного прогулу або виконання 
нижчеоплачуваної роботи у зв’язку з незаконним звільненням або переведенням, за 
умови, якщо така вимога не заявлялася одночасно з вимогою про поновлення на 
роботі, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, оскільки 
стосуються проходження особою публічної служби [12, с. 169].  

З метою однакового застосування законодавства і відправлення правосуддя 
при вирішенні справ щодо публічної служби адміністративним судам варто насам-
перед звернути увагу на такі питання: 1) визначення підсудності розгляду таких 
спорів; 2) визначення різновиду публічної служби; 3) визначення часу виникнення 
спірних правовідносин; 4) залежно від часу виникнення спірних правовідносин – 
встановлення наявності законодавчого врегулювання спірних правовідносин; 
5) встановлення можливості застосування строків позовної давності до цих право-
відносин [1, с. 32]. 
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Проходження служби має часові межі й охоплює просування по службі 
(службову кар’єру), у тому числі оцінювання, атестацію, застосування заходів 
заохочення, заходів дисциплінарної відповідальність, соціальний захист публіч-
ного службовця. Проте не всі справи за участю службовця публічної служби є 
предметом розгляду в адміністративному суді. Завданням адміністративного суду 
залишається питання захисту особи від неправомірних, на її думку, дій, рішень чи 
бездіяльності суб’єкта владних повноважень, не виняток і справи щодо публічного 
службовця. Тому спори за позовами органів публічної влади до відповідних 
службовців щодо відшкодування матеріальної шкоди мають розглядати у порядку 
цивільного судочинства.  

Доволі складним видався розгляд справи № 815/5027/15, остаточне рішення в 
якій поставила Велика Палата Верховного Суду 20.06.2018 року. З матеріалів 
справи вбачаємо, що під час ревізії фінансово-господарської діяльності встанов-
лено факти нестачі. У зв’язку з цим проведено службові розслідування, під час 
яких з’ясувалося, що ОСОБА_1, будучи військовою посадовою особою – началь-
ником речової служби військової частини, у період з червня 2001 року по листопад 
2010 року недбало ставився до виконання своїх службових обов’язків, не вів 
належно обліку наявності матеріальних засобів, закріплених за речовою службою, 
не дотримувався правил приймання, зберігання, видавання та здавання матеріаль-
них засобів, допускав випадки псування військового майна, приймаючи та видаючи 
матеріальні засоби, не оформлював цих дій у встановленому порядку, в результаті 
чого протягом зазначеного вище проміжку часу у військовій частині виникла 
нестача військового майна на загальну суму 11 182,03 грн. З огляду на те, що 
ОСОБА_1 станом на серпень 2015 року коштів не відшкодував, військова частина 
звернулася до суду з позовом про їх стягнення. Одеський окружний адміністра-
тивний суд постановою від 10.11.2015 року позов задовольнив. Одеський апеля-
ційний адміністративний суд постановою від 16.03.2016 року постанову Одеського 
окружного адміністративного суду від 10 листопада 2015 року скасував та 
відмовив у задоволенні позову. Вищий адміністративний суд України ухвалою від 
12.04.2017 року рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасував та закрив 
провадження у справі в порядку адміністративного судочинства, роз’яснив 
позивачу право на звернення з позовом у порядку цивільного судочинства.  

У постанові Великої Палати Верховного Суду зазначено, що для того, аби спір 
набув ознак публічно-правового в контексті ст. 17 КАС України, правовідносини 
мають безпосередньо випливати з перебування особи на посаді, яка віднесена до 
публічної служби, та здійснення нею службової діяльності. Водночас нанесення шкоди 
та процес її відшкодування не підпадають під визначення публічно-правового спору, 
оскільки є деліктним зобов’язанням з конкретно визначеним суб’єктним складом – 
боржником, який завдав збитків, та кредитором, якому завдані збитки мають бути 
відшкодовані. Такий спір належить розглядати в порядку цивільного судочинства. [6]. 

Один із суддів виклав Окрему думку, в якій зауважено, що спір з приводу 
відшкодування матеріальної шкоди, завданої особою під час проходження 
військової служби, є публічно-правовим, а тому підлягає розгляду в порядку, 
передбаченому КАС України. Однак варто зауважити, хоча спірні відносини й 
виникли через неналежне виконання службових відносин, проте йдеться матеріаль-
ну відповідальність. Обґрунтовуючи свій висновок, Велика Палата Верховного 
Суду мала би також звернути увагу на те, що у справах про матеріальну відпові-
дальність публічних службовців позивачем виступає суб’єкт владних повноважень, 
яким є керівник органу (керівник державної служби), однак такий випадок не 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_190/ed_2018_06_07/pravo1/T05_2747.html?pravo=1#190
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передбачений у ч. 4 ст. 46 КАС України, а також не зазначений такий спосіб 
захисту у п. 6 ч. 1 ст. 5 КАС України.  

Окрім того, припинення служби не припиняє право колишнього публічного 
службовця на звернення до адміністративного суду у спорах щодо пенсійного 
забезпечення. Прикладом є справи про зарахування до стажу державної служби 
діяльності на посадах в органах місцевого самоврядування за попередні роки, 
справи про перерахунок пенсій. Зокрема щодо пенсій військовослужбовців, праців-
ників органів внутрішніх справ, суддів, прокурорів Верховним Судом були прий-
няті зразкові рішення.  

Висновки. Підсумовуючи, можна стверджувати, що позивачем у публічно-
службових спорах є: 1) особа, яка претендує на зайняття посади на публічній 
службі; 2) службовець, який перебуває на посаді публічної служби; 3) особа, яка 
звільнена з публічної служби; 4) особа, якій відмовлено у наданні попередньої 
роботи на публічній службі після звільнення з виборної посади; 5) особа, яка 
звернулася з питань пенсійного забезпечення за час перебування у публічно-
службових відносинах. Дискусійним є питання передачі на розгляд адміністра-
тивного суду справ щодо патронатної служби, яка не належить до системи 
державної служби і переважно регулюється Кодексом законів про працю України.  

Після внесення змін до КАС України у листопаді 2017 року було розширено 
коло відповідачів у публічно-службових спорах за рахунок комісій, рішення яких 
обов’язкові для органів державної влади, органів місцевого самоврядування. 
Відтак до відповідачів належать: 1) конкурсні, атестаційні комісії; 2) орган, на 
зайняття посади в якому претендувала особа; 3) орган, в якому службовець займає 
посаду; 4) орган, з посади в якому було звільнено публічного службовця. Третьою 
особою без самостійних вимог на стороні відповідача може залучатися посадова 
особа (керівник державної служби), яка прийняла спірне рішення. Питання про 
відшкодування матеріальної шкоди, хоча і виникають під час проходження 
публічної служби, не є предметом розгляду адміністративного суду, оскільки це 
суперечить завданням адміністративного судочинства щодо захисту приватної осо-
би у публічно-правових відносинах.  
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The complex process of formation of the public service in Ukraine and the service in the 

bodies of local self-government has influenced the emergence of public-law disputes 

concerning the admission to and retention in the public service. Since the adoption of the 
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Code of Administrative Justice of Ukraine, this category of cases has been one of the most 

widespread and difficult. Adoption of the new legislation on public service and simultaneous 

changes in the system of executive and local self-government bodies have caused public-

service disputes. 

The purpose of the article is to establish the «public-service» dispute as a type of public-

law disputes that fall within the jurisdiction of administrative courts. The article identifies types 

of public-service disputes and provides examples of case law. The article identifies the main 

issues that administrative courts face when considering and resolving such disputes. 

Public-service relations arise from the moment of participation in the nominations for the 

post. The termination of the service does not terminate the right of a former civil servant to be 

protected, in particular, the right to recalculation of pensions, adding public service in local 

self-government bodies to the full employment history of a civil servant, etc. Litigation shows 

that public-service disputes are tried by all instances of administrative proceedings. 

The plaintiff in a public service dispute is: 1) a person applying for a public service 

position; 2) a public servant; 3) a person who is dismissed from public service; 4) a person 

who has been denied prior employment in the public service following his or her dismissal from 

an elected post; 5) a person who has applied for retirement benefits in public service. The 

issue of patronage service cases in administrative judicial proceedings is controversial, since it 

does not actually belong to the public service system today. 

Defendants in public-service disputes are: 1) admission, appraisal commissions; 2) the 

public-service body with the vacant position that the candidate is applying for; 3) the public 

authority in which the official holds the post; 4) the body of public authority that the employee 

was dismissed from. The impartial third party may be the official (head of the civil service) who 

made the actual disputed decision. 

The issue of compensation for material damage caused by an official of a public authority 

during the course of their public service is not subject to review by an administrative court. The 

objective of administrative justice is to protect the individual in public-law relations, and the 

issue of damages must be resolved in a civil procedure. 

Keywords: administrative proceedings, administrative case, administrative complaint, 

public service, public legal disputes. 
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СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА СТОРІН 
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Комплексно проаналізовано зміст спеціальних прав сторін у цивільному судочинстві, 

що ґрунтується на дослідженні наукових праць та матеріалах судової практики. При цьому 

розроблено теоретичні основи, а також засади практичної реалізації спеціальних проце-

суальних прав сторін у цивільному судочинстві. 

Проаналізовано нормативний матеріал, наукову літературу і судову практику щодо 

порядку реалізації сторонами їхніх спеціальних процесуальних прав у цивільному судо-

чинстві та сформульовано висновки ї пропозиції стосовно порядку здійснення цих прав 

сторонами.  

Сформовано систему спеціальних процесуальних прав у цивільному судочинстві, до 

якої віднесено, окрім визначених у ст. 49 ЦПК України прав сторін, низку інших проце-

суальних прав, що передбачені процесуальним законодавством для сторін. 

Охарактеризовано правову природу спеціальних прав сторін, розкрито і детально 

проаналізовано особливості реалізації кожного спеціального процесуального права, закріп-

леного у цивільному процесуальному законі, а також звернуто увагу на особливості реалі-

зації спеціальних процесуальних прав під час заочного розгляду. 

Запропоновано власне бачення вирішення прогалин у законодавстві, що стосуються 

наслідків реалізації спеціальних прав сторонами у позовному провадженні, а також сфор-

мульовано пропозиції щодо вдосконалення інституту спеціальних процесуальних прав у 

цивільному судочинстві України.  

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.099 

Здійснення спеціальних процесуальних прав у цивільному судочинстві спря-
моване насамперед на реалізацію принципів диспозитивності, змагальності та 
рівноправності сторін. Необхідність дослідження правової природи спеціальних 
процесуальних прав у цивільному процесі, їх змісту та обсягу зумовлена тим, що в 
сучасному українському суспільстві досить гостро стоїть питання реального захис-
ту прав і законних інтересів громадян, проголошених Конституцією України. Зо-
крема, ст. 55 Конституції України передбачений захист судом прав і свобод люди-
ни та гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

Аналіз судової практики свідчить про те, що у зацікавлених осіб не завжди є 
можливість ефективно реалізовувати надані їм процесуальні права, що зумовлено 
як недосконалістю процесуального законодавства (проблеми термінології, невідпо-
відність реаліям правозастосування і т. д.), так і складністю їх реалізації. 
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Інститут спеціальних процесуальних прав сторін у позовному провадженні 
донині не був предметом спеціального комплексного дослідження. Наукові праці 
Д. Д. Луспеника, С. С. Бичкової, К. В. Гусарова, Ю. В. Навроцької та інших 
учених-процесуалістів здебільшого стосуються питань правового статусу сторін, їхніх 
окремих прав, цивільних процесуальних правовідносин, доступності правосуддя. 

Серед проблем, які потребують розв’язання, найважливішою є з’ясування низки 
загальнотеоретичних та практичних питань, пов’язаних із розумінням поняття, 
юридичної природи та системи спеціальних процесуальних прав сторін у цивільному 
судочинстві, з вирішенням проблеми зловживання спеціальними процесуальними 
правами, а також із необхідністю виокремлення кола суб’єктів процесуальних від-
носин, у яких є кореспондуючий обов’язок забезпечити реалізацію прав сторін. 

У цій статті поставлено такі завдання: сформувати систему спеціальних 
процесуальних прав у цивільному судочинстві; розкрити особливості реалізації 
кожного спеціального процесуального права сторони, що передбачені у цивільно-
му процесуальному кодексі; критично оцінити практику застосування судами норм 
цивільного процесуального права, які регулюють спеціальні процесуальні права; 
охарактеризувати проблему зловживання спеціальними процесуальними правами у 
цивільному судочинстві. 

Право на звернення до суду гарантовано кожному ст. 55 Конституції України, 
а також ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), 
відповідно до якої кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Цивільні 
процесуальні права, разом із цивільними процесуальними обов’язками та цивіль-
ним процесуальним інтересом становлять основу цивільно-процесуального статусу 
сторін у позовному провадженні. Більше того, цивільні процесуальні права є 
обов’язковим елементом змісту цивільно-процесуальних правовідносин. 

Усі процесуальні права сторін умовно можна поділити на дві групи: загальні – 
ті, що належать усім особам, які мають заінтересованість у справі, і спеціальні – ті, 
що належать окремо визначеним учасникам справи, залежно від їх процесуального 
статусу.  

Усі права, якими наділені сторони в цивільному процесі, можна поділити на 
такі групи: 

1. Права, які характеризують повноваження на відкриття провадження у справі – 
право на пред’явлення позову (ст. 184 ЦПК України); право на пред’явлення 
зустрічного позову (ст. 193 ЦПК України), вимоги про виправлення недоліків у 
рішенні судом, який його ухвалив (ст. ст. 269–271 ЦПК України); право на 
апеляційне, касаційне оскарження судових рішень і ухвал (ст. 252; 389 ЦПК 
України); на пред’явлення вимоги про поворот виконання (ст. 444 ЦПК України). 

2. Права на зміни у позовних вимогах – право позивача на зміну підстави або 
предмету позову, збільшення, зменшення розміру позовних вимог, право на 
відмову від позову (всіх або частини позовних вимог); право відповідача на повне 
або часткове визнання позову; право сторін укладати мирову угоду (ст. 49 ЦПК 
України); право на доповнення, зміни до апеляційної чи касаційної скарг або 
відмова від них (ст. 364, 398 ЦПК України). 

3. Право на подання і витребування доказів та участі у їх дослідженні – право 
сторін подати суду пояснення, подати письмові та речові докази (ст. 43, 84 ЦПК 
України), вимагати залучення до справи свідків і проведення експертизи (ст. 91, 
106 ЦПК України). Право при розгляді справи задавати запитання один одному, 
свідкам, експертам, (ст. 43 ЦПК України); ознайомлюватися з доказами, брати 
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участь у їх огляді на місці (ст. 43; 85 ЦПК України). Сторони мають право 
ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, отримувати копії 
рішень, ухвал, постанов та інших документів, що є у справі, подавати свої доводи, 
міркування та заперечення (ст. 43 ЦПК України). 

4. Права, пов’язані зі залученням до справи усіх зацікавлених осіб – право 
звертатися до суду з клопотанням про залучення належних відповідачів, третіх осіб 
(ст. 51, 53 ЦПК України). 

5. Права пов’язані зі забезпеченням законного складу суду, об’єктивності 
розгляду справи і виконання судових постанов – права сторін заявляти клопотання 
про відводи суддям (ст. 36 ЦПК України), експертам, перекладачам, спеціалістам і 
секретарю судового засідання (ст. 38 ЦПК України). 

6. Право на участь у судових засіданнях з розгляду справи й у здійсненні 
окремих процесуальних дій у суді першої інстанції, у провадженні справи в 
апеляційній і касаційній інстанціях та стадіях перегляду справи за винятковими і 
нововиявленими обставинами (ст. 130, 135, 158, 304, 333, 365), право на особисту 
участь у справі чи участь через представника (ст. 38); на пояснення, заяви і виступи 
у суді рідною мовою та користування послугами перекладача (ст. 7); на одержання 
виклику та повідомлення про участь у судовому засіданні чи виконанні окремих 
процесуальних дій (ст. 74). 

7. Інші права, що забезпечують захист у процесі – вибір підсудності (ст. 110, 
112); забезпечення доказів і позову (ст. 133, 151); приєднання до апеляційної і 
касаційної скарг (ст. 299, 329), передання справи на вирішення до третейського 
суду (ст. 17). 

Відповідно до положень процесуального законодавства, позивач має право: 
– Змінити предмет або підстави позову. Позивач має право до закінчення 

підготовчого засідання змінити предмет або підстави позову шляхом подання 
письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного 
провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше, ніж за 
п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.  

Варто наголосити, що позивач може змінити предмет або підставу позову. 
Якщо в процесі розгляду справи позивач змінює предмет і підставу позову, то це 
доцільно трактувати як нові самостійні вимоги, а отже, позивач повинен оформити 
їх самостійною позовною заявою. Законодавець не регулює чисельність застосу-
вання права зміни підстави або предмета позову позивачем, тому це право в межах 
визначених строків можна реалізовувати необмежену кількість разів.  

Необхідність змінити підставу позову виникає тоді, коли встановлюється 
невідповідність між фактами, що обґрунтовують позовні вимоги та обставини, 
відповідно до яких такі вимоги можуть бути задоволені. Змінювати підстави позову 
можна тільки у разі залишення незмінної вимоги позивача, відображеної у предметі 
позову. Не можна вважати зміною підстави позову посилання на нові докази. 

Якщо позивач подає письмову заяву про зміну і предмета, і підстави позову, 
або спочатку подає письмову заяву про зміну предмета, а потім – про зміну 
підстави позову чи навпаки, то це варто розглядати як нову самостійну вимогу. У 
такому випадку суд повинен відмовити у задоволенні такої заяви та роз’яснити 
позивачу право звернутися зі самостійним позовом. При цьому, якщо позивач 
втратив заінтересованість до первинного позову, то він має право відмовитися від 
нього або подати заяву про залишення заяви без розгляду. 

Непоодинокими в судовій практиці є випадки подання «уточненого позову», 
«уточнень до позовних вимог», «доповнень до позову», «додаткових позовів». Такі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%E2%E8%E7%ED%E0%ED%ED%FF+%EF%EE%E7%EE%E2%F3#w215
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%E2%E8%E7%ED%E0%ED%ED%FF+%EF%EE%E7%EE%E2%F3#w216
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звернення суди розглядають по-різному: одні відмовляють у розгляді таких заяв 
або повертають їх позивачам, мотивуючи своє рішення тим, що цивільним 
процесуальним законом доповнення чи уточнення позовних вимог не передбачено; 
інші – приймають такі заяви до розгляду. Дійсно, у цивільному процесуальному 
законі не передбачена можливість доповнення чи уточнення позовної заяви при 
розгляді справ у судах першої інстанції. Право доповнити звернення в суд 
допускається щодо апеляційної (ст. 364 ЦПК України) та касаційної скарг (ст. 398 
ЦПК України).  

Пленум Верховного Суду України у Постанові «Про застосування норм 
цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до 
судового розгляду» роз’яснив, що у разі з’ясування під час проведення поперед-
нього судового засідання, що у позивача наявні до того чи іншого відповідача 
вимоги, які випливають з пред’явленого позову і не зазначені в ньому, суд 
відповідно до вимог ч. 5 ст. 12 ЦПК України повинен роз’яснити позивачу його 
право на пред’явлення додаткових позовних вимог [5, п. 12]. Отже, можна вважати, 
що такою позицією ВСУ доповнив положення ст. 49 ЦПК України, правом 
позивача на подання додаткових позовних вимог. 

Збільшити або зменшити розмір позовних вимог. Зміна розміру позовних 
вимог нерозривно пов’язана із розміром сплаченого судового збору. Відповідно до 
ч. 2 ст. 6 Закону України «Про судовий збір» у разі, якщо розмір позовних вимог 
збільшено або пред’явлено нові позовні вимоги, недоплачену суму судового збору 
необхідно сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі зменшення 
розміру позовних вимог, питання щодо повернення переплаченої суми судового 
збору вирішують ухвалою суду [6].  

Щоб уникнути зловживань зі сторони позивача, який при збільшенні ціни 
позову не сплатив судовий збір, суд повинен застосовувати правило п. 8 ч. 1 ст. 257 
ЦПК України і залишати заяву без розгляду у випадку, якщо позивач реалізував 
своє право на збільшення розміру позовних вимог, не сплативши при цьому 
судовий збір. 

Змінити розмір позовних вимог позивач управі до закінчення підготовчого 
засідання або до початку першого судового засідання, якщо справу розглядають у 
порядку спрощеного позовного провадження. 

Право позивача на збільшення або зменшення розміру позовних вимог не 
повинно ототожнюватися з кількісними або якісними змінами предмета позову. 
Реалізація цього права стосується тільки вимоги (предмета спору), що вже була 
заявлена позивачем. Тому заяву позивача про збільшення позовних вимог на 
розмір пені або іншої штрафної санкції за прострочення платежу, які випливають з 
того ж договору, доцільно вважати заявою про зміну предмета позову, оскільки 
вона містить нові вимоги. 

Реалізація позивачем права на зміну розміру позовних вимог у заочному 
провадженні має свої особливості. І хоча Д. Д. Луспеник стверджує, що зміна 
позивачем розміру позовних вимог до їх зменшення не впливає на можливість 
продовження розгляду справи в заочному порядку, оскільки при цьому права 
відповідача на захист від пред’явлених вимог не порушуються [4, с. 126], ця 
позиція суперечить імперативній нормі ч. 3 ст. 280 ЦПК України, яка передбачає, 
що у разі зміни позивачем у заочному провадженні розміру позовних вимог суд 
відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача.  

– Відмовитися від позову всіх або частини позовних вимог. Право відмови 
позивача від позову – це одностороннє волевиявлення позивача, що зумовлює 
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припинення процесуальних відносин. Якщо у справі, де позивач заявив відмову від 
позову, участь також бере третя особа, яка заявляє самостійні вимоги, щодо 
предмета спору, то суд вимоги такої третьої особи повинен виділити в самостійне 
провадження, постановивши ухвалу про роз’єднання позовів. У такому новому 
провадженні третя особа набуває статусу позивача, а відповідачем будуть ті, до 
кого адресована вимога цієї третьої особи. 

Право позивача на відмову від позову забезпечує принцип диспозитивності 
цивільного процесу і можливість вільно розпоряджатися правами щодо предмета 
спору. Така свобода дій позивача обумовлює відсутність у нього обов’язку 
мотивувати своє рішення про відмову від позову, тому неможливо визначити 
спрямованість реалізації цього права як прагнення врегулювати спір. 

Варто розділяти право на відмову від позову від права на відмову від судового 
захисту. Відмова від позову зумовлює закриття провадження у справі і немовли-
вість повторного звернення до суду, а відмова від судового захисту є воле виявлен-
ням позивача, який не бажає продовжувати брати участь у розгляді та вирішенні 
справи. Відмова від позову є лише одним зі способів відмови від судового захисту. 
Позивач може реалізувати своє небажання продовжувати здійснювати право на 
судовий захист одним із п’яти способів, зазначених нижче: 

1. Позивач може скерувати до суду заяву про повернення позовної заяви, якщо 
ухвалу про відкриття провадження ще не постановлено. В такому випадку суддя 
повертає позовну заяву разом з усіма доданими документами і при цьому 
позивачеві повертають судовий збір. У такій ситуації у позивача зберігається право 
звернутися до суду з тотожними вимогами повторно.  

2. Позивач також має можливість заявити суду клопотання про відмову від 
позову на будь-якій стадії судового процесу. При цьому позивач засвідчує факт 
відмови від позову своїм підписом на заяві. Суд приймає відмову від позову, якщо 
не порушуються права третіх осіб, і припиняє провадження у справі, шляхом 
постановлення ухвали про закриття провадження у справі. При відмові від позову 
позивач втрачає право повторно звернутися до суду з тотожною вимогою.  

3. Позивач може до початку розгляду справи по суті подати заяву про 
залишення позову без розгляду на підставі ст. 257 ЦПК України. Залишення 
позовної заяви без розгляду дасть змогу позивачеві повторно звернутися до суду 
після усунення умов, що стали причиною такого рішення. 

4. Окрім того, позивач може виразити свою відмову від процесу, не 
з’явившись у судове засідання двічі. У такому випадку суд залишає позовну заяву 
без розгляду і за позивачем залишається право повторно звернутися до суду щодо 
того ж предмета.  

5. На стадії виконавчого провадження позивач, на користь якого прийнято 
рішення, може відмовитися від позову шляхом подання заяви про відмову від 
стягнення і повернення виконавчого документа. 

Якщо позивач відмовляється від частини позовних вимог, суд повинен 
роз’єднати вимоги позивача на два провадження. У провадженні з вимогами, від 
яких позивач відмовився, суд постановляє ухвалу про закриття провадження у 
справі. Невизнані вимоги розглядають у другому провадженні, відповідно до 
загальноприйнятих правил позовного провадження. 

Процесуальні права, що належать сторонам, не обмежується лише рамками 
ст. 49 ЦПК України. Наприклад, позивач також має право на момент звернення з 
позовною заявою обирати відповідача. Така диспозитивність поведінки позивача 
при зверненні з позовом дає йому змогу до закінчення підготовчого провадження, а 
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у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження – до 
початку першого судового засідання – замінити первісного відповідача належним 
відповідачем. Також на момент звернення з позовною заявою у справах, де 
співучасть є факультативною, позивач має право на власний розсуд визначити чи 
залучати до провадження одного чи всіх відповідачів.  

– Обрати підсудність справи. Позивач має право обирати підсудність у 
справах з альтернативною підсудністю (ст. 28 ЦПК України), у випадку звернення 
з позовом до кількох відповідачів, які проживають або перебувають у різних 
місцях (ч. 15 ст. 28 ЦПК України), а також сторони можуть визначити підсудність 
справи з іноземним елементом в угоді між собою (ст. 76 Закону України «Про 
міжнародне приватне право»). При цьому позивач позбавлений можливості 
вибирати підсудність у справах, які розглядають за правилами встановлення ЦПК 
України для виключної та функціональної підсудності.  

Право позивача на вибір підсудності може бути реалізоване тільки на момент 
подання позовної заяви. Після відкриття провадження позивач не може з власної 
ініціативи змінити підсудність справи, оскільки у ст. 31 ЦПК України законо-
давець передбачив вичерпний перелік випадків, коли справу можуть передавати з 
одного суду до іншого. 

– Дати згоду на заочний розгляд справи. Згода позивача на заочний розгляд 
повинна бути явною і може бути висловлена як в усній, так і в письмовій формі. 
Якщо позивач подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності без 
вказівки про згоду на заочний розгляд справи, суд повинен відкладати розгляд 
справи для з’ясування думки позивача. 

Дотримуючись галузевого принципу рівноправності сторін, законодавець 
наділяє і відповідача спеціальними правами, для ефективного ним захисту своїх 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. 

– Визнання позову повністю або частково. Це розпорядча дія відповідача, що 
спрямована на задоволення матеріально-правової вимоги позивача і припинення з 
ним спору. При цьому, визнання позову відповідачем не варто ототожнювати з 
визнанням ним окремих фактів чи обставин справи, які підлягають доказуванню, 
чи з визнанням ним спірного правовідношення.  

Причини визнання позову можуть бути найрізноманітніші: передбачення 
неминучості своєї поразки в процесі та визнання цієї поразки у формі визнання 
позову; впевненість відповідача в обґрунтованості з фактичної і правової сторін 
пред’явленого позову; небажанні відповідача з певних причин користуватися 
наявними у нього запереченнями для захисту проти позову.  

Пленум Верховного Суду України наголошує, що визнання позову має бути 
безумовним, а у разі участі у справі кількох відповідачів ухвалення рішення про 
задоволення позову за наявності для цього законних підстав можливе лише у 
випадку визнання позову всіма відповідачами [5, п. 4].  

Суд уважатиме позов визнаним, якщо у нього не виникатимуть сумніви у 
тому, що визнання відповідає дійсним обставинам справи, не порушує будь-чиїх 
прав та законних інтересів і не зроблено під впливом протиправної поведінки 
інших осіб або з метою приховати інші обставини, необхідні для вирішення 
справи. Перевіряючи законність визнання позову, суд має діяти винятково у межах, 
встановлених у ст. 206 ЦПК України: роз’яснити сторонам наслідки відповідних 
процесуальних дій і ухвалити рішення про задоволення позовних вимог; у разі, 
якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, свободи 
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чи інтереси інших осіб, відмовити у прийнятті визнання відповідачем позову та 
продовжити судовий розгляд. 

Суд, що прийняв визнання позову від відповідача у повному обсязі, не вправі 
на власний розсуд ухвалити рішення про задоволення позову частково чи про 
відмову в його задоволенні. 

Слушною є пропозиція С. С. Бичкової встановити у законі обмеження щодо 
можливості оскарження в апеляційному порядку сторонами ухваленого рішення 
при повному визнанні позову [1, с. 275]. Оскільки презумпція добросовісної 
поведінки сторін у процесі реалізації ними своїх розпорядчих прав дає підстави 
вважати, що визнання відповідачем позову у повному обсязі задовольняє усі 
вимоги позивача і в такий спосіб припиняє спір між сторонами, а відсутність спору 
між сторонами своєю чергою позбавляє підстав для оскарження судового рішення.  

У доповненні до попередньої пропозиції, К. В. Гусаров запропонував законо-
давчо передбачити негайне виконання рішення суду, ухваленого внаслідок 
визнання позову відповідачем [3, с. 15]. Така пропозиція обґрунтована тим, що 
рішення, яке було ухвалено на підставі повного визнання позову не буде оскаржу-
ватися, а отже відсутня загроза повороту виконання.  

Часткове визнання позову полягає у визнанні однієї з кількох вимог, пред’яв-
лених позивачем. У такому випадку, суд повинен уточнити обсяг вимог, що 
визнані відповідачем, і розглянути спір по суті заявлених вимог у частині, яку 
відповідач не визнав. Під час ухвалення рішення, суд задовольняє вимоги, які були 
визнані відповідачем, і приймає рішення про задоволення або відмову у задово-
ленні вимог, з якими відповідач не погоджувався.  

– Подати зустрічний позов. До або під час попереднього судового засідання, а 
якщо воно не проводиться, то до початку розгляду справи по суті, відповідач має 
право пред’явити зустрічний позов. Зустрічний позов є водночас самостійним 
позовом і засобом захисту відповідача проти вимог позивача, тому він повинен 
відповідати усім вимогам, які ставлять до позовних заяв. Зустрічний позов прий-
мають до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов’я-
зані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема: 1) коли вони виникають з одних 
правовідносин; 2) коли вимоги за позовами можуть зараховуватися; 3) коли задово-
лення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення 
первісного позову. В іншому разі, суд вимогу відповідача розглядатиме в самостій-
ному провадженні. 

Подання зустрічного позову сприяє процесуальній економії, оскільки поєднує 
в одному провадженні дві справи. Крім того, зустрічний позов усуває можливу 
несумлінну вимогу позивача та перешкоджає ухваленню немотивованого рішення.  

При поданні зустрічного позову відповідач набуває прав позивача стосовно 
своєї вимоги, крім права заміни відповідача та обрання підсудності.  

– Відзив на позов. Відзив на позов – це заперечення відповідача, що здатні 
слугувати захистом його прав та інтересів. 

Відзив відповідач управі подати в строк, що визначений в ухвалі суду про 
відкриття провадження. Подаючи відзив, відповідач зобов’язаний довести ті 
обставини, на які він посилається як на підставу своїх заперечень та підтвердити їх 
доказами. Тому разом з відзивом відповідач подає до суду всі письмові та 
електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви 
свідків, що підтверджують заперечення проти позову (ч. 1 ст. 191 ЦПК України).  

Незважаючи на те, що подання відзиву є правом, а не обов’язком, у разі 
ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин 
суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. 
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Під час розгляду справи по суті в частині з’ясування обставин справи, 
відповідач висловлює свої заперечення проти позову в усній формі, у вступному 
слові учасників справи.  

Відповідач має право оспорювати як фактичні обставини, так і процесуальні 
підстави, тобто зміст відзиву може стосуватися як матеріально-правових, так і 
процесуально-правових обставин справи. Очевидно, що відзив відповідача по суті 
спору також буде ґрунтуватися на юридичних фактах, оскільки фактична сторона і 
юридична кваліфікація спірних відносин нерозривні між собою.  

Якщо відповідач у своєму відзиві заявляє про сплив строку позовної давності, 
це є підстава для відмови в задоволенні позовних вимог (ч. 4 ст. 267 ЦК України). 

– Розгляд справи спочатку. Відповідач, який був залучений у справу на заміну 
первісного відповідача або як співвідповідач, має право на підставі ч. 4 ст. 51 ЦПК 
України вимагати розгляду справи спочатку. Це право повинно бути роз’яснене 
судом при вступі у цивільний процес нового відповідача (співвідповідача). З метою 
реалізації цього права залучений відповідач подає клопотання. Право вимагати 
розгляду справи спочатку спрямоване на забезпечення змагальності і 
рівноправності сторін.  

– Перегляд заочного рішення. Допускаючи розгляд справи в порядку заочного 
провадження та ухвалення заочних рішень, законодавець встановив спеціальний 
порядок перегляду та оскарження заочних рішень, що має забезпечувати 
досягнення мети та завдань цивільного судочинства. Добросовісному відповідачу 
компенсується невигідне становище, у разі вирішення спору за його відсутності, 
шляхом встановлення спрощеного порядку перегляду заочного рішення.  

Сторони наділені правом укладати мирову угоду на будь-якій стадії 
цивільного процесу. Це право сторони застосовують з метою врегулювання спору 
на основі взаємних поступок. Зміст мирової угоди може стосуватися лише прав та 
обов’язків сторін та предмета позову (ст. 207 ЦПК України). Якщо сторони 
вичерпали спір укладенням мирової угоди, суд затверджує цю угоду відповідною 
ухвалою, в резолютивній частині якої зазначає умови угоди. Затверджуючи мирову 
угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі, попередньо 
роз’яснивши, що в майбутньому сторони не вправі звертатися в суд з тотожними 
вимогами.  

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди та 
продовжує судовий розгляд, якщо: 

1) умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права чи охороню-
вані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або 

2) одну зі сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого 
суперечать інтересам особи, яку він представляє. 

До початку розгляду справи по суті сторони вправі врегулювати спір за 
участю судді.  

Врегулювання спору за участю судді відбувається у формі спільних та (або) 
закритих нарад протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів від дня 
постановлення ухвали про його проведення. Такий строк продовженню не підлягає. 

Під час проведення таких нарад суддя з’ясовує підстави та предмет позову, 
підстави заперечень, роз’яснює сторонам предмет доказування по категорії спору, 
який розглядається, пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного 
врегулювання спору та здійснює інші дії, спрямовані на мирне врегулювання 
сторонами спору. Також суддя може запропонувати сторонам можливий шлях 
мирного врегулювання спору. 
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Врегулювання спору за участю судді припиняється: 
1) у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за 

участю судді; 
2) у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді; 
3) за ініціативою судді у разі затягування врегулювання спору будь-якою зі 

сторін; 
4) у разі укладення сторонами мирової угоди та звернення до суду із заявою 

про її затвердження або звернення позивача до суду зі заявою про залишення 
позовної заяви без розгляду, або в разі відмови позивача від позову чи визнання 
позову відповідачем. 

Якщо врегулювання спору за участю судді припинено з підстав, передбачених 
пунктами 1–3, справу передають на розгляд іншому судді.  

Цей інститут нечасто застосовують у судовій практиці, оскільки потребує 
додаткового регулювання окремих положень. Невизначеними є вимоги до судді, що 
проводить таке примирення. Не передбачено наслідки досягнення згоди в процесі 
примирення, оскільки закриття провадження у справі стосується тільки укладення 
мирової угоди. Зрештою, ч. 5 та ч. 6 ст. 203 ЦПК України, утворюють колізію, 
надаючи в ч. 5 право судді звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних 
спорах чи пропонувати можливі шляхи мирного врегулювання спору, а у ч. 6 
забороняє тому ж судді надавати сторонам юридичні поради та рекомендації. 

– Пред’явлення вимоги про поворот виконання. На практиці часто виникають 
ситуації, коли потрібно усувати негативні наслідки від помилок юрисдикційних 
органів. На законодавчому рівні передбачено процедуру захисту сторони, не на 
користь якої було ухвалено і виконано попереднє рішення, що було скасоване.  

Такою процедурою є поворот виконання рішення. Як зазначає Конституційний 
Суд України, поворот виконання рішення – це цивільна процесуальна гарантія 
захисту майнових прав особи, яка полягає у поверненні сторін виконавчого про-
вадження в попереднє становище шляхом скасування правової підстави для 
виконання рішення та повернення стягувачем відповідачу всього одержаного за 
скасованим або зміненим рішенням. Інститут повороту виконання рішення спря-
мований на поновлення прав особи, порушених виконанням скасованого або 
зміненого рішення, та є способом захисту цих прав у разі отримання стягувачем за 
виконаним та у подальшому скасованим або зміненим судовим рішенням не 
належного, безпідставно стягненого майна або виконаних дій, оскільки правова 
підстава для набуття майна чи виконання дій відпала [7, п. 3.2]. 

Вирішувати питання про поворот виконання суд може лише за умови, якщо 
скасований юрисдикційний акт виконаний і для первісного боржника внаслідок 
цього настали негативні наслідки. Суд, вирішуючи питання про поворот виконання, 
оперативно, дієво, у найпростіший спосіб (порівняно з новим позовним прова-
дженням) і безоплатно (за розгляд цього питання не сплачується судовий збір) 
поновлює права особи, які були порушені виконанням скасованого згодом юрис-
дикційного акта [2, с. 187]. 

Відповідно до ст. 444 ЦПК України сторона має право подати заяву про 
поворот виконання рішення, якщо це питання не було вирішено судом при новому 
розгляді справи або судом апеляційної чи касаційної інстанції. Заяву відповідача 
про повернення стягненого з нього за скасованим рішенням майна розглядає суд, у 
якому перебуває справа, з повідомленням сторін. Заяву про поворот виконання 
можна подати протягом одного року від дня ухвалення відповідного рішення суду 
апеляційної чи касаційної інстанції або від дня ухвалення рішення при новому 
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розгляді справи. Таку заяву розглядають у судовому засіданні з повідомленням 
стягувача та боржника у двадцятиденний строк від дня надходження заяви, проте 
їх неявка не перешкоджає її розгляду.  

Отже, як бачимо, обсяг спеціальних прав сторін, що визначені у ст. 49 ЦПК 
України не є вичерпним. Сторони, наприклад, мають право на відстрочення, 
розстрочення судового збору зменшення його розміру або звільнення від його 
сплати [6, ст. 8]. Сторони також мають право, кожна зі сторін має право вимагати 
виконання судового рішення в частині, що її стосується; домовитися між собою 
про залучення експертами певних осіб (ч. 3 ст. 103 ЦПК України); право на розгляд 
заяв за їх відсутності (ч. 3 ст. 211 ЦПК України); право на відстрочення і 
розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання 
рішення (435 ЦПК України) тощо. 

Отже, на підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що до спеціаль-
них процесуальних прав сторін, належать не лише права, що закріплені у ст. 49 
ЦПК України, а й низка інших процесуальних прав. Спеціальні процесуальні права 
є видовим поняттям від цивільних процесуальних прав, а тому їм властиві усі 
ознаки цивільних процесуальних прав. Спеціальні цивільні процесуальні права – 
це закріплені у нормах цивільного процесуального закону можливості сторони, що 
нерозривно пов’язані з її процесуальним статусом і реалізація яких має безпосеред-
ній вплив на хід судового розгляду. Спеціальним процесуальним правам властива 
особлива правова природа, яка полягає у змісті та обсязі цих прав, часових межах 
для їх реалізації і наслідків такої реалізації.  

Ці права, а також їх реалізація утворюють зміст процесуальних відносин. Отже, 
активна процесуальна діяльність сторін у позовному провадженні безпосередньо 
залежить від обсягу здійснення ними процесуальних прав. Належне і повне засто-
сування спеціальних процесуальних прав сторонами сприяє ухваленню законного 
й обґрунтованого рішення, що своєю чергою забезпечує досягнення мети цивіль-
ного судочинства.  
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The realization of special procedural rights in civil procedure is aimed particularly at the 

implementation of the principles of dispositiveness, competitiveness and equality of parties. The 

necessity of investigation of legal nature of special procedural rights in the civil process, their 

content and extent is caused by the fact that in modern Ukrainian society the issue of real 

protection of the rights and legitimate interests of citizens proclaimed by the Constitution of Ukraine 

is very acute. In particular, Article 55 of the Constitution of Ukraine provides the protection of human 

rights and freedoms by the court and guarantees the right to appeal against decisions, actions or 

omissions of state authorities, local self-government bodies, officials and officers. 

The analysis of the case law shows that concerned parties do not always have the 

opportunity to effectively implement the procedural rights granted to them, which is caused 

both by the imperfection of procedural legislation (terminology problems, inconsistency with 

the realities of law enforcement, etc.), and the complexity of their implementation. 

This article comprehensively analyzes the content of special rights of the parties in civil 

procedure, based on the investigation of scientific works and case law materials. However, 

theoretical foundations as well as principles for practical realization of the special procedural 

rights of the parties in civil procedure have been developed. 

The author analyzed the regulatory material, scientific literature and case law regarding 

the procedure for the parties to implement their special procedural rights in civil procedure and 

formulated conclusions and proposals regarding procedure of implementation of these rights 

by the parties. 

The article forms a system of special procedural rights in civil procedure, which includes a 

number of other procedural rights stipulated by the procedural legislation for the parties in 

addition to the rights of the parties defined in Article 49 of the Civil Procedural Code of 

Ukraine. 

The legal nature of specific rights of the parties is characterized, the peculiarities of 

implementation of the special procedural law that is enshrined in the civil procedural law are 
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revealed and analyzed in details. Moreover, special attention was paid to the peculiarities of 

implementation of special procedural rights during the trial in absentia. 

The author’s own vision of the solution to legislation gaps concerning the consequences 

of the implementation of special rights by the parties in the action proceeding is proposed as 

well as proposals for the improvement of special procedural rights institute in the civil 

procedure is formulated.  

According to the research performed, the author reaches a decision that not only the 

rights that are enshrined in Article 49 of the Civil Code, but also the number of other 

procedural rights belong to the special procedural rights of the parties.  

Special procedural rights are a specific concept of civil rights of procedural rights, and 

therefore they are inherent in all the features of civil procedural rights.  

Special civil procedural rights are possibilities of the parties enshrined in the civil 

procedural provisions that are inextricably linked to their procedural status. Moreover, their 

implementation has a direct impact on the conduct of the trial. Special procedural rights are 

characterized by the specific legal nature that is reflected in the content and extent of these 

rights, the time limits and consequences of such implementation. 

Both the rights and their implementation form the content of procedural relations. Thus 

the active procedural practice of the parties directly depends on the extent of realization of 

their procedural rights in the action proceeding. 

The proper and complete implementation of special procedural rights by the parties 

contributes to the adoption of a lawful and reasonable decision, that in turn ensures the 

achievement of the purpose of civil procedure. 

Keywords: action proceeding, claimant, defendant, system of special procedural rights. 

Стаття: надійшла до редакції 10.10.2019 

прийнята до друку 05.11.2019 

 



ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 69. С. 111–116 
 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2019. Issue 69. P. 111–116 

© Маланчук О., 2019 

СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО 

УДК 349.2 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК 
ЯК ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ  
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З’ясовано гарантії реалізації права на відпочинок відповідно до ст. 45 Конституції 

України. З огляду на формулювання «кожен, хто працює» визначається коло осіб, які 

вправі претендувати на його реалізацію. Проаналізовано іноземне законодавство у цій 

сфері та проведено паралелі з вітчизняними нормами законодавства. Відзначено важли-

вість дотримання принципу рівності у праві на відпочинок у зв’язку з проблемою гендерної 

нерівності, яка у наш час є надзвичайно актуальною. 

Розглянуто також співвідношення робочого часу і часу відпочинку як юридичними 

категоріями. Доведено, що термін «час відпочинку» варто розуміти як вільний від виконан-

ня трудових обов’язків час. Запропоновано як варіант позначати його у законодавстві як 

«позаробочий час». Як зразок наведено норми іноземного законодавства, що стосуються 

визначення позаробочого часу. 

З’ясовано правову природу юридичних гарантій, запропоновано критерії класифікації. 

Досліджено співвідношення гарантій права на відпочинок та механізм їх реалізації. 

Ключові слова: право на відпочинок, час відпочинку, робочий час, юридичні гарантії.  

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.111 

Конституція України передбачає низку соціальних прав людини, серед яких 
важливе місце належить праву на відпочинок. Особливість цього права пов’язана з 
потребою встановлення основних базисів, що стосуються відновлення здоров’я, 
фізичних та розумових здібностей працівників. У зв’язку з цим, закріплення у 
ст. 45 Основного Закону права на відпочинок є державною гарантією його реаліза-
ції. Адже конституційні норми є нормами прямої дії, мають найвищу юридичну 
силу, а задекларовані положення потребують гарантування з боку держави.  

Право на відпочинок та гарантії його реалізації були предметом досліджень у 
працях П. Д. Пилипенка, В. Я. Бурака, Т. В. Парпан, О. А. Ситницької, С. М. Черноус. 
Однак деякі аспекти, що стосуються конституційного гарантування цього права 
залишились поза увагою науковців або розкриті не достатньо. 

Метою статті є з’ясування поняття та сутності конституційного права на 
відпочинок, окреслення часових параметрів співвідношення робочого часу і часу 
відпочинку, характеристика законодавства, що регулює відносини у сфері часу 
відпочинку та забезпечує гарантії прав працівників під час реалізації ними конс-
титуційного права на відпочинок.  

Виклад основного матеріалу. Конституція України, як відомо, гарантує 
кожному, хто працює, право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів 
щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановлення 



О. Маланчук 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 69 112 

скороченого робочого дня для окремих професій і виробництв, скороченої трива-
лості роботи у нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна 
триваліть відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а 
також інші умови цього права визначено у законі [3, с. 14]. 

З огляду на конституційне формулювання – «кожен, хто працює, має право на 
відпочинок», деякі науковці вважають, що, хто не працює, той не має права на 
відпочинок. А тому запропоновано внести зміни до Конституції України відповідно до 
вимог Загальної декларації прав людини і забезпечити таким правом кожного, а не 
лише працівників [9]. Однак такий підхід доктринального тлумачення цієї норми, 
як видається, не зовсім відповідає Декларації, яка, на відміну від Конституції 
Укрїни, наголошує на природних правах людини, а отже, у правовій площині 
цілком логічно, що право на відпочинок мало б стосуватися лише тих, хто працює. 
Адже, як відомо, час відпочинку особи, яка не працює, перебуває поза сферою 
правового регулювання. Вочевидь, суб’єкт права на відпочинок «кожен, хто пра-
цює» визначений у Конституції України цілком закономірно, охоплює усіх 
працівників, які перебувають у трудових правовідносинах, осіб, які працюють за 
цивільно-правовими договорами та інших осіб, які виконують оплачувані роботи.  

Можна, щоправда висловити претензії щодо самого слова «кожний», оскільки 
за такого формулювання можна засумніватися, чи стосується це право «кожної»? 
Конституційний Суд України з приводу цього питання висловився та роз’яснив, 
що поняття «кожен» охоплює всіх без винятку осіб – громадян України, іноземців 
та осіб без громадянства, які перебувають на території України [5]. Але навіть з 
огляду на таке тлумачення цього терміна, вважаємо за потрібне все ж зазначити, 
що юриспруденція звикла зазвичай оперувати усталеними юридичними термінами. 
І «кожен, хто працює» у класичному варіанті мало б звучати, як «особа, яка 
працює». Тоді б претензій з боку поборників гендерної рівності можна було б 
уникнути безсумніву. 

Якщо порівняти, наприклад, аналогічну норму у Конституції Республіки 
Польща, то тут суб’єктом права на відпочинок проголошено «працівника». При 
цьому, під поняття «працівник» у значенні ст. 2 Кодексу праці Республіки Польща 
[13, с. 12] підпадає лише особа, яка працевлаштована на підставі трудового 
договору, тобто перебуває у трудових правовідносинах. Тому навіть деякі польські 
науковці вважають, що термін «кожен, хто працює», як це передбачено у 
Конституції України, є значно кращим для визначення кола осіб, які мають право 
на відпочинок [10, с. 124].  

Не менш важливим у науковому плані є проблема визначення часу відпочинку 
як правової категорії. На жаль, український законодавець тут ухилився від надання 
йому легітимності, а обмежився протиставлянням часу відпочинку робочому часу. 
Тобто, загальноприйнятою в науці трудового права є ідея, що весь час, який 
перебуває поза межами робочого часу, власне, і є часом відпочинку працівника, що 
перебуває у трудових правовідносинах [8, с. 273]. 

Однак цілком логічно постає запитання, чи можемо ми називати весь час, 
вільний від роботи, – «часом відпочинку»? Як слушно зауважує П. Д. Пилипенко, 
термін «час відпочинку» за своїм значенням не відповідає фізіологічному поняттю 
«відпочинку», коли людина нічого не робить, а отже, вона, мабуть, відпочиває. 
Тому в юридичній літературі запропоновано все, що перебуває поза робочим 
часом, називати «вільний від роботи час» або «неробочий час» [7, с. 288]. До речі, 
згадувані вже нами польські сусіди на законодавчому рівні (у Кодексі праці 
Республіки Польща) так і вказали – «час, вільний від праці» [13, с. 12]. 
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Цікавими з цього приводу можуть бути думки французького соціолога 
Ж. Дюмазадьє, який уважає, що «відпочинок» – це лише одна із трьох функцій 
дозвілля, поряд із розвагами та розвитком особистості. Зокрема, під поняттям 
«дозвілля», він розумів певну сукупність занять, яким індивід може віддаватися з 
метою відпочинку, для розвитку своїх знань, а також добровільної участі в 
суспільному житті у вільний від обов’язків час [11, с. 212]. Російські науковці 
також проводять порівняння понять «відпочинок» та «дозвілля» і вважають, що 
«дозвілля» – це певний період, який має визначену структуру та є результатом 
розподілу часу між різними видами діяльності (поза межами робочого часу), а 
«відпочинок» – стан відновлення сил [4, с. 12]. Тому позначати поняттям «час 
відпочинку» весь час вільний від роботи особи неправильно, адже відпочинок 
спрямований на відновлення нормального стану організму, проте не охоплює весь 
неробочий час особи.  

Якщо звернутися до Закону про стандарти зайнятості [12] канадської провінції 
Онтаріо, то тут також не вживають термін «відпочинок». Натомість використо-
вують поняття «час поза роботою» або «час вільний від роботи». Зокрема передба-
чено, що працівник може отримати півтори години оплачуваного часу, вільного від 
роботи, у якості компенсації за понаднормовані години роботи замість оплати у 
грошовому виразі, якщо працівник і роботодавець погоджуються на це, а також 
право працівників на 32 послідовні години, вільні від роботи, щотижня. 

Отже, беручи до уваги наведені тут аргументи, можемо зробити висновок, що 
термін «час відпочинку», закріплений чинним трудовим законодавством, варто 
розуміти як вільний від виконання власне трудових обов’язків час. І законодавець, 
встановлюючи правила його використання, мав на меті забезпечити гарантії його 
реалізації саме як часового періоду, що перебуває поза сферою виконання трудо-
вих обов’язків. 

Варто відзначити, що Конституція України, проголошуючи право на відпочи-
нок кожному, хто працює, у цій же ст. 46 два абзаци присвятила гарантіям 
реалізації цього права. І хоча саме слово «гарантії» тут відсутнє, однак аналіз 
змісту частин другої і третьої дає підстави вважати, що йдеться саме про них. 

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови, 
«гарантія» – це «порука в чомусь, забезпечення чого-небудь», а «юридичні 
гарантії» – «законодавчо закріплені засоби охорони прав і свобод громадян, сво-
боди їх реалізації, а також засоби охорони правопорядку, інтересів суспільства і 
держави» [1, с. 222]. У правовій літературі під гарантіями прав, свобод та обов’язків 
людини та громадянина розуміють систему соціально-економічних, політичних, 
юридичних умов, способів та засобів, які забезпечують їхню фактичну реалізацію, 
охорону та надійний захист [6, с. 203]. 

У науковій літературі існує чимало варіантів класифікацій юридичних гаран-
тій прав працівників. У нашому випадку варто виділити юридичні гарантій з огля-
ду на їхню юридичну силу – конституційні і галузеві. І тут цілком зрозуміло, що, 
враховуючи правову природу норм Конституції України, її гарантії мають 
вочевидь вищу юридичну силу. Також вони вказують на найважливіші правовідно-
сини, які потребують способів та засобів реалізації. Галузеві ж гарантії покликані 
їх розширювати та конкретизувати у відповідних нормативно-правових актах.  

Наприклад, Основний Закон України гарантує працівникам право на вихідні та 
святкові дні, а конкретизація цього положення міститься у Кодексі законів про 
працю, де встановлено такі святкові (неробочі) дні, як Новий рік, Різдво Христове 
та інші. Насправді конституційні та галузеві гарантії прав працівників тісно 
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взаємопов’язані, адже Конституція є основою, на якій формується законодавство 
України, при цьому вона може стати реальною лише в тому випадку, якщо 
положення, які в ній містяться, будуть конкретизовані та деталізовані у відповід-
ному законі, який встановлює механізм реалізації цієї гарантії [2]. 

На завершення можемо зробити висновок, за яким у Конституції України за-
кріплено право на відпочинок, зважаючи на правову природу норм Основного 
Закону, що і є однією з гарантій його реалізації. Більше того, конституційна норма 
визначає суб’єкта права на відпочинок і механізм забезпечення цього права. Суб’єктом 
права на відпочинок є «кожен, хто працює», а отже, йдеться про осіб, які перебу-
вають у трудових правовідносинах. Дещо некоректним можна вважати законодав-
че визначення «часу відпочинку», адже у такому своєму формулюванні ця юридич-
на категорія не зовсім відповідає часовому періоду, що перебуває поза сферою 
виконання трудових обов’язків. І власне конституційне закріплення права на 
відпочинок є державною гарантією його реалізації. 
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The article clarifies the guarantees of the right to rest realisation in accordance with Art. 

45 of the Constitution of Ukraine. The feature of this right is determined, in connection with the 

need to establish the basic bases concerning the restoration of health, physical and mental 

abilities of employees. In view of the wording «everyone who works» the number of persons 

who are entitled to claim for its realization is defined and it covers all workers in employment 

relationships, persons, who works under civil contracts and other persons, who perform a paid 

work. According to this, the position of scientists, that those who do not work, do not have the 

right to rest is rejected.  

 The foreign legislation in this field is analyzed and parallels with national legislation are 

drawn. The importance of following to the principle of equality in the right to rest has been 

emphasized, as the problem of gender inequality, which is extremely relevant in our time. The 

sociological aspect of the right to rest in this sphere has been investigated. 

The problem of determining the time of rest as a legal category is described, as the 

Ukrainian legislator avoided giving it legitimacy. The relation between working time and rest time 

as legal categories is also considered. It is proved that the term «rest time» should be 

understood as time off from work as it does not cover all the time free from the work of a person, 

as rest is aimed at restoring the normal state of the body, but does not cover all non-working time 

of the person. Also, it is suggested to designate it in the legislation as «off-work hours». 

Examples of foreign law regarding the definition of working time are given as an example. 

The provisions of the Constitution of Ukraine devoted to guarantees of the exercise of this 

right are examines.The legal nature of legal guarantees is clarified and classification criterias 

are proposed. The relation between the guarantees of the right to rest and the mechanism of 

realization are investigated. The legal nature of the norms of the Constitution of Ukraine is 
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described, since its guarantees have the highest legal force. The aim of sectoral guarantees is 

studied, because of their intended to extend and specify constitutional guarantees in the 

relevant legal acts. 

The characteristic of the legislation, that regulates the relations in the sphere of leisure 

time and provides guarantees of the rights of employees during the exercise of their 

constitutional right to rest is conducted. It is proved that securing the right to rest in the 

Constitution of Ukraine, according to nature of its norm, is a state guarantees of its realization. 

Keywords: right to rest, time of rest, working hours, legal guarantees. 
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ПРО БЕЗРОБІТТЯ ЯК ПІДСТАВУ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ РИНКУ 

В. Стрепко 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: volodymyr.strepko@lnu.edu.ua 

З’ясовано широке коло питань щодо виникнення права на соціальне забезпечення у 

зв’язку з настанням безробіття та часткового безробіття. Усе це підстави виникнення права 

на соціальні допомоги та послуги за правом соціального забезпечення. Тому від правиль-

ного розуміння їхньої правової природи залежить й ефективність соціального захисту 

безробітних в Україні.  

Звернуто також увагу на відсутність у вітчизняному законодавстві належного визна-

чення ризику безробіття як підстави виникнення права на соціальне забезпечення та 

запропонована власне визначення такої дефініції. Окреслено недосконале визначення 

поняття часткового безробіття і як наслідок неправомірного звуження кола осіб, у яких 

виникають право на допомоги у зв’язку із частковим безробіттям.  
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Останніми роками до проблеми підстави виникнення права на соціальне забез-
печення, вчені зверталися доволі часто. Але найбільше як об’єкт наукових інтере-
сів їх приваблювали обставини непрацездатності. Натомість ризики безробіття у 
науковій літературі ще мало досліджені, хоча їх з’ясування має вагоме наукове та 
практичне значення. Адже відомо, що вони зумовлюють виникнення права на со-
ціальні допомоги та послуги, які є вагомою підтримкою громадян, котрі опинилися 
у скрутному становищі та потребують соціального захисту. Тому доцільним буде 
твердження, що правильне розуміння безробіття, як підстави соціального забезпе-
чення, зумовлює й ефективний захист осіб, які зазнали впливу такого ризику. 

Уперше визначення поняття безробіття було легалізоване Законом України 
«Про зайнятість населення» [4], який у ст. 1 закріпив його дефініцію як соціально-
економічного явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати свого права на 
працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування. 

Отже, безробіття – це насамперед соціально-економічне явище, яке має пря-
мий стосунок до суспільства, оскільки поділяє його, з огляду на зайнятість, на дві 
категорії – осіб, які забезпечені роботою та отримують винагороду за неї, та осіб, 
які не забезпечені нею, тобто є безробітними. При цьому останніх, незважаючи на 
позитивну динаміку щодо зменшення чисельності безробітних [13], в Україні ще 
залишається доволі багато. Аби переконатись у цьому, достатнім буде звернутися 
до аналітичної записки державної служби зайнятості, яка містить статистику 
незайнятих категорій населення. У першій половині 2019 року чисельність безро-
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бітних в Україні склала 1,6 млн осіб, а рівень безробіття – 9,1 % економічно 
активного працездатного населення. Щоправда у Міністерства фінансів України 
дещо інша статистика безробітних. До таких у першому кварталі 2019 року воно 
відносило 9,6 %, а в другому – 8,8 % працездатного населення [12].  

Однак, незважаючи на статистичну розбіжність, рівень безробіття серед еконо-
мічно активних громадян України є доволі високим. При цьому безробітними 
можуть стати особи будь-якої вікової категорії. Так, у віці від 15 до 29 років 
такими є 27 % економічно активного працездатного населення, у віці від 30 до 
39 років – 26 %, а у віці від 40 до 49 років – 27 % [13].  

При цьому варто вказати, що проблема безробіття не є новою для України. 
Уперше вона постала перед нашою державою ще на початку 90-х років минулого 
століття зі запровадженням ринкового механізму господарювання, який прийшов 
на зміну плановій економіці, що виявилася неефективною щодо забезпечення 
потреб людини, однак не передбачала такого суспільного явища, як безробіття. 

Для ринку ж безробіття є радше позитивним, ніж негативним чинником. Про 
це, зокрема, пишуть учені-економісти, які досліджують його соціально-економічну 
природу. Вони не безпідставно стверджують, що безробіття призводить до розу-
міння працівниками цінності та продуктивності праці, зростання конкуренції між 
ними та усвідомлення необхідності професійного навчання й підвищення каліфі-
кації [10, с. 32]. Щоправда, усе це переваги, якими користають роботодавці, оскільки 
обирають на ринку праці працівників, які найбільше відповідають їхнім вимогам. 

На відміну від роботодавців, працівники такими перевагами не володіють. Без-
робіття для них – це, насамперед, ринок праці, без гарантій обов’язкового 
працевлаштування і як наслідок – доходів, які б забезпечували їхній життєвий рівень 
[1, с. 30]. Тому в умовах ринку частина працездатних громадян завжди належить до 
категорії незайнятого населення та об’єктивно потребує допомоги у працевлашту-
ванні та соціальному захисті, правові засади якого закріплені у Законі України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» [3].  

Щоправда, у цьому законі немає визначення ризику безробіття як підстави 
здійснення в умовах ринку соціального захисту. Натомість, Законом про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття у ст. 1 легалізо-
ване доволі близьке до нього визначення поняття безробіття як страхового ризику. 
Це обставини, внаслідок яких особи можуть втратити роботу і потребують мате-
ріальної підтримки та соціальних послуг. При цьому обставинами, які можуть 
призвести до втрати роботи і заробітку, є події через які:  

– особи втратили заробітну плату (грошове забезпечення) або інші передбачені 
законодавством України доходи внаслідок втрати роботи з незалежних від них 
обставин та зареєстровані в установленому порядку як безробітні, готові та здатні 
приступити до підходящої роботи, дійсно шукають роботу; 

– особи опинились у стані часткового безробіття. 
Отже, першою обставиною, яка зумовлює соціальне забезпечення у зв’язку з 

настанням ризику безробіття, є втрата заробітної плати внаслідок втрати роботи з 
незалежних від особи обставин. У Конституції України [2] в ст. 46 така обставина 
отримала назву безробіття з незалежних від особи обставин. При цьому під такими 
обставинами, зважаючи на ст. 1 Закону про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття варто розуміти втрату роботи, а саме – припи-
нення трудового договору відповідно до ст. 36 (п. 1, 2, 3), ст. 38 (у разі неможли-
вості продовження роботи, а також невиконання роботодавцем законодавства про 
працю, умов колективного чи трудового договору), ст. 39, ст. 40 (п. 1, 2, 5, 6) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n207
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n208
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n239


В. Стрепко 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 69 119 

Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених 
іншими законами.  

Усе це підстави припинення трудового договору з незалежних від особи 
обставин. І справді, п. 1 ст. 40 Кодексу Законів про Працю України [6] передбачає 
вивільнення роботодавцем працівників у випадку змін в організації і виробництва, 
і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, перепрофілюванні підприємства, п. 2 
цієї ж статті наділяє власника підприємства чи уповноважений ним орган правом 
розірвати трудовий договір із працівником унаслідок його невідповідності займа-
ній посаді чи виконуваній роботі, а ст. 39 закріплює винятково поважні причини 
припинення працівником трудових правовідносин тощо незалежними від особи. 

Отож, неважко здогадатися, що безробіття з незалежних від особи обставин є 
наслідком припинення трудових правовідносин з підстав, які не залежать від волі 
працівника. Він вимушений розірвати трудовий договір, наприклад, у разі немов-
ливості продовження роботи, а також невиконання роботодавцем законодавства 
про працю, умов колективного чи трудового договору. Або ж роботодавець з власної 
ініціативи припиняє відносини з працівником, однак вини останнього у цьому немає.  

Зважаючи на таке розуміння «незалежних від особи обставин», може видатися, 
що припинення трудового договору з інших підстав, наприклад, як у випадку 
прогулу (п. 4 ст. 40 Кодексу Законів про Працю України) ризик безробіття не настає. 
Адже прогул – це розірвання трудового договору за вчинення працівником 
дисциплінарного проступку. Принагідно зазначимо, що ст. 40 Кодексу Законів про 
Працю України передбачає декілька підстав звільнення працівників за вчинення 
ними дисциплінарних проступків. До таких, зважаючи на п. 22 Постанови Пленуму 
Верховного Суду України № 9 від 06 листопада 1992 року «Про практику розгляду 
судами трудових спорів» [7] необхідно віднести: систематичне невиконання 
працівником без поважних причин трудових обов’язків (п. 3, ст. 40), появу на 
роботі у нетверезому стані (п. 7 ст. 40) та інші. 

Окрім Кодексу Законів про працю України, підстави звільнення працівників за 
вчинені ними дисциплінарні проступки, передбачені й іншими законодавчими 
актами. Статті 65 та 66 Закону України «Про державну службу» [5] закріплюють 
підстави звільнення держслужбовців за вчинення ними таких дисциплінарних 
проступків: у випадку порушення присяги, виявлення ними неповаги до українсь-
кого народу, держави чи її символів, перевищення службових повноважень чи ви-
користання їх в особистих (приватних) інтересах. Перелік цей неповний, Законом 
про державну службу закріплені й інші проступки, які слугують підставами дисцип-
лінарного звільнення держслужбовців. 

Отож, у вітчизняному законодавстві є чимало підстав звільнення працівників за 
дисциплінарні проступки, за дії, які передбачають вину особи. Тому й безробіття в 
цьому випадку не може вважатися таким, яке настало з незалежних від особи обста-
вин. Тому і право на допомоги й соціальні послуги в таких осіб не мало б виникати. 

Однак аналіз вітчизняного законодавства спростовує це. Адже допомога по 
безробіттю надається доволі широкому колу осіб, у тому числі й тим, які були 
звільненні за вчинення дисциплінарного проступку. І щоб переконатись у цьому, 
варто звернутися до п. 3. Розділу ІІ Порядку надання допомоги про безробіттю, у 
тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької 
діяльності [9]. Тут зокрема закріплено право осіб, які були звільнені з останнього 
місця роботи на підставах, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 частини першої ст. 40, ст. 41 
(крім пункту 5) і 45 Кодексу законів про працю України, та в разі, якщо ця робота 
була її останнім видом зайнятості, допомогу по безробіттю призначають у 
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мінімальному розмірі, який встановлює правління Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

Отже, неважко зробити висновок, що допомогу по безробіттю надають також й 
особам, звільненим з останнього місця праці у зв’язку із вчиненням ними дисцип-
лінарного проступку. Тож, безробіття слугує підставою надання соціальних допо-
мог незалежно від обставин припинення трудової діяльності. А «незалежні від 
особи обставини» – це радше критерій визначення розміру допомоги безробітним.  

Правомірність такого висновку підтверджує й вітчизняне законодавство. У п. 2 
Розділу ІІ Порядку надання допомоги про безробіттю, у тому числі одноразової її 
виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, передбачені 
загальні умови надання такої допомоги, яка залежить від страхового стажу й вста-
новлюється у розмірі від 50 до 70 % середнього заробітку працівника. Нагадаємо, 
що особам, звільненим з останнього місця праці за вчинення дисциплінарного про-
ступку, допомога надається у розмірі, встановленому правлінням Фонду соціаль-
ного страхування на випадок безробіття. 

Отже, безробіття – це загальний ризик, якого може зазнати будь-яка особа 
економічно активного та працездатного віку. Він потенційно небезпечний для лю-
дини, однак його настання не є обов’язковим та чимось незворотнім. Не можна 
стверджувати, що особа, у випадку її звільнення, обов’язково стане безробітною. 
Адже припинення трудових відносин, незалежно від підстави, змушує до пошуку 
нової роботи. І за умови компетентності та належної кваліфікації, людина завжди 
буде затребуваною на ринку праці. Тому припинення трудового договору не 
обов’язково призводить до безробіття. Його появу зумовлює інший чинник – це 
неспроможність особи самостійно знайти роботу.  

До такого висновку неважко дійти з огляду на свободу праці, закріплену ст. 43 
Конституції України, яка передбачає право кожного заробляти собі на життя 
працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується. При цьому 
людина вільна у виборі професії та роду трудової діяльності. Вона може укласти 
трудовий договір та стати найманим працівником або забезпечувати себе роботою 
самостійно, наприклад, як фізична особа-підприємець. 

Однак в умовах ринку відсутнє обов’язкове працевлаштування та існує конку-
ренція за робочі місця. Тому пошук роботи не завжди призводить до бажаного 
результату, а в багатьох випадках засвідчує її відсутність і як наслідок – появу 
безробіття. Тому невипадково у статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття» закріплено право на мате-
ріальне забезпечення та соціальні послуги молоді, яка закінчила або припинила 
навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахо-
вої передвищої та вищої освіти, звільнилася з строкової військової або альтернат-
тивної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на 
перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як 
безробітних. Усе це особи, які припинили навчання та бажають розпочати профе-
сійну діяльність. Однак не можуть це зробити, оскільки не знайшли роботи і звер-
нулися за допомогою у сприянні їх працевлаштування. 

Відсутність роботи – це спільна риса усіх безробітних та ознака, яка характеризує 
ризик безробіття. 

Водночас доцільно буде стверджувати, що відсутність роботи – це не єдина 
ознака, яка характеризує ризик безробіття. Адже право на працю означає також і 
право людини не працювати. Буквально – не перебувати у трудових відносинах та 
не займатися підприємницькою діяльністю. Такі особи також є безробітними, бо в 
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широкому розумінні безробітний – це той, хто не має роботи. Однак добровільна 
відмова від праці не призводить до безробіття. Адже останній, як соціальний 
ризик, є явищем об’єктивного порядку, настає незалежно від волі людини та не є 
наслідком дій останньої [11, с. 175]. Тому і до безробіття повинні призводити 
об’єктиві чинники, які б не залежали від волі людини та не були б нею зумовлені. 
Такими, як видається, є бажання та готовність працювати, однак неспроможність 
самостійно знайти роботу чи провадити підприємницьку діяльність.  

Натомість, відмова від праці не може вважатись об’єктивним чинником без-
робіття. Адже людина добровільно перестала працювати, залишила ринок праці та 
відмовилася від доходів, які могла б отримувати від трудової діяльності. Окрім 
цього, надання таким особам соціальних допомог у зв’язку із настанням ризику 
безробіття спричинить появу у суспільстві утриманських настроїв та нівелюватиме 
стимул до праці. 

Тому правильним буде стверджувати, що безробіття як соціальний ризик – це 
такий стан економічно активної працездатної особи, яка бажає та готова працю-
вати, однак не може знайти роботи. 

Від безробіття необхідно відрізняти ризик часткового безробіття. Його визна-
чення закріплене у ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення». Це вимушене 
тимчасове скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у 
зв’язку зі зупиненням (скороченням) виробництва продукції з причин економіч-
ного, технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин. 

Із цього визначення вбачається тимчасовий характер часткового безробіття, 
спричиненого скороченням тривалості робочого часу та його вплив винятково на 
осіб, які перебувають у трудових відносинах із роботодавцем, діяльність якого 
пов’язана зі сферою виробництва. По суті, часткове безробіття є наслідком припи-
нення роботи на виробництві.  

Правильність такого висновку підтверджується й умовами надання допомоги з 
приводу часткового безробіття, закріпленими ст. 47 Закону про зайнятість населен-
ня. Тут зокрема вказано, що зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві 
або в цеху, дільниці зі замкнутим циклом виробництва (структурний підрозділ 
підприємства, у якому відбуваються всі етапи технологічного процесу з вироб-
ництва певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний 
та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести 
місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менше 20 % 
чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення 
робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць. 

Отже, скорочення тривалості робочого часу внаслідок припинення виробництва 
не повинно залежати від волі працівників та їх роботодавця і бути тимчасовим та 
невідворотним. При цьому до останніх вітчизняне законодавство відносить обста-
вини, пов’язані з аварією, пожежею, масовими заворушеннями, терористичним 
актом, війною, стихійним лихом (землетрусом, буревієм, повінню, смерчем тощо), 
іншими непередбачуваними та непереборними подіями, що відбуваються незалежно 
від волі та бажання підприємства і призводять до зупинення (скорочення) вироб-
ництва та тривалості робочого часу [8]. 

Усе це обставини, які зумовлюють вимушене, незалежне від волі сторін трудо-
вого договору, скорочення тривалості робочого часу, яке призводить до тимчасового 
припинення діяльності роботодавця у сфері виробництва. Однак і поверхового 
аналізу таких обставин достатньо аби переконатися, що вони можуть призвести до 
припинення діяльності не лише промислових, але й будь-яких підприємств, установ 
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та організацій, у тому числі й невиробничого сектора. Тому, як видається, ризик 
часткового безробіття є потенційно небезпечним для будь яких працівників. І 
повинен слугувати підставою надання допомоги будь–якій особі, яка зазнала тимча-
сового скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку 
з вимушеним зупиненням (скороченням) трудової діяльності з причин економічного, 
технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин. 
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UNEMPLOYMENT AS A BASIS FOR SOCIAL SECURITY 
UNDER MARKET ECONOMY CONDITIONS 
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The article discusses a wide range of issues related to the appearance of the right for 

social security connected with the outset of unemployment and partial unemployment. These 

are the grounds for the right for social security benefits and services. Therefore, the effectiveness of 

social right protection of the unemployed in Ukraine depends on the correct understanding of 

their legal nature.  

There is no legal definition of such a term as unemployment risk in the Ukrainian legislation. 

Instead, the known definition of unemployment as a social economic phenomenon in which 

some people are not able to implement their right for work and wages (remuneration) as a 

source of livelihood. Based on the late statistical data, the author concludes that the gradual 

decrease in the number of unemployed, which, however, still keeps being high – more than 

nine percent of the economically active working population.  

However, the legislation of Ukraine does not define unemployment as the basis for the 

appearance of right for social protection. There is a concept of unemployment insurance risk 
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instead. These are the circumstances leading to the loss of jobs, need of financial support and 

social services.  

The author argues the imperfection of such definition and proves that person’s inability to 

find a job leads to employment. Thus, he has come up with his own definition of unemployment, 

which is a condition of an economically active able-bodied person, ready and willing to work 

but unable to find a job.  

The author delineates the risk of partial unemployment from unemployment, draws 

attention to the poor definition of the concept of partial unemployment and as a consequence 

of the inappropriate narrowing of the circle of persons who are entitled to benefits in connection 

with its occurrence. The author arrives at this conclusion by analyzing the legislative definition 

of the concept of partial unemployment as a compulsory temporary reduction of the working 

time stipulated by law in connection with the stoppage of production due to economic, 

technological and structural nature without termination of employment. 

Partial unemployment is expected to relate exclusively to workers employed in industrial 

production in connection with the reduction of working time under the circumstances that do 

not depend on the employee and the employer’s will, but on accidents, fires, terrorist acts, 

wars, natural disasters (earthquakes, storms, floods, tornadoes, etc.). 

These are all circumstances that lead to, or may lead to, a temporary reduction in the 

working time of workers in any sector of the economy, not just industry. Therefore, the right to 

partial unemployment benefits should be applied to all workers without exception. 

Keywords: social security, social protection, unemployment, partial unemployment, social 

insurance, employment. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

(НА ПРИКЛАДАХ ЗМІН ДО КК УКРАЇНИ) 

В. Бурдін  

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
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Для України боротьба з корупцією є однією найважливіших проблем, до яких прикута 

увага не тільки в середині суспільства, але й усієї міжнародної спільноти. Міжнародні 

партнери охоче фінансують різного роду законопроекти, а також інші ініціативи, зокрема 

щодо створення нових органів, які покликані протидіяти корупції. Така позиція є цілком 

закономірною, оскільки наявність чіткої і прозорої нормативної бази, судової і правоохо-

ронної систем, спрямованих на протидію корупції, є одними із вагомих гарантій захисту 

іноземних інвестицій, для яких в Україні є чимало привабливих і потенційно прибуткових 

сфер. Такі фінансові ініціативи наших зарубіжних партнерів щодо протидії корупції радо 

вітаються в Україні, а виділені фінанси дуже швидко освоюють. Щоправда, коефіцієнт 

корисної дії від рідного роду новацій іноді не просто нульовий, але й подеколи зі знаком 

мінус. Причому йдеться не лише про витрачання грошей на вітер, але й про руйнівний 

вплив на національну правову систему, її окремі інститути, який заподіюють унаслідок 

непрофесійного реформування законодавства. 

Звернуто увагу на те, що одним із основних об’єктів реформування антикорупційного 

законодавства є КК України, зокрема в сфері протидії тим видам корупції, які містять озна-

ки суспільно небезпечних діянь. Водночас експерти у сфері кримінально-правової політики 

мали би застерегти законодавця від абсолютизації кримінального закону як засобу протидії 

корупції і злочинності загалом. Адже давно став очевидним той факт, що кримінальний 

закон не тільки не є панацеєю від злочинів, але й, як це не дивно може звучати для 

нефахівців, є крайнім (останнім) заходом впливу. 

Ключові слова: злочин, корупція, кримінальна відповідальність, спеціальна конфіскація, 

зловживання службовим становищем. 
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міжнародної спільноти. Наші міжнародні партнери охоче фінансують різного роду 
законопроекти, а також інші ініціативи, зокрема щодо створення нових органів, які 
покликані протидіяти корупції. Така позиція є цілком закономірною, оскільки 
наявність чіткої і прозорої нормативної бази, судової і правоохоронної систем, 
спрямованих на протидію корупції, є одними з вагомих гарантій захисту іноземних 
інвестицій, для яких в Україні є чимало привабливих і потенційно прибуткових 
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сфер. Такі фінансові ініціативи наших зарубіжних партнерів щодо протидії коруп-
ції радо вітають в Україні, а виділені фінанси дуже швидко освоюють. Щоправда, 
коефіцієнт корисної дії від різного роду новацій іноді не просто нульовий, але й 
подеколи зі знаком мінус. Причому йдеться не лише про витрачання грошей на 
вітер, але й про руйнівний вплив на національну правову систему, її окремі інсти-
тути, який заподіюється внаслідок непрофесійного реформування законодавства. 

Одним із прикладів науково необґрунтованих та безсистемних змін до кримі-
нального законодавства, на мій погляд, може бути Закон України «Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосов-
но Плану виконання дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму 
для України» від 18 квітня 2013 року № 222-VII [8], яким КК України [2] доповни-
ли статтями 961, 962, у яких ідеться про спеціальну конфіскацію, а в санкціях окре-
мих службових злочинів спеціальна конфіскація з’явилася поряд із покаранням. 
Після цього нововведення створювалося враження про те, що спеціальна конфіска-
ція є різновидом покарання, призначення або непризначення якого може відбува-
тися відповідно до загальних та спеціальних правил призначення покарання. Нав-
ряд чи є потреба в межах цієї статті черговий раз наголошувати на необхідності 
розмежування правової природи спеціальної конфіскації як заходу процесуального 
характеру, а також конфіскації майна як різновиду покарання. Адже цим питанням 
було приділено достатньо уваги в науковій літературі. Вчені переконливо обґрун-
тували різну правову природу відповідних заходів. Не заглиблюючись у сутність 
цієї проблематики, зверну увагу лише на той факт, що конфіскація як вид пока-
рання спрямована лише на те майно засудженого, яке перебуває у його власності 
на законних підставах, тоді як спеціальну конфіскацію можна застосовувати і, як 
правило, орієнтована вона на те майно, яке є доходами від злочинної діяльності, а 
отже, не перебуває у власності особи, яка незаконно ними заволоділа. Тож, вилу-
чення такого майна аж ніяк не можна вважати покаранням особи, яке за своїм 
змістом полягає в позбавленні або обмеженні особи її законних прав і свобод. 
Певну подібність з покаранням має той вид спеціальної конфіскації, який спрямо-
ваний на вилучення тих предметів, що перебували у власності винного, але були 
використані ним як засоби чи знаряддя злочину. У цьому випадку можна пого-
дитися, що, по суті, йдеться про різновид конфіскації як виду покарання. 

Нагадаю, що так звану спеціальну конфіскацію могли застосовувати і без від-
повідних змін до кримінального кодексу на підставі положень кримінального про-
цесуального законодавства, зокрема ст. 100 КПК України [3], в якій регламенто-
вано правила поводження з речовими доказами в кримінальному провадженні. 
Поява положень про спеціальну конфіскацію в КК України не тільки значною 
мірою дублює положення КК України, в якій ідеться про спеціальну конфіскацію, 
але й в окремих своїх частинах деформує її ідею. Мова про застереження в ч. 3 
ст. 962 КК України про неможливість застосування спеціальної конфіскації у 
випадку спливу строків давності. Створюється враження, що цим положенням 
вводиться так звана набувальна давність для виникнення права власності для зло-
чинця щодо майна, одержаного ним злочинним шляхом. Вважаю, що сама думка 
про те, що злочинець коли-небудь може стати власником майна, яким він заволодів 
злочинним шляхом, є абсурдною. 

Згодом Законом України від 10 листопада 2015 року № 770-VІІІ [7] положення 
про спеціальну конфіскацію були виключені з санкцій усіх статей Особливої 
частин КК України, проте необхідність існування спеціальної конфіскації  в КК 
України саме як заходу кримінально-правового впливу законодавцем навіть не 
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ставиться під сумнів. Отже, і надалі дискусія про те, чи є спеціальна конфіскація за 
своєю правовою природою інститутом матеріального кримінального права, зали-
шається відкритою. Не заглиблюючись далі у цю проблему і шляхи її вирішення, 
зверну увагу на досить, як на мій погляд, комічну ситуацію, яка була створена 
внаслідок прийняття згаданого вже закону від 10 листопада 2015 року. Справа в 
тому, що назва його звучить дослівно так: «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою 
усунення корупційних ризиків при її застосуванні». Тобто закон, яким була запро-
ваджена спеціальна конфіскація як окремий вид заходу кримінально-правового 
впливу, і який (закон) очевидно був спрямований на протидію корупції, став при-
чиною нових корупційних ризиків. 

Така назва закону, перш за все, дає підстави для висновку про неприховане 
обвинувачення працівників правоохоронних органів і суду, в компетенції яких 
перебуває вирішення питання про спеціальну конфіскацію, в різного роду коруп-
ційних діяннях. Окрім того, якщо спробувати дослівно перекласти нашим іноземним 
партнерам, які фінансують реформи, спрямовані на протидію корупції, положення 
про те, що закон, спрямований на протидію корупції, породив ще більшу корупцію 
(новий її різновид), то, мабуть, вони мали би зробити висновок про те, що боротися 
з корупцією в України все одно що реанімувати мертвого. 

Цілком логічно, що одним із основним об’єктів реформування антикорупцій-
ного законодавства є КК України, зокрема у сфері протидії тим видам корупції, які 
містять ознаки суспільно небезпечних діянь. Водночас, експерти у сфері кримі-
нально-правової політики, без перебільшення, в один голос застерегли би законо-
давця (якби він їх запитав) від абсолютизації кримінального закону як засобу 
протидії корупції і злочинності загалом. Адже давно став очевидним той факт, що 
кримінальний закон не тільки не є панацеєю від злочинів, але й, як це не дивно 
може звучати для нефахівців, є крайнім (останнім) заходом впливу. На перший 
погляд, уся проблема боротьби зі злочинністю зводиться лише до посилення 
кримінальної репресії за певний вид суспільно небезпечних діянь. Проте історія 
свідчить про те, що необґрунтоване посилення кримінальної репресії часто 
призводить до зворотного ефекту – злочини стають більш жорстокими, цинічними, 
запланованими і латентними. Звісно, що для політичних популістів посилення 
кримінальної репресії є найпростішим способом для того, щоб показати пересіч-
ним громадянам видимість протидії різного роду суспільно небезпечних діянь, 
проте така позиція точно є хибною з погляду науково обґрунтованої кримінально-
правової політики. 

На жаль, але під гаслами боротьби з корупцією і необхідністю узгодження 
національного законодавства з вимогами міжнародних стандартів кримінальний 
кодекс використовують в окремих випадках як знаряддя розправи з політичними 
опонентами, а в інших для «політичної амністії», але вже колишніх опонентів, 
якщо влада змінюється. І йдеться не лише про політично мотивовані судові 
рішення, спрямовані на те, щоб фізично ізолювати певних неугодних політиків. 
Незаконні судові рішення в цьому випадку є так би мовити найменшим злом у 
тому розумінні, що вони стосуються лише конкретної особи, вони врешті-решт 
можуть бути скасовані, права незаконно засудженої особи відновлені, а суддя, який 
постановив відповідне рішення, сам може опинитися у ролі засудженого. 
Найгірше, коли законодавець вдається до реалізації таких вузькоперсоніфікованих 
цілей через внесення змін до кримінального кодексу, які абсолютно ігнорують 
умови криміналізації та декриміналізації діянь, забуваючи про те, що закон має 
нормативну силу і не може застосовуватися вибірково лише до окремих осіб. 
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Мабуть, усім відома ситуація, коли політично вмотивоване обвинувачення 
призвело до засудження за ст. 365 КК України (перевищення влади або службових 
повноважень) однієї з лідерів опозиції за часів Президента України В. Януковича. 
Засуджена лідерка провела певний період у в’язниці, проте коли влада в державі 
змінилася, щоб звільнити її від подальшого відбування покарання, не знайшли 
ніякого кращого способу як тільки внести зміни до ст. 365 КК України, обмеживши 
коло суб’єктів цього злочину лише тими службовими особами, які є працівниками 
правоохоронних органів. Маю на увазі Закон України «Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імпле-
ментації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти 
корупції» від 21 лютого 2014 року № 746-VІІ [9]. Фактично цим законом відбулася 
декриміналізація таких дій, як перевищення влади або службових повноважень 
тими службовими особами, які не є працівниками правоохоронних органів. З 
одного боку, таке рішення мало своїм наслідком очікуване суспільством негайне 
звільнення від подальшого відбування покарання певної засудженої особи, а, з 
іншого боку, враховуючи нормативний, а не індивідуальний характер відповідних 
змін, звільненню підлягали і всі ті службові особи, які не є працівниками право-
охоронних органів, і які були засуджені за так звані традиційні види перевищення 
влади або службових повноважень без політичного підтексту. Така дещо дивна 
позиція законодавця, який зберіг суб’єктний склад менш небезпечного злочину у 
сфері службової діяльності, яким є зловживання владою або службовим станови-
щем, і обмежив суб’єктний склад більш небезпечного діяння, яким є перевищення 
влади або службових повноважень, призвела до абсолютно необґрунтованого 
пом’якшення відповідальності службових осіб. Відтепер, службова особа, яка 
вирішила побити свого підлеглого, використовуючи своє службове становище, не 
може підлягати кримінальній відповідальності за ст. 365 КК, якщо тільки вона не є 
працівником правоохоронного органу. В таких випадках службова особа може 
підлягати кримінальній відповідальності на загальних підставах лише за так звані 
загальнокримінальні злочини проти життя та здоров’я особи. Думаю, що навіть не 
юристам очевидним є той факт, що така позиція є явно несправедливою, адже суть 
диференціації кримінальної відповідальність службових осіб полягає передусім, у 
посиленні їх відповідальності за посягання на об’єкти кримінально-правової 
охорони, якщо вони при цьому використовували своє особливе становище. 

Не менш дивною є і позиція законодавця щодо змін примітки до ст. 364 КК 
України, в якій визначено розмір шкоди, яка є необхідною конститутивною озна-
кою окремих складів злочинів у сфері службової діяльності. Вказана примітка у 
першій своїй редакції цілком адекватно враховувала той факт, що шкода внаслідок 
різного роду службових злочинів може бути як матеріальною, так і нематеріаль-
ною, що об’єктивно зумовлюється особливостями різних об’єктів кримінально-
правової охорони, які можуть постраждати внаслідок службових злочинів. Окрім 
того, Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 
державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня 
2014 року № 1261-VІІ [6] визначення поняття шкоди докорінно змінилося. 
Відтепер відповідно до визначення у примітці поняття шкоди як конститутивної 
ознаки окремих службових злочинів, вона повинна мати винятково майновий 
характер. Такими змінами знову ж таки відбулася фактично безпідставна декримі-
налізація тих службових зловживань та перевищень, якими не заподіюється безпо-
середньо майнової шкоди. Таке розуміння поняття шкоди не тільки суттєво 
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обмежує сферу тих діянь службових осіб, які можуть визнаватися злочинами на 
майбутнє, але й дає підстави поставити питання про зворотну дію кримінального 
закону в часі стосовно тих осіб, які вчинили відповідні службові злочини до набрання 
чинності відповідним законом і, які, можливо, навіть відбувають покарання. 

Судом першої інстанції від 30 січня 2014 року було засуджено громадянина Т. 
за вчинення перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося 
застосуванням фізичного насильства і заподіянням потерпілому легких тілесних 
ушкоджень. Апеляційний суд ухвалою від 14 червня 2017 року скасував зазначе-
ний вирок і закрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України мотивуюче 
своє рішення набранням чинності законом, яким скасовано кримінальну відпо-
відальність за вчинене діяння, якщо воно не заподіяло матеріальних збитків. 
Закриваючи кримінальне провадження, суд апеляційної інстанції керувався тим, 
що з набранням чинності Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням 
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» 
від 13 травня 2014 року № 1261-VІІ нормативне визначення поняття «істотна 
шкода» у розумінні п. 3 Примітки до ст. 364 КК зазнало суттєвих змін та охоплює 
лише майнову шкоду, яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян. І з огляду на зазначене, суд дійшов висновку, що 
перевищення влади та службових повноважень, яким завдано шкоди лише не в 
матеріальному вимірі, декриміналізовано, а тому, оскільки у справі не встановлено 
матеріального еквіваленту шкоди, спричиненої протиправними діями обвинуваче-
ного, в його діях відсутній склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК. У 
касаційній скарзі прокурор оспорював таке застосування закону про кримінальну 
відповідальність, вважаючи, що ч. 2 ст. 365 КК становить самостійний склад 
злочину, юридична конструкція якого не охоплює ознаки у виді заподіяння 
істотної шкоди в матеріальному вимірі. В підсумку справа була передана для 
вирішення до Великої Палати Верховного Суду, яка своєю чергою звернулася до 
членів Науково-консультативної ради за відповідними висновками. Тож свої мірку-
вання з приводу зазначеної правової проблеми я виклав у відповідному висновку, 
який був скерований до Великої Палати, основними аргументами якого хочу 
поділитися з науковою спільнотою. 

Питання про методологію тлумачення окремих термінів кримінально-
правових норм необхідно вирішувати з урахуванням того, що жодний спосіб 
(метод) тлумачення не має наперед визначеного пріоритетного значення порівняно 
з іншими способами. Не заглиблюючись у теорію цього питання, відзначу лише те, 
що категоричний висновок про те, що примітка до ст. 364 КК України, в якій 
подано визначення оціночних понять «істотної шкоди» та «тяжких наслідків», 
після набрання чинності Законом України від 13 травня 2014 року № 1261-VII 
охоплює заподіяння лише матеріальної шкоди є доволі сумнівним. Він ґрунтується 
лише на порівняльно-історичному зіставленні граматичних конструкцій примітки 
до ст. 364 КК до набрання чинності Законом України від 13 травня 2014 року і 
після. Саме таке порівняння дає підстави для твердження про те, що тільки в 
редакції до відповідного закону примітка до ст. 364 КК передбачала можливість 
розуміння під істотною шкодою та тяжкими наслідками не тільки майнову, але й 
немайнову шкоду. Принагідно треба відзначити, що така попередньо чітко 
визначена позиція законодавця і відповідне розуміння багатоаспектності можливих 
наслідків як зловживання владою або службовим становищем, так і перевищення 
влади або службових повноважень була цілком правильною. Адже очевидним є 
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той факт, що неправомірне використання владних функцій або інших службових 
повноважень здатне за своєю суттю заподіяти шкоду невизначеному колу об’єктів 
кримінально-правової охорони. Це цілком логічно випливає з необмежених лише 
майновими питаннями повноважень функціонерів, які наділені владними, орга-
нізаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими  повноваженнями. В 
іншому випадку визначення службової особи потрібно було би обмежити лише 
вказівкою на виконанні адміністративно-господарських функцій, адже саме ці 
функції пов’язані з певними повноваженнями щодо майна. Інші ж повноваження, 
які дають підстави віднести певну категорію суб’єктів до службових осіб, зу-
мовлюють можливість спричинення шкоди, передусім нематеріальним об’єктам 
кримінально-правової охорони. І якби законодавець пов’язував кримінальну відпо-
відальність за зловживання або перевищення влади чи службових повноважень лише 
із спричиненням наслідків у вигляді матеріальних збитків, то це, по суті, означало 
би безпідставне і суттєве обмеження сфери кримінальної відповідальності за зло-
вживання і перевищення тих службових осіб, які віднесені до цієї категорії внаслі-
док наділення їх не адміністративно-господарськими, владними або організаційно-
розпорядчими повноваженнями, що очевидно своєю чергою порушувало би принцип 
рівності у підходах до кримінальної відповідальності службових осіб. 

Також хочеться вірити, що саме неумисна (не спрямована спеціально на 
звуження відповідальності службових осіб) зміна законодавцем граматичних кон-
струкцій при визначенні поняття шкоди у примітці до ст. 364 КК, призвела до 
створення проблеми про те, чи поняттям істотної шкоди, а також тяжких наслідків 
охоплено лише заподіяння майнової шкоди. По суті, не вирішує цього питання і 
позиція Верховного Суду України, який, очевидно, займаючи позицію порівняль-
но-історичного зіставлення граматичних конструкцій при тлумаченні примітки до 
ст. 364 КК до і після набрання чинності Законом України від 13 травня 2014 року, 
про яку йшлося вище, у постанові від 27 жовтня 2016 року № 5-99кс16 [5] 
намагається все ж таки розширити розуміння поняття шкоди, визначене у примітці 
до ст. 364 КК України, визнаючи цим по суті, що зміна формулювання примітки 
все ж таки призвела до звуження сфери відповідальності службових осіб. Нагадаю, 
що в постанові Верховного Суду України від 27 жовтня 2016 року по справі № 5-
99кс16 суд роз’яснив, що істотна шкода може охоплювати не лише майнову 
шкоду, а і прояви немайнової шкоди, але лише ті, які можуть одержати майнове 
відшкодування (як істотна шкода може враховуватися будь-яка за характером 
шкода, якщо вона піддається оцінці та відповідно до такої оцінки досягла встанов-
леного розміру). При цьому зазначено, що обчислення їх розміру також має бути 
належно підтвердженим (у тому числі цивільним позовом) та не викликати сумніву. 

Повертаючись до способів тлумачення окремих кримінально-правових понять, 
тобто визначення «істотної шкоди» та «тяжких наслідків» у примітці до ст. 364 КК, 
відзначу, що, на моє переконання, і її теперішнє, хоч і не зовсім вдале визначення, 
все ж таки дає підстави з погляду формально-логічного тлумачення для висновку 
про те, що поняттям істотної шкоди та тяжких наслідків охоплено заподіяння не 
тільки матеріальної шкоди. Перш за все, такий висновок безпосередньо випливає зі 
змісту примітки в редакції Закону від 13 травня 2014 року, якщо її визначення не 
зіставляти (не порівнювати) з попередньою її редакцією. Йдеться, зокрема, про те, 
що відповідно до визначення цієї примітки істотною шкодою вважається така 
шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів гро-
мадян. Проте у цьому реченні жодним словом не зроблено застереження (виключення) 
про те, що конститутивною ознакою відповідних складів злочинів є лише наслідки 
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матеріального характеру. Просто відповідний коефіцієнт матеріальних збитків, про 
який ідеться у примітці, що цілком логічно, може бути використаний лише для 
такого роду наслідків і не може бути мірилом оцінки шкоди в інших випадках. Але 
ж з формально-логічного погляду таке визначення не означає, що інша шкода, яка 
не має матеріального виразу взагалі або матеріальний еквівалент якої виміряти 
складно чи неможливо, взагалі не може бути зіставлена для порівняння з тою 
шкодою, яка такий еквівалент має. Наприклад, у ст. 3 Конституції України перед-
бачено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. Отже, сам законодавець 
допускає порівняння матеріальних і нематеріальних цінностей (цінностей, які не 
мають прямого матеріального еквіваленту). Більше того, таке порівняння різного 
роду цінностей, які мають математичний (цифровий) вимір своєї цінності, і тих, які 
такого виміру на мають, є однією з необхідних підстав, яка дає можливість для 
порівняльної оцінки тих цінностей (об’єктів), які потребують і не потребують 
кримінально-правової охорони, а також є підставою для ієрархії об’єктів кри-
мінально-правової охорони вже в межах існуючої структури Особливої частини КК 
України, розміщення розділів у якій є невипадковим, а ґрунтується як раз на 
порівняльній важливості відповідних об’єктів, яким надається охорона. 

Окрім того, тлумачачи примітку до ст. 364 КК крізь призму ст. 3 Конституції 
України, не можна заперечувати можливість порівняння матеріальних і немате-
ріальних цінностей у контексті кримінально-правової охорони. В цьому випадку 
застосовування прямолінійних правил математичного порівняння, які вимагають 
приведення явищ, що порівнюються, до так званого одного знаменника (однакових 
величин виміру), може призвести до проблем у правозастосуванні, коли необхідно 
буде визначити порівняльну цінність об’єктів, які мають, і тих, які не мають 
матеріального виміру. Іншими словами, для висновку про наявність істотної шкоди 
чи тяжких наслідків у розумінні примітки до ст. 364 КК, якщо внаслідок зловжи-
вання владою або службовим становищем загинула людина, зовсім не обов’язково 
визначати матеріальний еквівалент життя загиблої людини. Адже очевидно, що 
життя людини є більшою втратою, порівняно зі заподіянням матеріальної шкоди в 
будь-якому розмірі. Чи, наприклад, як можна оцінити розмір шкоди в матеріаль-
ному еквіваленті, якщо внаслідок перевищення влади або службових повноважень 
було вчинено зґвалтування? Невже в цьому випадку також потрібно шукати мате-
ріальний еквівалент статевої свободи чи недоторканості особи, щоб математично 
правильно порівняти розмір завданої шкоди відповідно до коефіцієнту, який запро-
понований законодавцем для оцінки шкоди матеріальним цінностям? 

Конструкція норми, передбаченої в ч. 2 ст. 365 КК України, не дає підстави 
для однозначного висновку про те, чи заподіяння істотної шкоди є самостійною 
конститутивною ознакою відповідно до складу злочину. Пов’язано це з тим, що в 
теорії кримінально права неоднозначно вирішується питання про тлумачення 
словосполучення «ті самі діяння…», «дії, передбачені частиною першою статті…», 
які законодавець використовує в диспозиціях окремих кримінально-правових 
норм. Прихильники однієї з точок зору обґрунтовують позицію, що таке формулю-
вання свідчить про те, що під цим словосполучення потрібно розуміти увесь склад 
злочину, передбачений у відповідній частині, до якої відбувається відсилання. Інші 
стверджують, що таке формулювання дає підстави стверджувати, що законодавець 
використовує в конструкції нового складу лише одну з ознак об’єктивної сторони 
складу злочину – діяння (або ж дії), що нібито безпосередньо випливає зі семан-
тичного тлумачення цього словосполучення. Думаю, що враховуючи існуючу 
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безсистемність кримінально-правових норм у цій частині, яка своєю чергою зумов-
люється відсутністю загальних правил конструювання кваліфікованих і особливо 
кваліфікованих складів злочинів, які би враховував законодавець, немає пере-
конливих аргументів, які би давали підстави однозначно обґрунтувати ту чи іншу 
думку щодо всіх випадків використання законодавцем такого роду конструкцій. 

Не претендуючи на остаточну пропозицію стосовно можливого законодавчого 
удосконалення конструкцій такого роду диспозицій, вважаю, що на сьогодні це 
питання потрібно вирішувати окремо відносно до конкретної кримінально-право-
вої норми. Адже існують випадки, коли за однакового формулювання диспозиції 
кримінально-правової норми з використанням законодавцем того самого слово-
сполучення в межах тієї ж частини статті Особливої частини одночасно міститься і 
кваліфікований склад, і новий основний склад злочину, і особливо кваліфікований 
склад злочину, що є грубим порушенням принципу диференціації кримінальної 
відповідальності, не говорячи вже про порушення правил законодавчої техніки. 
Звісно, що такі конструкції можна вважати суттєвим недоліком законодавчої 
техніки, усунення яких є окремим предметом для дослідження. Водночас, висновок 
про те, чи йдеться про новий основний склад злочину чи про його кваліфікований 
вид знову ж таки не можна вирішувати лише з використанням якогось одного 
способу тлумачення. 

На моє переконання, в ч. 2 ст. 365 КК України передбачено самостійний склад 
злочину – окремий вид перевищення влади або службових повноважень. Відзначу 
також, що ч. 2 ст. 365 КК передбачає так званий багатооб’єктний склад злочину. 
Основним безпосереднім об’єктом у цьому випадку виступають відносини, 
пов’язані з нормальним функціонуванням службових осіб щодо реалізації їхніх 
повноважень, а додатковим об’єктом у цьому випадку є відносини, що забезпе-
чують охорону здоров’я особи, її честі та гідності. І з цього погляду заподіяння 
службовою особою шкоди здоров’ю є спеціальною нормою відносно загальних 
норм, передбачених в Розділі ІІ Особливої частини КК. Помилковою, на мій 
погляд, у зв’язку з цим є позиція, згідно з якою зміна формулювання примітки до 
ст. 364 КК нібито призвела до декриміналізації тих випадків перевищення влади 
або службових повноважень, якщо воно не спричинило матеріальних збитків. 
Адже навіть якщо погодитися з висновком про те, що відтепер вона (примітка) 
передбачає розуміння істотної шкоди або тяжких наслідків лише у вигляді майно-
вої шкоди, заподіяння службовою особою внаслідок перевищення шкоди здоров’ю 
все одно мало би кваліфікуватися за загальними нормами Розділу ІІ Особливої 
частини КК. Так само щодо наведеного вже мною іншого прикладу, коли суть 
перевищення влади або службових повноважень полягало у вчинення зґвалту-
вання. Невже можна стверджувати, що такі діяння можна розглядати як такі, що 
можуть бути декриміналізовані законодавцем з урахуванням нібито нового 
розуміння примітки до ст. 364 КК? Думаю, що навряд чи хтось заперечуватиме той 
факт, що, по суті, для визнання таких діянь окремим видом перевищення не 
потрібно ні додаткової конститутивної ознаки у виді матеріальної шкоди, ні 
вимірювання розміру порушення статевої свободи чи недоторканості особи у 
матеріальному еквіваленті. До речі, саме приклад зі зґвалтуванням, якщо 
перевищення влади або службових повноважень проявилося у такому виді 
насильства щодо потерпілої особи, на мою думку, аргументовано свідчить про те, 
що в ч. 2 ст. 365 КК передбачено самостійний вид перевищення влади або 
службових повноважень, який є, перш за все, спеціальною нормою щодо загальних 
норм, які передбачають відповідальність за злочини проти особи, а вже в другу 
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чергу окремим видом службового перевищення. Хоча звісно у такому випадку 
кваліфікація діянь винного повинна відбуватися за сукупністю злочинів. 

Позиція законодавця щодо створення в межах ч. 2 ст. 365 КК спеціальної 
норми, яка пов’язана, по суті, із посяганням на фізичну недоторканість людини з 
боку службових осіб, є цілком обґрунтованою, адже суспільна небезпечність таких 
посягань з урахуванням наявності у службових осіб особливих повноважень, що 
істотно збільшують сферу проявів насильства, значно вища. Розуміння ж складу 
злочину, передбаченого в ч. 2 ст. 365 КК, як такого, що вимагає в якості додаткової 
самостійної конститутивної ознаки спричинення матеріальних наслідків, по суті, 
якщо не унеможливить взагалі, то суттєво обмежить сферу криміналізації пере-
вищень службовими особами своїх повноважень. Адже абсолютно очевидним є 
той факт, що так звані класичні види перевищення влади, які пов’язані зі застосу-
ванням до особи насильства з боку працівників правоохоронних органів, як пра-
вило, ніяк не пов’язані з безпосереднім заподіянням майнової шкоди. У таких 
випадках, якщо розглядати наявність майнової шкоди в якості конститутивної 
ознаки відповідного складу злочину, відповідальність службових осіб, які допус-
тили перевищення без наслідків у виді матеріальної шкоди, буде безпідставно 
пом’якшена – їхні діяння можна буде кваліфікувати лише за загальним нормами, 
що передбачають, як правило, посягання на здоров’я особи. Очевидним є той факт, 
що такий підхід суперечить загальній тенденції щодо диференціації кримінальної 
відповідальності з урахуванням ознак спеціального суб’єкта, яка, як правило, 
вимагає посилення відповідальності, порівняно з відповідальністю за аналогічні 
посягання, вчинені загальним суб’єктом. 

Велика Палата Верховного Суду по справі № 301/2178/13-к [4], вирішуючи 
вказану правову проблему, цілком правильно звернула увагу на те, що телеоло-
гічне тлумачення змін до ст. 365 КК Законом № 746-VІІ від 21 лютого 2014 року 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо імплементації до національного законодавства положень ст. 19 
Конвенції ООН проти корупції» аж ніяк не мало на меті обмеження чи послаблення 
кримінальної відповідальності працівників правоохоронних органів за перевищення 
влади або службових повноважень, у тому числі залежно від наслідків. Велика 
Палата слушно звернула увагу, що, навпаки, означена ціль суперечила б головній 
меті відповідних законодавчих змін – запобігання зловживанням з боку осіб, 
наділених державно-владними функціями, шляхом створення ефективної системи 
стримувань і противаг та підвищення рівня відповідальності представників влади 
перед суспільством як запоруки побудови правової держави. Врешті прийняте 
Великою Палатою Верховного Суду рішення є оптимальним, оскільки враховує 
той факт, що перевищення влади службовими особами не завжди пов’язане з 
безпосереднім спричиненням майнової шкоди, особливо у тих випадках, коли 
перевищення саме по собі пов’язане зі заподіянням насильства. Проте і в цьому 
випадку, на мій погляд, суд не зміг подолати явні недоліки законодавчих змін, що є 
цілком природним, оскільки виправлення законодавчих вад не є функцією судових 
органів. 
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At the present time, fighting corruption is one of the most urgent issues for Ukraine, to which 

devoted attention within society, as well as the attention of the international community. 

International partners willingly finance different kinds of the draft laws, as well as the other 

initiatives, particularly concerning the establishment of new agencies aimed at counteracting 

corruption. Such a position is plain, since the clear and transparent normative base, judicial and 

law-enforcing systems, aimed at counteracting corruption, are among the strong guarantees of 

foreign investments, for which there are plenty of attractive and potentially profitable spheres in 

Ukraine. Such financial initiatives of our foreign partners concerning counteracting corruption are 

welcomed in Ukraine and the provided funding is very quickly spent. Though, the efficiency of 

different novelties sometimes is not just null, but even is the negative one. Moreover, it goes not 

only about frittering money away, but as well about the destructive influence on the legal system 

and some of its institutes, caused as a result of unprofessional legislation reform. 

On my mind, Law of Ukraine «On Amending Criminal and Criminal Procedural Codes of 

Ukraine Concerning the Action Plan on Visa Liberalization for Ukraine by the European Union» of 

April 18, 2013, No. 222-VII, can serve as one of the examples of scientifically unjustified and 

haphazard amendments to criminal legislation. Under this Law the CC of Ukraine has been 

supplemented with Articles 961, 962 regulating the special confiscation, as well the special confiscation 

has been introduced into the sanctions for certain white-collar crimes together with the punishment. 

After this amendment it was an impression that special confiscation is a kind of punishment 

imposition or non-imposition of which can be provided according to the general and special rules of 

punishment imposition. However, it is obvious that the legal nature of special confiscation, as of the 

procedural measure, and of the confiscation, as of the kind of punishment, is different.   

It is substantiated that one of the main objects of anticorruption legislation reform is the CC of 

Ukraine – in any case in the field of counteracting these kinds of corruption that contain the features 

of socially dangerous acts. Besides that, the experts in the field of criminal legal policy warn against 

making the criminal law as the absolute measure of counteracting corruption and crime in general. 

Long ago it became an obvious the fact that the criminal law is not the panacea for the crimes, but, 

though it may sound strange for the laymen, is an extreme (last) measure of influence. At first sight, 

the whole problem of fighting crime is reduced only to intensifying the criminal repression for the 

certain kind of socially dangerous acts. However, the history testifies that unjustified intensification 

of criminal repression often leads to the opposite effect – the crimes become more cruel, cynical, 

well-planned and latent. As well the attention is paid to the fact that unfortunately under the slogans 

of fighting corruption and the need for bringing the national legislation into conformity with the 

requirements of international standards the Criminal Code in certain cases is used as the means of 

persecuting the political opponents and in the other cases – for the «political amnesty», but of the 

former opponents, if power changes. 

Keywords: a crime, corruption, criminal liability, special confiscation, abuse of authority. 
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«ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» 
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Розглянуто ознаки безпосереднього об’єкта злочину «Декларування недостовірної 

інформації». З урахуванням положень регуляторного законодавства, практики застосуван-

ня кримінально-правової норми «Декларування недостовірної інформації», поглядів 

вітчизняних науковців, розкрито ознаки безпосереднього об’єкта злочину «Декларування 

недостовірної інформації», а також наголошено на деяких дискусійних моментах щодо його 

характеристики. Оскільки диспозиція статті «Декларування недостовірної інформації» є 

бланкетною, з урахуванням положень розділу VII «Фінансовий контроль» Закону України 

«Про запобігання корупції», зроблено висновок, що безпосереднім об’єктом цього злочину 

є встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження 

з фінансового контролю, порушення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також запропоновано допов-

нити перелік корупційних злочинів, викладених у примітці до ст. 45 «Звільнення від кри-

мінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям» Загальної частини Кримінального 

кодексу України ст. 366-1 КК України «Декларування недостовірної інформації».  

Ключові слова: корупція, корупційні злочини, декларування, недостовірна інформація, 

конвенція. 
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Постановка проблеми. На сьогодні більшість громадян України вважають 
корупцію основною проблемою та загрозою існування України як держави. У 
свідомості громадян ця загроза випереджає окупацію Криму Росією чи воєнний 
конфлікт на сході України зі сусідньою державою. Масові вирубки лісів та 
хижацький видобуток бурштину, внаслідок якого ліси деяких областей в Україні 
перетворюються на «місячний ландшафт», свідчать про розквіт контрабанди, яку 
«кришують» корумповані владні структури та правоохоронні органи. Тому кожен 
факт розкриття корупційних злочинів викликає хвилю всенародного схвалення, 
проте мало впливає на побутову корупцію в повсякденному житті пересічних 
громадян, які не поспішають боротися з цією побутовою корупцією, обурюючись 
лише розмірами хабарів та вимагаючи саджати побільше корупціонерів за ґрати. 
Колишній міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці у Twitter 
повідомив громадськість, що українські суди у 2017 році оголосили близько 1 700 
вироків за корупційні злочини та 800 злочинців вже сидять у в’язницях [11]. А 
невдовзі після цього, 2 жовтня 2018 року Національне антикорупційне бюро 
України оголосило про реєстрацію стосовно цього високопосадовця кримінального 
провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 366-1 Кримінального 
кодексу України «Декларування недостовірної інформації» [12].  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на те, що окремі 
питання корупційних злочинів та їх ознак розробляли українські учені-криміна-
лісти, а саме: П. П. Андрушко, Н. П. Антонюк, Л. В. Багрій-Шахматов, Ю. В. Баулін, 
М. І. Бажанов, О. С. Бондаренко, В. І. Борисов, О. Ю. Бусол, В. О. Глушков, В. В. Голіна, 
І. М. Даньшин, О. М. Джужа, О. О. Дудоров, С. В. Дрьомов, А. П. Закалюк, В. С. Зеле-
нецький, О. Г. Кальман, О. О. Кваша, О. Г. Колб, О. М. Костенко, В. М. Киричко, 
О. Г. Кулик, О. М. Литвинов, С. Я. Лихова, О. К. Марін, П. С. Матишевський, І. Є. Ме-
зенцева, М. І. Мельник, В. І. Осадчий, А. В. Савченко, О. Я. Свєтлов, Є. Д. Скулиш, 
В. В. Сташис, І. К. Туркевич, Г. О. Усатий, М. І. Хавронюк, В. І. Шакун, С. А. Шалгу-
нова, Н. М. Ярмиш та ін., наведений факт яскраво свідчить про відсутність необхід-
ної культури недопущення корупційних проявів високопосадовцями, які безпосе-
редньо покликані боротися з цим ганебним явищем та про необхідність подальших 
наукових досліджень, наукового аналізу та розроблення положень про поняття, 
ознаки окремих корупційних злочинів за кримінальним правом України.  

Мета статті. Завданням наукового дослідження є встановлення ознак безпо-
середнього об’єкта злочину «Декларування недостовірної інформації» та формулю-
вання на цій основі пропозицій щодо вдосконалення положень кримінального 
законодавства.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 366-1 Кримінального кодексу 
України «Декларування недостовірної інформації» об’єктивна сторона цього 
злочину полягає в поданні суб’єктом декларування завідомо недостовірних 
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання 
корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації. 
Відповідальність за цією статтею настає за подання суб’єктом декларування 
завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта 
декларування, що має вартість, у випадку, якщо такі відомості відрізняються від 
достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб [5]. 

Статтею 65 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-
VIІ встановлено, що особи, зазначені в частині першій ст. 3 Закону, за вчинення 
корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у встановленому законом 
порядку притягуються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 
дисциплінарної відповідальності, при чому ст. 1 цього Закону зазначає, що ко-
рупційне правопорушення – це діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 
зазначеною у частині першій ст. 3 цього Закону, за яке законом встановлено кри-
мінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; а правопорушен-
ня, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує 
встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначе-
ною у частині першій ст. 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, 
адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність [10].  

Кримінальний кодекс України не містить поняття «корупційний злочин» або 
«злочин, пов’язаний з корупцією» та окремого розділу, який передбачав би 
відповідальність за корупційні злочини або злочини, пов’язані з корупцією. Проте 
законодавець у примітці до ст. 45 «Звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з дійовим каяттям» у розділі ІХ «Звільнення від кримінальної відповідаль-
ності» Загальної частини Кримінального кодексу України навів вичерпний перелік 
таких злочинів, проте не назвав специфічні ознаки таких злочинів. Відтак, коруп-
ційними злочинами, відповідно до Кримінального кодексу України, вважають 
19 злочинів, що передбачені ст. ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 у випадку 
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їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, пе-
редбачені ст. ст. 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368–369-2 цього Кодексу [5]. Цей 
перелік не містить ст. 366-1 Кримінального кодексу України «Декларування 
недостовірної інформації», відтак можна зробити висновок, що законодавець не 
вважає цей злочин корупційним. А оскільки його поміщено в розділ «Злочини у 
сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг» Особливої частини КК України, можна зробити висновок, що 
цей злочин є злочином, який вчиняють у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Проте така позиція є доволі 
спірною. Оскільки злочин «Декларування недостовірної інформації» полягає в 
поданні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» або умисне 
неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації, з великою вірогідністю 
можна припустити, що йдеться саме про правопорушення, пов’язане з корупцією – 
діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимо-
ги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій ст. 3 
цього Закону.  

У численних публікаціях, зокрема в публікаціях В. М. Киричка [2, с. 14] та 
І. Є. Мезенцевої [7, с. 76] зазначено, що корупційним злочинам мають бути 
притаманні дві групи ознак: а) склад злочину, передбачений КК України; б) ознаки 
корупційного правопорушення. Погоджуючись із тим, що ці злочини мають бути 
протиправними та містити ознаки корупції, зміст якої розкрито у ст. 1 Закону 
України «Про запобігання корупції», лише зазначимо, що цим злочинам притаман-
ні й інші, загальні ознаки злочину, такі як суспільна небезпека, винність (наявність 
умислу щодо діяння), караність. Також варто наголосити, що корупційні злочини 
вчиняють, як правило спеціальні суб’єкти – особи, наведені у ч. 1 ст. 3 Закону 
України «Про запобігання корупції». Тобто під корупційними злочинами зазвичай 
розуміють передбачені Кримінальним кодексом України, суспільно небезпечні 
винні карані діяння, що містять ознаки корупції або правопорушень, пов’язаних з 
нею та вчиняються спеціальними суб’єктами. 

Конструкція ст. 366-1 Кримінального кодексу України «Декларування недос-
товірної інформації» містить усі наведені ознаки корупційних злочинів або 
злочину, пов’язаного з корупцією: 

1) протиправності, оскільки це діяння описано в Особливій частині;  
2) ознак корупційного порушення у вигляді порушення вимог фінансового 

контролю в розумінні Закону України «Про запобігання корупції», а саме, – декла-
рування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноважену на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом 
України «Про запобігання корупції» або умисного неподання суб’єктом деклару-
вання зазначеної декларації; 

3) предмета злочину – інформації, яку зазначають у декларації особи, уповно-
важеної на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передба-
ченої Законом України «Про запобігання корупції»;  

4) суспільної небезпеки декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо 
такі відомості стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, від-
різняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працез-
датних осіб або умисного неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації; 
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5) спеціального суб’єкта – осіб, які відповідно до частин першої та другої ст. 45 
Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

6) винності – умисної форми вини щодо діяння – декларування завідомо 
недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосовно майна або іншого об’єкта 
декларування, що має вартість, відрізняються від достовірних на суму понад 250 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб або бездіяльності у формі умисного 
неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації; 

7) караності – вказані діяння караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до 
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими 
роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням 
волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Статтею 59 Закону України «Про запобігання корупції» зазначено, що відомості 
про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної чи 
цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних із 
корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано захо-
ди кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного право-
порушення, вносять у Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним 
агентством. 

Відповідно до частини першої ст. 8, ст. ст. 11, 12 та 59 Закону України «Про 
запобігання корупції», Національне агентство з питань запобігання корупції зат-
вердило «Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 
або пов’язані з корупцією правопорушення», що затверджено Рішенням Національ-
ного агентства з питань запобігання корупції 09.02.2018 № 166 та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 345/31797 [9]. 

Відповідно до «Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення», підставою для внесення 
Реєстратором відомостей про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення 
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, є електронна копія 
рішення суду, яке набрало чинності, з Єдиного державного реєстру судових рішень, 
а також засвідчена в установленому порядку паперова копія розпорядчого документа 
про накладення дисциплінарного стягнення. 

У зазначеному реєстрі внесені відомості про осіб, яких притягнуто до відпо-
відальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопору-
шення – злочину, передбаченого ст. 366-1 ККУ «Декларування недостовірної 
інформації» [1]. Відтак, практика застосування аналізованої норми свідчить, що 
Національне агентство з питань запобігання корупції, яке є центральним органом 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує 
державну антикорупційну політику відповідно до ст. 4 Закону України «Про 
запобігання корупції», вважає аналізовану норму правопорушенням, пов’язаним із 
корупцією, а оскільки ця норма поміщена в КК України, – злочином, пов’язаним із 
корупцією.  

Також варто зазначити, що, відповідно до п. 8 «Положення про Єдиний дер-
жавний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопору-
шення», підставами для вилучення з Реєстру відомостей про особу, яка вчинила 
корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, є ухвала суду про ска-
сування вироку, винесення виправдувального вироку, відновлення пропущеного 
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строку на апеляційне оскарження, скасування постанови про накладення адміні-
стративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, 
розпорядчого документа або судового рішення про скасування розпорядчого доку-
мента про накладення дисциплінарного стягнення. Відтак, навіть смерть особи не є 
підставою для виключення її з Реєстру корупціонерів, тобто інформація про те, що 
особу притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з 
корупцією правопорушення – злочину, передбаченого ст. 366-1 ККУ «Деклару-
вання недостовірної інформації», є внесеною в цей реєстр довічно.  

Доцільно так наголосити, що корупційні злочини є конвенційними злочинами, 
оскільки їх існування визнає міжнародне кримінальне право, зокрема: про «злочини, 
пов’язані з корупцією», згадує Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією 
(ETS 173), що прийнята 27 січня 1999 року у Страсбурзі та ратифікована Україною 
18 жовтня 2006 року [6]. Про «корупційні дії» зазначено в Цивільній конвенції про 
боротьбу з корупцією, що прийнята 4 листопада 1999 року у Страсбурзі та 
ратифікована Україною 16 березня 2005 року [13]. Також у Конвенції ООН проти 
корупції від 31 жовтня 2003 року (ратифікована Україною із заявами 18 жовтня 
2006 року) зазначено про «злочини, визнані (визначені) цією Конвенцією» [11].  

Корупційними злочинами Конвенція ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 
року вважає: 

1) підкуп національних державних посадових осіб; 
2) підкуп іноземних державних посадових осіб і посадових осіб міжурядових 

організацій; 
3) розкрадання, неправомірне привласнення або інше нецільове використання 

майна державною посадовою особою; 
4) зловживання впливом; 
5) зловживання службовим становищем; 
6) незаконне збагачення; 
7) підкуп у приватному секторі; 
8) розкрадання майна в приватному секторі; 
9) відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом. 
Стаття 8 «Криміналізація корупції» Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності від 15 листопада 2000 року (ратифікована Україною зі 
застереженнями і заявами 4 лютого 2004 року) вказує на необхідність визнати 
кримінально караними діяння, коли їх вчиняють навмисно: 

1) обіцянка, пропозиція або надання публічній посадовій особі, особисто або 
через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи 
або іншої фізичної чи юридичної особи для того, щоб ця посадова особа вчинила 
будь-яку дію або бездіяльність при виконанні своїх службових обов’язків; 

2) вимагання або прийняття публічною посадовою особою, особисто або через 
посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи або 
іншої фізичної чи юридичної особи для того, щоб ця посадова особа вчинила будь-
яку дію чи бездіяльність при виконанні своїх службових обов’язків. 

Також ця Конвенція передбачає, що кожна держава-учасниця має розглянути 
можливість визнати кримінально караними: 

1) випадки, про які йдеться вище, якщо в них бере участь будь-яка іноземна 
публічна посадова особа або міжнародний цивільний службовець; 

2) участь як спільник у вчиненні будь-якого злочину, визнаного таким відпо-
відно до ст. 8 цієї Конвенції; 

3) будь-які інші форми корупції [4]. 
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У ст. 6 «Акти корупції» Міжамериканської конвенції про боротьбу з корупцією 
від 29 березня 1996 року, зазначено, що вона ґрунтується з-поміж іншого на таких 
актах корупції, як «бездіяльність при виконанні своїх обов’язків урядовим чинов-
ником або особою, які здійснюють публічні функції, з метою незаконного отримання 
прибутку для себе або третьої сторони» чи «приховання майна, отриманого внаслі-
док скоєння одного з актів, на який було посилання у цій статті» [8].  

Відтак, наведені конвенції, які ратифіковані Україною, допускають криміналі-
зацію діянь, згадані в диспозиції статті «Декларування недостовірної інформації».  

Висновки:  
1. Злочин, передбачений ст. 366-1 Кримінального кодексу України «Деклару-

вання недостовірної інформації», містить усі ознаки правопорушення, пов’язане з 
корупцією, ознаки якого наведені у Законі України «Про запобігання корупції».  

2. Безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального 
кодексу України «Декларування недостовірної інформації», встановлені Законом 
України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження з фінансового 
контролю, порушення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

3. З метою узгодження норм кримінального права та практики застосування 
ст. 366-1 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформа-
ції» Національним агентством з питань запобігання корупції, пропонуємо допов-
нити положення, викладені у примітці до ст. 45 «Звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям» у розділі ІХ «Звільнення від кри-
мінальної відповідальності» Загальної частини Кримінального кодексу України 
двадцятим корупційним злочином – «Декларування недостовірної інформації».  
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THE DIRECT OBJECT OF THE CRIME 
«DECLARING THE FALSE INFORMATION»  

V. Hordiienko 

Ivan Franko National University of Lviv,  

1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000, 

e-mail: volodymyrhordiyenko@gmail.com 

In the article the author revealed the signs of the direct object of the crime «Declaring the 

false information» and also highlighted some discussion points about its characteristics.  

Today, most citizens of Ukraine consider the corruption as a major problem and a threat 

to Ukraine’s existence as a state. In the minds of this citizens, this threat precedes the 

occupation of Crimea by Russia or the military conflict in eastern Ukraine with a neighboring 

state. Therefore, the every fact of disclosing corruption causes a wave of popular approval, but 

it has a little effect on the everyday corruption in the everyday lives of ordinary citizens who 

are no in hurry to combat this corruption, outraged only by the size of the bribes and requiring 

more corrupt people to be planted. 

The Criminal Code of Ukraine does not contain the concept of «corruption crime» or 

«corruption-related crime». However, the legislator in the note to Art. 45 of the General Part of 

the Criminal Code of Ukraine provided an exhaustive list of such crimes, but did not give any 

specific signs of such crimes. This list does not contain Article 366-1 «Declaring the false 

information». But this crime means the submission by the subject of the declaration the 

inaccurate information in the declaration of a person, authorized to perform the functions of 

state or local self-government stipulated by the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption». 

So we can assume that this crime relates to corruption – an act that does not contain signs of 

corruption, but violates the requirements, prohibitions and restriction made by the person.  

The crime under Article 366-1 of the Criminal Code of Ukraine «Declaring the false 

information» contains all the corruption-related offenses, the signs of which are set out in the 

Law of Ukraine «On Prevention of Corruption».  

The direct object of the crime, provided by Article 366-1 of the Criminal Code of Ukraine 

«Declaring the false information» are requirements, prohibitions and restrictions of the 

financial control, violation of the procedure of filing declarations of persons, authorized to 

perform the functions of the state or local government. 

In order to harmonize the rules of criminal law and practice of application of Article 366-1 

of the Criminal Code of Ukraine «Declaring the false information» by the National Agency for 

the Prevention of Corruption, we propose to supplement the Art. 45 of the General part of the 

Criminal Code of Ukraine with another corruption crime – «Declaring the false information». 

Keywords: corruption, corruption crimes, declaring, false information, convention. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ЗА ОЗНАКАМИ СУБ’ЄКТА 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

В. Лутчин 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: Lvimg94@gmail.com 

Досліджено ознаки суб’єкта кримінального правопорушення у кримінальному праві 

України та Республіки Польща, проведено їх порівняльний аналіз. За відповідними озна-

ками класифіковано кримінальні правопорушення на групи і підгрупи. Розглянуто також 

частково проблематику інституту кримінальної відповідальності колективного суб’єкта у 

кримінальному законодавстві Республіки Польща. Оскільки це питання в кримінально-

правій доктрині Республіки Польщі є доволі дискусійним, бо з ознак суб’єкта кримінального 

правопорушення, які закріпленні у чинному Кримінальному кодексі Республіки Польща, 

випливає, що ним може бути лише фізична особа. Проте паралельно з кримінальним зако-

ном Республіки Польща діє Закон Республіки Польща «Про відповідальність колективних 

суб’єктів за заборонені діяння під страхом покарання» від 22 жовтня 2002 року, який 

запровадив інститут колективного суб’єкта, котрим охоплено і юридичну особу. Відповідне 

наукове дослідження в межах правових систем двох держав, дало можливість розглянути 

ці питання з погляду різних доктринальних і законодавчих концепцій.  

Ключові слова: загальний суб’єкт, спеціальний суб’єкт, колективний суб’єкт, фізична 

особа. 
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Постановка проблеми. Класифікації кримінальних правопорушень за озна-
ками суб’єкта кримінального правопорушення науковці не приділяли достатньої 
уваги як в Україні, так і Республіці Польща. Порівняльний аналіз цієї проблемати-
ки взагалі не проводили. Тому відповідне наукове дослідження в межах правових 
систем двох держав дасть нам можливість систематизувати кримінальні правопо-
рушення за відповідними ознаками як у кримінальному праві Україні, так і Рес-
публіки Польща.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над частковим дослідження цієї 
проблематики працювали такі науковці, як Л. Гардоцький, А. Грешков’як, С. Ковальські 
та інші. Однак дослідження проведено частково і в межах кримінально-правової 
системи однієї держави. 

Мета статті. Основним завданням цього наукового дослідження є виокрем-
лення класифікаційних груп кримінальних правопорушень за ознаками суб’єкта 
кримінального правопорушення в межах кримінально-правової системи України і 
Республіки Польща. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, щоб провести класифікацію кри-
мінальних правопорушень за ознаками суб’єкта кримінального правопорушення, 
необхідно з’ясувати, що саме розуміють під цим поняття у кримінальному праві 
України та Республіки Польща. У кримінальному праві Республіки Польща під 
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суб’єктом кримінального правопорушення (podmiot przestępstwa, розуміють особу, 
яка визнана кримінальним законом такою, що може підлягати кримінальній від-
повідальності [5, с. 68; 13, с. 14]. Важливим є також те, що Кримінальний кодекс 
(далі – КК) Республіки Польща не містить дефініції суб’єкта кримінального право-
порушення, а лише закріплює вимоги до особи, яка вчинює відповідне кримі-
нально-протиправне діяння й іменується як «sprawcą przestępstwa» [4, с. 67]. Тобто 
згідно з ознаками, які передбачені в КК Республіки Польща, суб’єктом криміналь-
ного правопорушення є осудна людина (фізична особа), яка на момент вчинення 
кримінального правопорушення досягла віку, передбаченого КК Республіки Польща, з 
якого може наставати кримінальна відповідальність. Те, що кримінальне право-
порушення вчиняє людина (фізична особа) випливає зі змісту арт. 1 § 1 КК 
Республіки Польща (загальні положення кримінальної відповідальності), ознака 
осудності вбачається із положень закріплених в арт. 31 КК Республіки Польща 
(неосудність як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння). Що 
стосується вікових ознак суб’єкта кримінального правопорушення, то вони чітко 
визначені в арт. 10 КК Республіки Польща [7]. Однак зі загального правила, яке 
зазначає, що суб’єктом кримінального правопорушення може бути лише фізична 
особа, є виняток, який виник із прийняттям Закону Республіки Польща «Про відпо-
відальність колективних суб’єктів за заборонені діяння під страхом покарання» від 
22 жовтня 2002 року, на підставі чого виникає концепція, що юридична особа може 
підлягати кримінальній відповідальності як колективний суб’єкт (podmiot 
zbiorowy) [11]. Колективним суб’єктом у значенні цього Закону є юридична особа 
та організаційна одиниця без створення юридичної особи, за винятком Державного 
казначейства, органів місцевого самоврядування та їх об’єднань, а також держав-
них органів. З артикулу 3 вищезгаданого Закону Республіки Польща випливає, що 
колективний суб’єкт відповідає за заборонену дію, яка є поведінкою фізичної 
особи, котра діє від імені та в інтересах колективного суб’єкта. Вироком від 
03.11.2004 року (K 18/03) Конституційний Суд Республіки Польща постановив, що 
деякі положення цього Закону не відповідають Конституції Республіки Польща 
[14]. Внаслідок чого цей Закон 2005 року було змінено. 

Що стосується кримінального права України, то поняття суб’єкта криміналь-
ного правопорушення закріплено на законодавчому рівні, оскільки Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досу-
дового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» [2] від 
22.11.2019 року, який набуває чинності 01.01.2020 року, передбачає у ч. 1, 2 ст. 18 
КК України (суб’єкт злочину) лише заміну слів «злочин» на «кримінальне право-
порушення», тому це поняття не зазнає суттєвих змін. Враховуючи положення 
чинного КК України і вищезгаданого Закону України під суб’єктом кримінального 
правопорушення розуміють фізичну осудну особу, яка вчинила кримінальне право-
порушення у віці, з якого, відповідно до КК України, може наставати кримінальна 
відповідальність. Вікові ознаки суб’єкта, закріплені у ст. 22 КК України, також 
залишаються без змін. 

З урахуванням вищевикладеного першою ознакою суб’єкта кримінального 
правопорушення, за якою ми будемо класифікувати кримінальні правопорушення 
буде вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.  

Першу класифікаційну групу складають кримінальні правопорушення, за які 
настає кримінальна відповідальність з досягненням загального віку, визначеного у 
кримінальному законі. Відповідно до арт. 10 § 1 КК Республіки Польща загальний 
вік, з досягненням якого особа може підлягати кримінальній відповідальності, 
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становить 17 років. Що стосується українського кримінального закону, то в ч. 1 
ст. 22 КК України встановлено, що загальним віком, з якого настає кримінальна 
відповідальність, є 16 років. Отже, бачимо, що віковий поріг суб’єкта кримінально-
го правопорушення в Республіці Польща трохи вищий, ніж в Україні. Як правило, 
передбачається, що повна здатність до вчинення кримінальних правопорушень ви-
никає з досягненням загального віку кримінальної відповідальності. До цієї кла-
сифікаційної групи, належить основна маса кримінальних правопорушень, винят-
ком є лише ті кримінальні правопорушення, за які кримінальна відповідальність 
настає з досягненням спеціального віку, що передбачений як КК України, так і 
Республіки Польща. 

Відповідно до ч. 2 ст. 22 КК України спеціальній вік особи, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність за певні кримінальні правопорушення, 
становить 14 років. У КК Республіки Польща встановлений спеціальній вік кримі-
нальної відповідальності з досягненням 15 років. Керуючись арт. 10 § 2 КК Рес-
публіки Польща при вирішенні питання про кримінальну відповідальність особи у віці 
з 15 до 17 років, суд враховує рівень розвитку, а також особисті властивості особи. 
Це регулювання ґрунтується на припущенні, що інтелектуальний та моральний 
розвиток людини протікає індивідуально. Немає сумніву в тому, що неповнолітні в 
одному віці можуть перебувати на різних етапах індивідуального розвитку. Суд 
бере до уваги неефективність застосування до таких осіб виховних заходів, що вже 
застосовували до розгляду питання про кримінальну відповідальність, як одну з 
умов притягнення до кримінальної відповідальності. Це є доказом того, що по-
дальше застосування таких заходів було б недоцільне. Суд також не може приз-
начити покарання особі, більше, ніж дві третини від верхньої межі покарання, 
передбаченого за кримінальне правопорушення, яке було вчинене, або може приз-
начити більш м’яке покарання, ніж передбачене за таке кримінальне правопору-
шення (арт. 10 § 3КК Республіки Польща). 

Отже, до другої групи належать кримінальні правопорушення, за які настає 
кримінальна відповідальність з досягненням спеціального віку, визначеного кримі-
нальним законом відповідної держави. Вичерпний перелік таких кримінально-про-
типравних діянь, передбачених в арт. 10 § 2 КК Республіки Польща, сюди нале-
жать: арт. 134 КК Республіки Польща (замах на Президента Республіки Польща), 
арт. 148 § 1 КК Республіки Польща (умисне вбивство), арт. 148 § 2, 3 КК Респуб-
ліки Польща (умисне вбивство з кваліфікуючими обставинами), арт. 156 § 1, 3 КК 
Республіки Польща (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю простого і 
кваліфікованого типу), арт. 163 § 1, 3 КК Республіки Польща (умисне спричинення 
загально небезпечної ситуації простого і кваліфікованого типу), арт. 166 КК Рес-
публіки Польща (викрадення літака), арт. 173 § 1, 3 КК Республіки Польща (умисне 
спричинення катастрофи простого і кваліфікованого типу), арт. 197 § 3, 4 КК Рес-
публіки Польща (зґвалтування кваліфікованого типу), арт. 223 § 2 КК Республіки 
Польща (напад на державного службовця, що завдав тяжких наслідків здоров’ю), 
арт. 252 §1, 2 КК Республіки Польща (захоплення заручників простого і кваліфіко-
ваного типу), арт. 280 КК Республіки Польща (розбій) [7].  

У ч. 2 ст. 22 КК України також передбачений вичерпний перелік кримінальних 
правопорушень, за які кримінальна відповідальність настає з досягненням спеціаль-
ного віку, а саме: ст. ст. 115–117 КК України (умисне вбивство); ст. ст. 112, 348, 
379, 400, 443 КК України (посягання на життя державного чи громадського діяча, 
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народ-
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ного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною зі здійсненням 
правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з 
наданням правової допомоги, представника іноземної держави); ст. 121, частина 
третя ст. ст. 345, 346, 350, 377, 398 КК України (умисне тяжке тілесне ушко-
дження); ст. 122, частина друга ст. ст. 345, 346, 350, 377, 398 КК України (умисне 
середньої тяжкості тілесне ушкодження); ст. 113 КК України (диверсію); ст. 257 
КК України (бандитизм); ст. 258 КК України (терористичний акт); ст. ст. 147 і 349 
КК України (захоплення заручників); ст. 152 КК України (зґвалтування); ст. 153 
КК України (сексуальне насильство); ст. 185, частина перша ст. ст. 262, 308 КК 
України (крадіжка); ст. ст. 186, 262, 308 КК України (грабіж); ст. 187, частина третя 
ст. ст. 262, 308 КК України (розбій); ст. 189, 262, 308 КК України (вимагання); 
частина друга ст. ст. 194, 347, 352, 378, частини друга та третя ст. 399 КК України 
(умисне знищення або пошкодження майна); ст. 277 КК України (пошкодження 
шляхів сполучення і транспортних засобів); ст. 278 КК України (угон або захоплен-
ня залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна); 
частини друга, третя ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним 
засобом); ст. 296 КК України (хуліганство) [1].  

Варто також зазначити, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення 
відповідає віковим ознакам загального суб’єкта кримінального правопорушення, 
однак не є повнолітньою особою згідно з цивільним законодавством Республіки 
Польща, до такої особи суд застосовує виховні, лікувальні або виправні заходи, 
передбачені для неповнолітніх, якщо цього вимагають обставини справи і ступінь 
розвитку правопорушника, його особливості. Це положення закріплено в арт. 10 
§ 4 КК Республіки Польща і стосується осіб, які вчинили кримінальне право-
порушення у віці з 17 по 18 років. Оскільки положення арт. 10 § 1, 2 Цивільного 
кодексу Республіки Польща передбачають, що повнолітньою вважається особа, яка 
досягла 18 років, або особа, яка вступила у шлюб до досягнення нею 18 років [8]. 
Призначаючи покарання неповнолітній особі, суд повинен керуватися положен-
нями арт. 54 § 1 КК Республіки Польща, а саме при призначенні покарання суд 
керується тим, аби перевиховати особу. Що стосується українського законодавства 
з цього приводу, то вік, з якого особа вважається повнолітньою, становить 18 років 
або у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона 
набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу, як бачимо, 
положення ст. 34 Цивільного кодексу України [3] відображає такі ж позиції, які 
містяться у законодавстві Республіки Польща. У КК України передбачений Розділ 
XV «Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх», 
який містить кримінально-правові норми з приводу звільнення від кримінальної 
відповідальності неповнолітніх осіб із застосуванням примусових заходів вихов-
ного характеру, види і міра покарань, яку можуть застосовувати суди, а також інші 
положення кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб [1].  

Залежно від виду суб’єкта, який вчинив кримінально-протиправне діяння, кри-
мінальні правопорушення можна поділити на індивідуальні (indywidualne), поширені 
(powszechne) і багатосторонні (wieloosobowego) [4, с. 67; 5, с. 69].  

До групи поширених кримінальних правопорушень належать кримінально-
правові норми, які можуть бути вчинені будь-ким, хто відповідає загальним харак-
теристикам, передбаченим кримінальним законом, тобто фізична особа, котра 
досягла певного віку і є осудною. В цьому випадку йдеться про кримінальні право-
порушення, які вчиняє загальний суб’єкт. До цієї групи належить більшість кри-
мінальних правопорушень, передбачених як КК Республіки Польща, так і України. 
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До прикладу можна розглянути арт. 265 § 1 КК Республіки Польща (розголошення 
або незаконне використання таємної інформації), з приводу цієї кримінально-
правової норми існує рішення Верховного суду Республіки Польща від 26 березня 
2009, яке поставило крапку в суперечках з приводу того, який суб’єкт вчиняє це 
кримінальне правопорушення – загальний чи спеціальний, тобто чи є суб’єктом 
кримінального правопорушення особа, яка законно ознайомилася з інформацією, 
відповідно має доступ до таємної інформації (dysponent tajemnicy) [9, с. 66], чи 
будь-яка особа, яка володіє інформацією, що становить державну таємницю. Суд 
зазначив, що кримінальне правопорушення вчиняє загальний суб’єкт і тому може 
бути вчинене будь-якою особою, що відповідає загальній характеристиці суб’єкта 
кримінального правопорушення, який розкриває інформацію, що є державною 
таємницею або всупереч закону використовує таку інформацію [12]. Отже, як бачи-
мо, існують такі кримінально-правові норми, із ознак чи змісту яких доволі тяжко 
визначити, який суб’єкт їх вчиняє, а тому і виникає проблема, до якої групи кри-
мінальних правопорушень вони належать. 

До групи індивідуальних кримінальних правопорушень належать криміналь-
но-правові норми, які в диспозиції містять додаткові спеціальні ознаки суб’єкта 
кримінального правопорушення. Це може бути державний службовець, солдат, 
мати тощо. Це означає, що суб’єктом цього кримінального правопорушення можуть 
бути лише фізичні особи, які відповідають додатковим спеціальним ознакам. Тобто 
йдеться про спеціального суб’єкта злочину. Кримінальний закон Республіки 
Польща, аналогічно, як із загальним суб’єктом кримінального правопорушення, не 
містить дефініції спеціального суб’єкта кримінального правопорушення, однак 
закріплює низку складів кримінальних правопорушення, які можуть бути вчинені 
лише спеціальним суб’єктом. Що стосується КК України, то він закріплює, що спе-
ціальний суб’єкт кримінального правопорушення – це фізична осудна особа, яка 
вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, кримінальне 
правопорушення, суб’єктом якого може бути лише певна особа [2; 1]. 

Своєю чергою групу індивідуальних правопорушень можна поділити на під-
групи. Першу підгрупу становлять індивідуальні властиві (wіaciwe) кримінальні 
правопорушення [5, с. 69], сюди належать кримінально-правові норми, в яких 
спеціальні ознаки суб’єкта відіграють ключову роль в основному складі криміналь-
ного правопорушення. Оскільки відсутність цих ознак породжує відсутність кри-
мінального правопорушення. До цієї підгрупи належать такі кримінально-правові 
норми: арт. 343 КК Республіки Польща (відмова від виконання наказу), арт. 228 КК 
Республіки Польща (прийняття неправомірної вигоди чи її пропозиції), арт. 218 КК 
Республіки Польща (порушення прав працівників), ст. 111 КК України (державна 
зрада), ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю), ст. 365 КК 
України (перевищення влади або службових повноважень працівником право-
охоронного органу), тощо. Адже навіть якщо особа вичиняє суспільно небезпечне 
(шкідливе) діяння, передбачене диспозицією певної кримінально-правової норми, 
однак така особа не відповідає спеціальним ознакам суб’єкта кримінального право-
порушення, які закріплені в цій кримінально-правовій нормі, то в цьому випадку не 
буде складу кримінального правопорушення, оскільки буде відсутній спеціальний 
суб’єкт, а тому особа не може підлягати кримінальній відповідальності за це кри-
мінальне правопорушення. Як приклад можна розглянути арт. 218 КК Республіки 
Польща (порушення прав працівників), це кримінальне правопорушення може вчи-
нити лише спеціальний суб’єкт, особа, на яку покладений обов’язок дотримуватися 
норм трудового та соціального законодавства, тобто роботодавець, якщо він є 



В. Лутчин 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 69 149 

фізичною особою, чи представники роботодавця у відносинах з працівниками 
[10, с. 73]. У цій кримінально-правовій нормі спеціальний суб’єкт є ключовим еле-
ментом основного (арт. 218 § 1а. КК Республіки Польща) і кваліфікованого 
(арт. 218 § 2, 3 КК Республіки Польща) складу кримінального правопорушення.  

Другу підгрупу становлять індивідуальні невластиві (niewіaciwe) кримінальні 
правопорушення [5, с. 69]. До цієї підгрупи належать кримінально-правові норми, 
в яких спеціальні ознаки суб’єкта кримінального правопорушення не є передбачені 
в основному складі кримінального правопорушення, а є обов’язковими для каліфі-
куючого чи привілейованого складу кримінального правопорушення. У цьому ви-
падку відсутність в особи ознак спеціального суб’єкта не виключає кримінальну 
протиправність діяння, а лише зменшує або збільшує її кримінальну відповідаль-
ність. Прикладом може бути арт. 149 КК Республіки Польща, ст. 117 КК України 
(умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини), у цьому випадку випадку 
суб’єктом кримінального правопорушення може бути лише мати, яка перебуває в 
післяпологому стані. Тому спеціальна ознака суб’єкта утворює привілейований склад 
кримінального правопорушення, у такий спосіб пом’якшуючи кримінальну відпо-
відальність особи за відповідне суспільно небезпечне (шкідливе) діяння. Однак, 
якщо це кримінальне правопорушення вчинене у співучасті, то співучасник нестиме 
кримінальну відповідальність за арт. 148 КК Республіки Польща, п. 2 ч. 2 ст. 115 
КК України (умисне вбивство), яка передбачає більшу кримінальну відповідальність 
особи, за це суспільно небезпечне (шкідливе) діяння, ніж арт. 149 КК Республіки 
Польща чи ст. 117 КК України. Іншим прикладом може бути арт. 160 КК Респуб-
ліки Польща (наражаючи особу на небезпеку втрати життя чи тяжкої шкоди здо-
ров’ю). У арт. 160 § 1 КК Республіки Польща передбачений загальний суб’єкт зло-
чину, а також ця кримінально-правова норма становить основний склад кримі-
нального правопорушення, що стосується арт. 160 § 2 КК Республіки Польща, в 
якій передбачений спеціальний суб’єкт, особа, на яку покладений обов’язок опіки 
над потерпілим, то у цьому випадку ознака спеціального суб’єкта утворює квалі-
фікований склад кримінального правопорушення у такий спосіб збільшуючи кри-
мінальну відповідальність особи. 

До групи багатосторонніх кримінальних правопорушень належать криміналь-
но-правові норми, умовою вчинення яких є співучасть двох або більше осіб. При 
побудові таких складів кримінальних правопорушень у КК Республіки Польща, 
законодавець використовує такі ознаки: «за згодою з іншими особами», «разом з 
іншою особою», або сутність суспільно небезпечного (шкідливого) діяння зумовлена 
участю декількох суб’єктів. У кримінальному законі Республіки Польща закріплені 
лише види співучасників вчинення кримінального правопорушення. В арт. 18 КК 
Республіки Польща закріплені такі види співучасників: виконавець, співвиконавець, 
організатор, пособник, підбурювач. Вони цілком збігаються з видами співучас-
ників, які закріплені у ст. 27 КК України. На відміну від КК Республіки Польща, у 
кримінальному законі України, окрім видів співучасників, також закріплено форми 
співучасті, а саме ст. 28 КК України закріплює такі форми вчинення кримінального 
правопорушення: групою осіб, за попередньою змовою групою осіб, організованою 
групою, злочинною організацією [1]. Тому у кримінальному законі України до цієї 
класифікаційної групи належать кримінальні правопорушення, в яких закон ода-
вець закріпив форму співучасті як обов’язкову ознаку кримінального правопору-
шення. За загальним правилом форму співучасті законодавець використовує для 
утворення кваліфікованих чи особливо кваліфікованих складів кримінальних 
правопорушень. До цієї групи належать такі кримінальні правопорушення: арт. 127 
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§ 1 КК Республіки Польща (посягання на територіальну цілісність Республіки 
Польща за домовленістю з іншими особами), арт. 197 § 3 КК Республіки Польща 
(зґвалтування, вчинене спільно з іншою особою), арт. 280 § 2 КК Республіки Поль-
ща (розбій, вчинений спільно з іншою особою), арт. 158 КК Республіки Польща 
(участь у бійці або побитті), арт. 254 КК Республіки Польща (участь у зібранні, 
знаючи, що його учасники об’єднують зусилля для здійснення насильницького 
нападу на особу чи її майно), ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені з метою 
зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, вста-
новленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження 
матеріалів зі закликами до вчинення таких дій та інші вчинених за попередньою 
змовою групою осіб), ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або ви-
крадення людини, вчинені організованою групою), ч. 3 ст. 185 КК України (таємне 
викрадення чужого майна (крадіжка) вчинене організованою групою) тощо. 

Висновки. З вищевикладеного можна підсумувати, що доктринальні і законо-
давчі позиції з приводу розуміння фізичної особи як суб’єкта кримінального право-
порушення частково збігаються як у кримінально-правовій доктрині Республіки 
Польща, так і України, єдиною відмінністю є віковий поріг настання кримінальної 
відповідальності. Ще однією важливою відмінністю є те, що законодавством Рес-
публіки Польща передбачено колективного суб’єкта кримінального правопорушення 
(до прикладу юридична особа). Однак це питання регулюється окремим вищезга-
даним Законом Республіки, який існує паралельно з їхнім кримінальним законом. На 
відмінуо від КК України, який містить дефініцію суб’єкта кримінального право-
порушення, в якій чітко зазначено, що суб’єктом кримінального правопорушення 
може бути лише фізична особа. Що стосується юридичних осіб, то КК України 
містить Розділ XIV-1, який передбачає заходи кримінального-правового характеру 
щодо юридичних осіб, однак не визнає їх суб’єктом кримінального правопорушення. 

Список використаних джерел 

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001р. № 2341-III // Відомості 

Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.  

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 

22.11.2018 р. № 2617-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19  

3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. №435-IV // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 40–44. Ст. 356.  

4. Gardocki L. Prawo karne. 20 wydanie. Warszawa: C.H. Beck, 2017. 361 s.  

5. Grześkowiak A. (red.), Wiak K. (red.) Prawo karne. Wydanie 6. Warszawa: C. H. Beck, 

2017. 437 s.  

6. Kodeks karny: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. // Kancelaria Sejmu. 1997. Nr 88. poz. 553. 135 s.  

7. Kodeks cywilny:Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964 r. // Kancelaria Sejmu. 1964. Nr 16 

poz. 93. 242 s.  

8. Konieczny J. Podmiot czynu zabronionego a podmiot odpowiedzialności karnej // 

Czasopismo Prawa karnego i nauk penalnych, 2009. Z. 3. S. 65–73.  

9. Kowalski S. Podmiot przestępstwa z art. 218 kodeksu karnego // Prokuratura i Prawo 2, 2011. 

S. 69–79.  

10. Odpowiedzialności podmiotуw zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary: Ustawa z 

dnia 28 października 2002 r. // Kancelaria Sejmu. 2002. Nr 197 poz. 1661. 15 s. 

11. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08. URL: http://www.-

sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20KZP%2035-08.pdf  



В. Лутчин 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 69 151 

12. Wróblewska A. Część ogуlna kodeksu karnego. Piła: Wydawnictwo Szkoly Policji w Pile, 

2013. 78 s.  

13. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r. K 18/03URL: http://prawo.-

sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042432442/T/D20042442TK.pdf  

References 

1. Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine on 05.04.2001. No. 2341-III. Retrieved from 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14  

2. On Amendments to some legislative Acts of Ukraine on simplifying pre-trial investigation of 

certain categories of criminal offenses: law of Ukraine of 26.11.2018 No. 2617-VIII. Retrieved 

from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19 

3. Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine on January 16, 2003, №435-IV. Retrieved from 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  

4. Gardocki, L.(2017). Criminal law. 20th edition. Warsaw: C.H. Beck. 

5. Grześkowiak, A., & Wiak, K. (2017). Criminal law. 6th edition. Warsaw: C.H. Beck.  

6. Criminal Code : Act of June 6, 1997, No. 88. item 553. Retrieved from http://prawo.sejm.-

gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf  

7. Civil Code : Act of 23 April 1964, No. 16 item 93. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/-

isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf  

8. Konieczny, J. (2009).The subject of the offense and the subject of criminal liability. Journal 

of Criminal Law and Criminal Sciences, 3, 65–73. 

9. Kowalski, S. (2011). The subject of the crime under Art. 218 of the Criminal Code. 

Prosecutor's Office and Law, 2, 69–79. 

10. Liability of collective entities for acts prohibited under penalty: Act of 28 October 2002, 

Nr197 poz. 1661. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20-

021971661/U/D20021661Lj.pdf  

11. Resolution of the Supreme Court of March 26, 2009, I KZP 35/08. Retrieved fromhttp://-

www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20KZP%2035-08.pdf 

12. Wróblewska, A. (2013). General part of the Criminal code. Pila: Publishing house of the 

police school in Pila. 

13. Judgment of the Constitutional Tribunal of 3 November 2004 K 18/03. Retrieved from 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2004 2432442/ T/D20042442TK.pdf  

CLASSIFICATION OF CRIMINAL OFFENCES 
UNDER CRIMINAL LAW IN UKRAINE AND 
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The article investigates and carries out their comparative analysis of the features of the 

subject of a criminal offense under the criminal law of Ukraine and the Republic of Poland. 

The age of the criminal offender is a key feature in the criminal law of Ukraine and in the 

criminal law of the Republic of Poland. The general age of the subject of the criminal offense is 

17 years old under the Criminal Code of the Republic of Poland while the age of criminal 

responsibility under Ukrainian law is 16 years old. However, the Criminal Code of Ukraine 
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(hereinafter - the Criminal Code) and the Criminal Code of the Republic of Poland both provide 

a special age of criminal liability, which is 15 years under the criminal law of the Republic of 

Poland and 14 years under the criminal law of Ukraine. On the grounds of above-mentioned 

features of the subject of a criminal offense, the classification of criminal offenses into 

respective groups was carried out. 

The classification groups of criminal offenses according to the type of the subject were 

distinguished into individual criminal offenses, widespread criminal offenses, and multilateral 

criminal offenses. 

The problems of the institution of criminal liability of the collective subject in the criminal 

legislation of the Republic of Poland were also considered. The issue in the Criminal Law 

doctrine of the Republic of Poland is quite debatable since it follows from the feature of the 

subject of the criminal offense that is enshrined by the Criminal Code of the Republic of 

Poland that it can only be a natural person. However, in parallel with the criminal law of the 

Republic of Poland, the Act on the liability of collective entities for acts prohibited under 

penalty that came into force on October 22, 2002, is also in force. The Act sets out the institute 

of collective responsibility and the possibility of considering a legal entity as a subject of the 

criminal offense. That is in contradistinction to the criminal law of Ukraine, which clearly states 

that only a natural person can be a subject of the criminal offense.  

As for legal persons, they can be a subject to criminal law measures, but they can’t be 

the subject of a criminal offense. 

Appropriate scientific intelligence within the legal systems of the two states has made it 

possible to examine highly mentioned issues in terms of different doctrinal and legislative 

concepts. 

Keywords: general subject, special subject,collective subject, natural person. 
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Розглянуто таке кримінально-правове поняття, як обман. Наведено дефініцію і види 

цього поняття в теорії кримінального права та судовій практиці. Особливу увагу приділено 

змістовому значенню цього поняття в контексті складу злочину «шахрайство». Продемон-

стровано вплив обману на кримінальну відповідальність особи. Проаналізовано особли-

вості регламентації цього питання за чинним кримінальним законодавством України. Наве-

дено склади злочинів, у яких обман прямо не передбачений, проте саме в ньому і полягає 

змістове навантаження відповідного злочину. Досліджено зміст і значення вказаного понят-

тя у Кримінальному кодексі України та кримінально-правовій літературі. Висвітлено зміст 

розглядуваного поняття у роз’ясненнях і правових позиціях найвищого судового органу в 

Україні. Запропоновано варіант його тлумачення з урахуванням особливостей конструкції 

різних складів злочинів у низці проти власності, перш за все крадіжки і шахрайства. 

Обґрунтовано неможливість вчинення злочину, передбаченого ст. 289 КК України за допо-

могою обману. Доведено, що обман характеризує інколи кваліфіковану ознаку складу 

злочину, не будучи прямо названим у відповідній статті КК України. Запропоновано визна-

чення розглядуваного поняття з урахуванням особливостей, зазначених вище.  

Ключові слова: Кримінальний кодекс України, обман, наскрізне, кримінально-правове 

поняття.  
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Дослідження питання про обман як одне із багатьох кримінально-правових 
понять обман є надзвичайно важливим. Це дає змогу зрозуміти, в якому значенні 
воно вживається у кримінальному законі, виявити позицію, наявну в судовій прак-
тиці, посприяти зменшенню кількості неоднозначних рішень працівників право-
застосовних органів.  

Розглядуване питання викликає певний інтерес у науковців. Це поняття част-
ково було предметом вивчення низки вчених, зокрема, Н. О. Антонюк, М. І. Панова, 
І. М. Салімонова, І. Х. Халікова, Р. А. Сабітова тощо. Здебільшого питання про об-
ман дослідили автори поверхнево, в межах зосередження уваги на цій ознаці лише 
окремих складів злочинів або ж на підставі аналізу кримінально-правових норм 
нині нечинного кримінального законодавства.  

Доцільно виявити особливості використання цього кримінально-правового по-
няття у кримінальному законі та запропонувати способи покращення якості викла-
ду нормативного матеріалу.  

Перш за все варто відзначити, що обман – складне і багатогранне поняття. Як 
правило, в побуті під обманом розуміють не вчинення певних дій, які особа повин-
на була вчинити, або ж вчинення нею певних дій, які призводять до іншого резуль-
тату, ніж той, якого очікувала обманута особа. Законодавець не надає легального 
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визначення цього поняття. Його зміст визначається в словниках української мови, 
кримінально-правовій літературі і судовій практиці.  

Обман – неправдиві слова, вчинки дії і т. ін. // Невідповідність істині; те, чого 
немає насправді; брехня [1, c. 810]. 

На підставі синтезування відповідних ознак Р. А. Сабітов виробив загальне 
поняття обману: «Обман – це спосіб впливу на людську психіку, який полягає у 
навмисному введенні в оману іншої особи або підтриманні вже наявного стану 
омани шляхом передачі інформації, яка не відповідає дійсності або умовчання про 
різноманітні факти, речі, явища, дії тощо з метою схилити цю особу до певної 
поведінки» [15, c. 24–25].  

Натомість С. Ю. Романов запропонував визначення, яке досить повно відобра-
жає всі характерні ознаки обману, як способу вчинення злочину: «Обман – введення 
іншої особи в оману або підтримання вже наявної у неї помилки шляхом передачі 
інформації, що не відповідає дійсності або замовчування про факти, речі, явища та 
інше, з метою схилити цю особу до певної поведінки» [14, с. 3].  

Практично будь-який обман є аморальним. Хоча звісно, що далеко не будь-
який обман є кримінально-караний. Обман у кримінальному праві має значення 
зазвичай як спосіб вчинення конкретного злочину. Законодавець обман як спосіб 
вчинення злочину прямо передбачив у низці статей Особливої частини Криміналь-
ного кодексу України (далі – КК України). Це, зокрема, ст. ст. 142, 143, 144, 149, 
п. 3 примітки до ст. 149, 157, 161, 173, 190, 192, 258-1, 303, п. 2 примітки до ст. 303, 
409 КК України. В останньому випадку законодавець невичерпно назвав певні 
прояви обману (симуляцію хвороби, підроблення документів). Інколи приблизний 
перелік видів обману зазначено в судовій практиці. Так, у п. 17 постанови Пленуму 
Верховного Суду України «Про застосування судами законодавства про відпові-
дальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність 
від 27 лютого 2004 року № 2 йдеться про те, що обман може проявитися як обіцян-
ка надати роботу масажистки, артистки, офіціантки, одружитися, сприяти участі у 
конкурсі без наміру виконати обіцяне [11]. 

Розрізняють два види обману: активний обман (викривлення істини) і пасив-
ний обман (замовчування істини). Зазвичай має місце саме активний обман. Гово-
рити про пасивний обман можна лише у випадку, коли винна особа була зобов’я-
зана повідомити ті чи інші відомості, однак не виконала свого обов’язку, маючи 
реальну можливість це зробити. В обох випадках потерпіла особа сприймає факти 
у викривленому вигляді.  

У судовій практиці обман розглядають як один із видів психічного впливу на 
потерпілу особу при вчинені злочину [11].  

За формою виділяють словесний обман (усний або письмовий) та обман 
діяннями. Словесний обман може бути наявний у двох варіантах: у стверджу-
вальній чи негативній формі. За наявності обману у стверджувальній формі суб’єкт 
злочину повідомляє наявність певних ознак чи відомостей, а в негативній формі – 
відсутність певних ознак чи відомостей. Інколи обман при вчиненні злочинів може 
бути вчинений за допомогою певних речей матеріального світу, зокрема підроб-
лених документів, форменого одягу тощо. 

Абсолютно слушною видається думка, яку висловлюють у кримінально-право-
вій літературі про те, що обман як вид спілкування передбачає, що особа, яку обма-
нюють, повинна бути здатною сприймати неправдиву інформацію, з допомогою 
якої винувата особа намагається ввести її в оману. Тому повідомлення неправди-
вих відомостей малолітній особі, психічнохворій, які не здатні сприймати такого 
роду відомості, не можна розглядати як обман [3, c. 12].  
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Одне із важливих питань стосовно розглядуваного кримінально-правового 
поняття полягає в тому, щодо кого може бути здійснено обман при вчинені шах-
райства. Тривалий час загальновизнаною була позиція, викладена у роз’яснені 
Верховного Суду України. У п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України 
«Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 6 листопада 
2009 року № 10 передбачено, що обман при шахрайстві застосовує винна особа з 
метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов’язковості пере-
дачі їй майна або права на нього [10]. Тобто, Верховний Суд України вважав, що 
обман при шахрайстві може бути здійснений лише щодо потерпілої особи. Проте у 
постанові Верховного Суду України від 24 листопада 2016 року у справі № 5-
250кс(15)16 абсолютно слушно правова позиція щодо цього питання була уточ-
нена. Там зазначено, що до суб’єктів обману при вчиненні шахрайства належать не 
лише власники, а й інші особи, уповноважені на вчинення юридично значущих дій 
стосовно майна. Введення таких осіб в оману дає підстави говорити про опосеред-
коване вчинення шахрайства. Оскільки ст. 190 КК не вимагає, щоб особа, яку вво-
дять в оману при вчиненні шахрайства, і потерпілий від цього злочину (тобто той, 
кому заподіюється майнова шкода) збігались [4]. На цей час цю ж правову позицію 
висловив і Верховний Суд [5]. 

Логічно і закономірно, що наявність обману щодо певної особи впливає на 
кримінальну відповідальність такої особи шляхом її унеможливлення чи іншої 
кримінально-правової оцінки діяння. Тому обґрунтовано вказано в п. 9 постанови 
Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабар-
ництво» від 26 квітня 2002 року № 5, що якщо особа, вручаючи службовій особі 
незаконну винагороду, з тих чи інших причин не усвідомлює, що дає хабар 
(неправомірну винагороду. – Р. М.) (наприклад, у зв’язку з обманом чи зловживан-
ням довірою), вона не може нести відповідальність за давання, а службова особа – 
за одержання хабара. Дії останньої за наявності до того підстав можуть квалі-
фікуватись як зловживання владою чи службовим становищем, обман покупців або 
замовників, шахрайство тощо [12]. 

Також інколи зміст певних злочинів по суті полягає в обмані, хоча він і не 
передбачений прямо способом їх вчинення. Насамперед у цьому контексті варто 
відзначити склади злочинів, передбачені в ст. ст. 201, 205-1, 209, 366, 353 КК України. 
В цих випадках фактично в обмані полягає змістове навантаження діяння. 

Скажімо, особа вчиняє контрабанду способом приховування від митного кон-
тролю відповідних предметів, а саме їх переміщення через митний кордон України 
з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів чи 
способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигля-
ду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів 
підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять 
неправдиві дані. Суб’єкт злочину по суті обманює працівника митного органу.  

При вчиненні службового підроблення і підроблення документів, які подають 
для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприєм-
ців, суб’єкт злочину видає документи, зміст яких безпідставно і неправомірно змі-
нено замість справжніх перед відповідною особою, якій такі демонструють.  

Під час вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, відповідні дії спрямовані на знищення чи приховання доказів того, що майно 
було одержано шляхом вчинення предикатного діяння, а також доказів існування 
майна в легальній сфері суспільних відносин до вчинення предикатного діяння, які 
вказують на належність прав на нього іншим особам. Відповідне майно перед 
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іншими особами, передусім працівниками правоохоронних органів, видається як 
таке, що отримане на законній підставі.  

Практично аксіоматично в теорії кримінального права і в судовій практиці, що 
варто розмежовувати обман як спосіб заволодіння чужим майном і обман як спосіб 
отримання доступу до майна. У п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України 
«Про судову практику у справах про злочини проти власності», вказано, що якщо 
обман був лише способом отримання доступу до майна, а саме вилучення майна 
відбувалося таємно чи відкрито, то склад шахрайства відсутній. Такі дії варто 
кваліфікувати відповідно як крадіжку, грабіж чи розбій [10]. У цьому контексті 
доцільно зауважити, що в тому разі, коли заволодіння чужим майном відбувалося 
за допомогою обману, який становить окремий самостійний склад злочину, то це 
підлягає кваліфікації за сукупністю. Якщо для заволодіння чужим майном шляхом 
обману особа видає себе за представника влади чи присвоює собі владні повно-
важення – представляється як працівник управління по боротьбі з організованою 
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, запевняє потерпілих, що із 
використанням нібито наявних у неї владних повноважень спроможна розв’язати 
їхні питання, а потерпілі реально сприймають цю особу за представника влади, 
вірять у його службові можливості й під впливом цієї інформації передають особі 
гроші, якими та заволодіває, то такі дії в сукупності з іншим діянням мають роз-
цінюватися як самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової 
особи й кваліфікуватися як злочин, передбачений ст. 353 КК [6].  

Наявні випадки, коли обман не передбачений прямо законодавцем як спосіб 
вчинення того чи іншого злочину, проте це допускає Верховний Суд України. 
Разом із тим, не завжди така позиція найвищого судового органу є безспірною. 
Верховний Суд України вважає, що незаконне заволодіння транспортним засобом 
може бути вчинено будь-яким способом, у тому числі і шляхом обману [7; 13]. 
Автор цих рядків вже аргументував сумнівність такої позиції. Зокрема, зазначено 
таке: в п. 1 примітки до ст. 289 КК України вказано, що під незаконним заво-
лодінням транспортним засобом у цій статті варто розуміти, вчинене умисно, з 
будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засо-
бу у власника чи користувача всупереч їх волі. Вирішуючи питання щодо способів 
незаконного заволодіння транспортним засобом, потрібно звернути увагу на 
наявне словосполучення «всупереч їх волі». Видається, що змістове навантаження 
словосполучення «всупереч їх волі» є іншим, ніж «проти їх волі». Коли певне 
суспільно небезпечне діяння вчиняється проти волі потерпілої особи, то остання 
про це не знає, а тому її воля не враховується. В тому разі, коли суспільно небез-
печне діяння вчиняється всупереч волі потерпілої особи, то вона знає і усвідомлює 
цей факт. Воля такої особи ігнорується і нехтується. В тому разі, коли має місце 
заволодіння майном особи шляхом шахрайства, то потерпіла особа ніби за власним 
волевиявленням, яке несправжнє, а спотворене обманом чи зловживанням довірою 
зі сторони шахрая, передає майно. Факт протиправності заволодіння майном у 
момент вчинення дії не усвідомлюється ні особою, яка передає майно шахраю, ні 
іншими сторонніми особами. Тобто, під час шахрайства також не можна вважати, 
що заволодіння майном відбувається всупереч волі потерпілої особи [2, c. 97–98]. 

Може бути варіант, при якому обман характеризує кваліфіковану ознаку 
складу злочину, також не будучи прямо названим у відповідній статті Особливої 
Частини КК України. Проникнення як кваліфікуюча ознака розбою передбачає, що 
особа потрапила у житло, інше приміщення чи сховище незаконно, тобто за 
відсутності права перебувати в місці, де наявне майно (всупереч волі законного 
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володільця, шляхом обману, за відсутності визначених законом підстав чи на 
порушення встановленого законом порядку) [8; 10].  

Вважається в теорії кримінального права, що одні і ті ж поняття мають мати 
однакове змістове навантаження в межах усього нормативно-правового акту чи 
навіть усієї системи законодавства. В іншому разі ніби послаблює свою дію прин-
цип системності у праві. Водночас, розглядуване кримінально-правове поняття 
може мати свої певні ознаки у низці корисливих злочинів проти власності. Обман, 
який застосують при викраденні чужого майна шляхом використання службового 
становища, має свої особливі, специфічні ознаки, які відрізняють його від обману 
при шахрайстві. Ця відмінність полягає в тому, що в першому випадку в основі 
обману (дезінформації), до якої вдається винна особа, завжди перебуває проти-
правне використання нею свого службового становища. Без застосування можли-
востей службового становища обман є недієвим і нездійсненним. Цей обман є 
різновидом обману, який через підвищену суспільну небезпеку і специфічні ознаки 
був криміналізований в окрему форму злочинів проти власності. У другому ж 
випадку заволодіння майном можливе без протиправного використання службо-
вого становища [9]. У складі злочину передбаченого в ст. 192 КК України обман 
також передбачений, як і в шахрайстві, в якості способу вчинення злочину. Проте 
тут обман виступає не як спосіб заволодіння чужим майном чи правом на майно, а 
як засіб ухилення від сплати обов’язкових платежів, або ж обернення у свою 
власність платежів, які повинні були поступити власнику. 

Отже, під обманом варто розуміти безпосереднє чи опосередковане введення 
потерпілої чи іншої особи в оману шляхом повідомлення неправдивих відомостей 
чи замовчування про відомості, повідомлення про які було обов’язковим з метою 
вчинення злочину. 

Список використаних джерел 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. 

ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ, «Перун», 2005. 1728 с.  

2. Максимович Р. Л. Про способи незаконного заволодіння транспортним засобом // Pravna 

veda a prax: vyzvy modernych eurόpskyc integračnych procesov: zbornik prispevkov z 

medzinarodnej vedeckej konferencie (27–28 novembra 2015). Bratislava, 2015. С. 96–98. 

3. Панов Н. И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана и злоупотребле-

ния доверием. Киев, 1988. 80 с. 

4. Постанова Верховного Суду України від 24 листопада 2016 року (у справі № 5-

250кс(15)16) // Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. 

URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63445948 

5. Постанова Верховного Суду від 7 лютого 2019 року (у справі 489/4597/14-к) // Єдиний 

державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://reyestr.-

court.gov.ua/Review/79846601 

6. Постанова Верховного Суду України від 4 квітня 2013 року (у справі № 5-4кс13) // 

Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://-

reyestr.court.gov.ua/Review/31073058 

7. Постанова Верховного Суду України від 21 січня 2016 року (у справі №5-365кс15) // 

Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/55315147 

8. Постанова Верховного Суду від 18 квітня 2018 року у справі № 569/1111/16-к // 

Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 73532589 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/63445948
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31073058
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31073058


Р. Максимович 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 69 158 

9. Постанова Верховного Суду України від 14 листопада 2013 року (у справі № 5-30кс13) // 

Єдиний державний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://-

reyestr.court.gov.ua/Review/35794481 

10. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року № 10 // Офіційний веб-сайт 

Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09 

11. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповно-

літніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 27 лютого 2004 року № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04 

12. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Су-

ду України від 26 квітня 2002 року № 5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02 

13. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини 

проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністратив-

ні правопорушення на транспорті: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 

23 грудня 2005 року № 14 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05 

14. Романов С. Ю. Обман як спосіб злочинної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримін. право та кримінологія; кримін.-

викон. право». Харків, 1998. 16 с. 

15. Сабитов Р. А. Обман как средство совершения преступлений. Омск: НИ и РИО 

Омской высшей школы милиции, 1980. 79 с. 

References 

1. Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy (z dod. i dopov.) (2015) / Uklad. i 

holov. red. V. T. Busel. Kyiv; Irpin': VTF, «Perun», 1728 

2. Maksymovych, R. L. (2015). Pro sposoby nezakonnoho zavolodinnia transportnym zasobom 

[Ways of illegal seizure of vehicle]. Pravna veda a prax: vyzvy modernych eurόpskych 

integračnych procesov: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. 96–98. 

3. Panov, N. I. (1988). Kvalifikacija prestuplenij, sovershaemyh putem obmana i zloupotreblenija 

doveriem [Qualification of crimes which are committed by the fraud and breach of trust]. 

Kiev, 80. 

4. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 24 lystopada 2016 roku u spravi № 5-

250ks(15)16. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/63445948 

5. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 7 liutoho 2019 roku u spravi 489/4597/14-k. Retrieved 

from http://reyestr.court.gov.ua/Review/79846601 

6. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 4 kvitnia 2013 roku u spravi № 5-4ks13. 

Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/31073058 

7. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 21 sichnia 2016 roku u spravi №5-365ks15. 

Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/55315147 

8. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 18 kvitnia 2018 roku u spravi № 569/1111/16-k. Retrieved 

from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 73532589 

9. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 14 lystopada 2013 roku u spravi № 5-30ks13). 

Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/3579448 

10. Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny proty vlasnosti: Postanova Plenumu 

Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 6 lystopada 2009 roku № 10. Retrieved from http://zakon.-

rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/35794481
http://reyestr.court.gov.ua/Review/35794481
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63445948
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79846601
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31073058
http://reyestr.court.gov.ua/Review/55315147
http://reyestr.court.gov.ua/Review/3579448


Р. Максимович 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 69 159 

11. Pro zastosuvannia sudamy zakonodavstva pro vidpovidal'nist' za vtiahnennia nepovnolitnikh 

u zlochynnu chy inshu antyhromads'ku diial'nist': Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu 

Ukrainy vid 27 liutoho 2004 roku № 2. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-

v0002700-04 

12. Pro sudovu praktyku u spravakh pro khabarnytstvo: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu 

Ukrainy vid 26 kvitnia 2002 roku № 5. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-

v0005700-02 

13. Pro praktyku zastosuvannia sudamy Ukrainy zakonodavstva u spravakh pro deiaki zlochyny 

proty bezpeky dorozhn'oho rukhu ta ekspluatatsii transportu, a takozh pro administratyvni 

pravoporushennia na transporti: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 23 

hrudnia 2005 roku № 14. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05 

14. Romanov, S. Yu. (1998). Obman iak sposib zlochynnoi diial'nosti [Fraud as a mode of 

commiting a crime]: Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv, 16. 

15. Sabitov, R. A. (1980). Obman kak sredstvo sovershenija prestuplenij. Omsk: NI i RIO 

Omskoj vysshej shkoly milicii, 79.  

FRAUD AS A THROUGH CRIMINAL-LEGAL NOTION  

R. Maksymovych 

Lviv state university of internal affairs, 

26, Gorodotska Str. Lviv, Ukraine, 79007, 

e-mail: Maksymovych_roma@ukr.net 

The article is dedicated to the ascertaining of such a through criminal-legal notion as 

fraud. It is demonstrated that a lot of Ukrainian criminal scientists paid their attention to this 

criminal-legal notion. The peculiarities of regulation of this problem according to the valid 

Criminal code of Ukraine are analyzed. The sense and meaning of this notion is researched in 

the Criminal code of Ukraine and criminal-legal literature. It is argued that this notion has 

various criminal-legal sense sometimes. It is proved that underlying notion must have single 

meaning, but also we have to take into account all the formal elements of a crime. This notion 

is not used in the General part of the Criminal code of Ukraine. But on the other hand it is used 

almost in twenty articles of Special part of the Criminal code of Ukraine. The sense of the 

notion «fraud» is not clarified in the valid Criminal code of Ukraine, but in interpretative 

vocabularies and criminal-legal literature. This criminal-legal notion includes two forms and 

several concrete kinds according to the criminal-legal literature and judicial practice. The 

underlying criminal-legal notion contains a reference to the action as the characteristic of the 

objective side of the body of crime. The notion «fraud» is one of the types of possible social 

behaviour between people.  

The notion «fraud» is analised concerning different bodies of the crime. The underlying 

notion, which is used in the articles 190 and 191 of the Criminal code of Ukraine has different 

content. There are some peculiarities concerning this notion in the second case, because of 

official status of the subject of a crime. The highest judicial body in the system of general 

jurisdiction interpetated the notion «fraud» in its resolutions several times. There are various 

points of view concerning also single bodies of the crimes among Ukrainian criminal scientists. 

Judicial practice concerning the understanding this criminal-legal notion is similar. It is almost 

axiomatically in the criminal-legal literature and judicial practice, that it is expedient 

differentiate fraud as a mode of occupancy of a property and a fraud as a mode of getting an 

access to somebodies property. It is argued that the sence of some crimes consists in fraud, 

but it is not a mode of committing the crime. This notion may characterise a qualified feature of 
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a subject of a crime, nevertheless of lack in the concrete article of Special part of the Criminal 

code of Ukraine. The question about the subject of a fraud is decided. The notion «fraud» is 

analised concerning the body of the crime «Illegal occupancy of vehicle». It is argued that this 

body of the crime cannot be committed by the fraud, despite the position of the Supreme 

Court. The notion «fraud» must be interpetated literally in the Criminal code of Ukraine. The 

definition of this notion whith the peculiarities mentioned above is proposed.  

Keywords: Сriminal code, fraud, through criminal-legal notion. 
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МАТЕРІАЛЬНА ІСТИНА  
ЯК МЕТА ТА ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ 

Ю. Піх 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: yuriy.pikh@lnu.edu.ua 

Висвітлено розуміння істини як мети кримінального провадження ФРН у взаємозв’язку 

зі справедливістю та юридичною стабільністю. Подано вичерпну характеристику засади 

встановлення матеріальної істини у кримінальному процесі ФРН, її суті, значення та 

нормативного закріплення у кримінальному процесуальному законодавстві ФРН. У зв’язку 

з цим проаналізовано процесуальний обов’язок суду встановити матеріальну істину у 

кримінальному провадженні, його зміст, обсяг та межі. Зроблено наголос на особливому 

значенні стадії судового розгляду для встановлення істини у кримінальному процесі ФРН. 

Окрім того, розглянуто особливості суддівського переконання та його значення для 

встановлення істини у кримінальному процесі ФРН, а також вимоги до його формування у 

практиці Федерального верховного суду. Аргументовано положення про те, що встанов-

лення виключно істинних фактів та обставин у справі є не лише необхідною підставою для 

ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення, але й слугує 

передумовою для реалізації засад кримінального матеріального права ФРН, перш за все – 

принципу відповідальності тільки за наявності вини. 

Ключові слова: справедливість, суддівське переконання, принцип відповідальності 

виключно за наявності вини, правова держава.  
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Постановка проблеми. Як відомо, Федеративна Республіка Німеччина (надалі – 
ФРН) є однією з тих держав, які міцно стоять на позиціях виняткової необхідності 
встановлення матеріальної істини у кримінальному процесі, ба більше – розробили 
достатньо вичерпне правове регулювання та багату судову практику з цього 
приводу. Не викликає сумніву твердження, що встановлення істини у процесі 
кримінального провадження є, ймовірно, найскладнішою та найбільш дискусійною 
проблемою кримінального процесуального права ФРН, а також одним із най-
давніших та найглибших питань, що до сьогодні характеризується безперервною 
актуальністю та високою практичною значущістю [122, S. VII].  

Стан дослідження. У різні роки питання матеріальної істини як мети та засади 
кримінального провадження ФРН було предметом наукової розробки таких 
німецьких учених: У. Айзенберга (Ulrich Eisenberg), Д. Енгельса (Dieter Engels), 
В. Кесера (Wolfgang Käßer), М. Льофельмана (Markus Löffelmann), К. Роксіна 
(Klaus Roxin), К. Фолька (Klaus Volk), Ф. Штамп (Frauke Stamp), Б. Шюнемана 
(Bernd Schünemann) та інших. Натомість в українській процесуальній літературі, на 
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жаль, відсутні комплексні дослідження німецького кримінального процесуального 
права у межах зазначеної проблематики.  

Метою статті є комплексний аналіз матеріальної істини як мети та засади 
кримінального провадження у контексті положень чинного Основного Закону ФРН 
(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), Кримінального процесуального 
кодексу ФРН (Strafprozeßordnung, надалі – КПК ФРН), який був прийнятий 1 
лютого 1877 року та діє у редакції від 7 квітня 1987 року з деякими наступними 
змінами і доповненнями, а також судової практики, зокрема рішень Федерального 
конституційного суду (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) та Федерального верхов-
ного суду (Bundesgerichtshof, BGH). 

Виклад основного матеріалу. У центрі вирішення ініційованого державою 
кримінально-правового спору є пошук матеріальної істини: на відміну від цивіль-
ного процесу ФРН, у якому переважають принципи диспозитивності та змагаль-
ності, і в якому судове рішення ґрунтується на залежній від сторін (формальній) 
«істині», у кримінальному провадженні ФРН перш за все на прокуратуру та суд 
поширюється обов’язок встановлення матеріальної істини. 

Власне, метою кримінального провадження у німецькій процесуальній літера-
турі зазвичай визнають істину, справедливість та юридичну стабільність як необ-
хідні передумови для вирішення кримінально-правового спору й, отже, для 
відновлення та підтримання суспільного правопорядку [9, Rn. 8]. При цьому, деякі 
автори називають встановлення матеріальної істини найвищою метою криміналь-
ного процесу [188, §10 Rn. 1]. 

Розуміння істини як мети кримінального провадження безпосередньо випливає 
з функціональної спрямованості останнього. Зокрема, загальною функцією кримі-
нального процесу прийнято визнавати забезпечення реалізації норм матеріального 
кримінального права, яка своєю чергою вимагає, аби кримінальне провадження було 
неодмінно спрямоване на встановлення матеріальної істини: лише тоді, коли дійсні 
факти та обставини встановлені, а закон правильно застосований, матеріальне 
право може досягти поставленої перед ним мети [20, S. 23].  

Без сумніву, підозра у вчиненні кримінального правопорушення, яке є об’єк-
том кримінально-правового спору, сама по собі не є достатньою підставою для 
застосування норм матеріального кримінального права: ніхто не може бути пока-
раний на основі одного лише припущення. З одного боку, може виявитися, що 
підозра є необґрунтованою (наприклад, подія кримінального правопорушення була 
взагалі відсутня), і тоді такий висновок сам собою вирішує кримінально-правовий 
спір. З іншого боку, підозра також може бути підтверджена. У такому разі саме 
матеріальна істина є необхідною умовою оцінки діяння відповідно до закону про 
кримінальну відповідальність та застосування передбачених ним кримінально-
правових наслідків. Тому, перш ніж матеріальне кримінальне право може бути 
застосоване, неодмінно повинна бути встановлена істина [9, Rn. 9].  

Більше того, кримінальне провадження має бути спрямоване на забезпечення 
застосування матеріального кримінального права у такий спосіб, щоб воно приво-
дило до по суті правильного рішення, тобто відповідало реальній дійсності. Це 
можливо лише у тому разі, якщо закон застосовують на підставі істинних фактів. 
Своєю чергою твердження про те, що факти, які лежать в основі судового рішення, 
дійсно реальні, можна вважати як «необхідну якісну вимогу» для кожного вироку 
[20, S. 21–23]. 

Отже, встановлення істини є необхідною передумовою для вирішення кримі-
нально-правового спору і відповідно метою кримінального процесу ФРН, яка слугує 
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забезпеченню легітимації та виконання державою монополії на призначення пока-
рання, зокрема реалізації принципу відповідальності лише за наявності вини, а також 
уникнення судових помилок (BVerfGE 57, 275; BVerfGNStZ 87, 419). Тож, у межах 
кримінального процесу правової держави мають бути докладені максимальні 
зусилля для забезпечення того, щоб кожне кримінальне переслідування та подальше 
засудження ґрунтувалися винятково на істинній матеріальній основі [3, Rn. 2].  

Тим не менш, названі вище процесуальні цілі не є тотожними, ба навіть у 
деяких випадках «розходяться», отож, перебуваючи у постійному взаємозв’язку 
одна з одною, вони повинні неодмінно збалансовуватися [9, Rn. 14]. 

По-перше, справедливість та істина – це цілі процесу, що, надзвичайно тісно 
взаємопоєднані та взаємозумовлені. Нерідко істину навіть називають передумовою 
матеріальної справедливості [10, S. 411]. Натомість процесуальна справедливість 
та істина, з іншого боку, нерідко можуть суперечити одна одній. Як неодноразово 
наголошував Федеральний верховний суд, істина повинна бути встановлена «не 
будь-якою ціною», тож як ціль процесу вона іноді може відходити на другий план, 
зокрема, коли йтиметься про захист більш пріоритетних інтересів (BGHSt 14, 358 
(365); 38, 214 (220); 372 (374)). Яскравим прикладом такого зважування проце-
суальних інтересів є заборона на використання доказів, отриманих незаконним 
шляхом: вони хоча й змістовно могли б слугувати для встановлення істини у кри-
мінальному провадженні, проте їх використання судом буде однозначно неспра-
ведливим. І навпаки, процесуальна справедливість також може відійти на другий 
план, за умови, що її порушення є неістотним, і при цьому інтерес до істини як 
умови матеріальної справедливості переважує. До прикладу, зразки крові все ж 
можуть бути використані в якості доказів, якщо всупереч § 81a І КПК ФРН вони не 
були взяті лікарем [9, Rn. 15]. 

По-друге, істина та юридична стабільність як цілі кримінального провадження 
також нерідко конкурують між собою. Після набрання законної сили вироку суду 
може виявитися, що істина не була встановлена повною мірою, наприклад, якщо 
виправданий добросовісно визнає свою винуватість. А це своєю чергою унемож-
ливлює відновлення та підтримання суспільного правопорядку у контексті кон-
кретного кримінального провадження. Оскільки в подібному випадку кримінально-
правовий спір відновлюється до нестійкого рівня, з огляду на вимоги криміналь-
ного процесуального закону цього не можна ігнорувати. Але водночас, закон 
повинен ігнорувати сумніви нижче такого порогу, аби не допустити того, що 
«останнє слово», викладене у судовому рішенні, яке набрало законної сили, занадто 
легко зможе бути поставлене під сумнів [9, Rn. 16]. 

Отже, загальна мета кримінального провадження буде досягнута в разі прий-
няття такого рішення у справі, що водночас: а) є матеріально правильним, тобто іс-
тинним; б) відповідає усім процесуальним вимогам, закріпленим у законі; в) оста-
точно вирішує кримінально-правовий спір. Проте, як уже йшлося раніше, зазначені 
критерії не ідентичні у всіх кримінальних провадженнях. З огляду на це, найважли-
вішим завданням кримінального процесуального права є забезпечення балансу трьох 
описаних критеріїв шляхом їх зважування у випадку формально або по суті помил-
кових рішень та встановлення правових стандартів для визначення, яким із них 
необхідно надавати пріоритет у конкретній процесуальній ситуації [188, §1 Rn. 3]. 

При цьому важливо наголосити, що встановлення істини у кримінальному 
провадженні не є самоціллю [20, S. 21], а кримінальний процес у принципі повинен 
бути спроектований і реалізовуватися в умовах «перетину» усіх процесуальних 
цілей [9, Rn. 18]. 
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У німецькій науковій літературі поширеною є позиція про те, що вимога 
встановлення істини у кримінальному провадженні випливає із Основного Закону 
ФРН, хоча останній і не оперує поняттям «істина» та містить відносно невелику 
кількість положень, які безпосередньо регулюють кримінальні процесуальні відносини. 

На думку судді Федерального верховного суду ФРН, д-ра Ґ. Вільмса, консти-
туційна гарантія встановлення істини судом закріплена у ст. 92 Основного Закону 
ФРН, відповідно до якої «Судова влада доручається суддям; вона здійснюється 
Федеральним конституційним судом, Федеральним верховним судом, федеральни-
ми судами, визначеними в цьому Основному Законі, та судами земель». Науковець 
вбачає у наведеному формулюванні гарантію встановлення істини, оскільки судді 
уповноважуються тлумачити та застосовувати закон від імені держави. Відповідно, 
сутнісна сторона судового рішення як результату такої діяльності також охоплює й 
виклад фактів, що лежать у його основі: «Суддя повинен покладатися на реальну 
дійсність, щоб мати можливість ухвалювати справедливі рішення» [255, S. 137].  

Варто наголосити, що наведена вище позиція є доволі дискусійною. Так, не 
погоджуючись із Ґ. Вільмсом, Ф. Штамп зазначає, що розглядати ст. 92 Основного 
Закону ФРН як sedes materiae матеріальних гарантій у сенсі пошуку істини 
видається проблематичним, оскільки у відповідному положенні законодавець 
акцентує більше на «судах», ніж на «встановленні істини». Іншими словами, ст. 92 
Основного Закону ФРН гарантує основну частину суддівської діяльності з дослі-
дження фактичних обставин справи, а не встановлення істини як такої. Отже, 
переконливим видається висновок, що обов’язок суду встановити матеріальну 
істину не може бути виведено зі ст. 92 Основного Закону ФРН [20, S. 23–24]. 

Втім, Федеральний конституційний суд неодноразово наголошував на консти-
туційній значущості встановлення істини у кримінальному провадженні як вимоги, 
що безпосередньо випливає з принципу правової держави (Rechtsstaatsprinzip), 
закріпленому в ст. 20 ІІІ Основного Закону ФРН. У цьому контексті Федеральний 
конституційний суд вживає різноманітні формулювання зазначеної вимоги, на-
приклад, як «обов’язок, заснований на принципі правової держави, встановлювати 
істину в кримінальному процесі» (BVerfGE 77, 65 (77)) або навіть «право вимагати 
встановлення матеріальної істини у правовій державі» [20, S. 25]. 

Як правило, концепт правової держави визначається з огляду на поєднання її 
формальних та змістовних ознак. Зокрема, у формальному сенсі принцип правової 
держави охоплює, окрім іншого, обмеження державної влади, її зв’язаність зако-
ном, передбачуваність дій держави і правову визначеність, а також принцип поділу 
влади. Водночас, змістовний аспект принципу правової держави відіграє для 
кримінального процесу ще важливіше значення: окреслений принцип охоплює і 
матеріальну справедливість, адже правова держава – це не просто держава, що 
ґрунтується на законності у формальному сенсі, але й така, що презюмує стан спра-
ведливості. А, як вже зазначалося раніше, першою та необхідною передумовою 
останньої є саме матеріальна істина.  

Окрім цього, засада відповідальності виключно за наявності вини (Schuldprinzip) 
заснована також на принципі правової держави. Відповідно, без визначення дійсних 
фактів у якості необхідної основи справедливого судового рішення зазначений 
принцип не може бути реалізований, і саме тому встановлення істини вважається 
чи не основною метою німецького кримінального процесу.  

Більше того, у цьому контексті Федеральний конституційний суд неоднора-
зово наголошував на важливості ефективного кримінального правосуддя, для якого 
визначальним є, наскільки це можливо, перш за усе в інтересах обвинуваченого 
якомога повніше встановити істину (BVerfGE 33, 367 (378)). 
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Отже, прецедентна практика Федерального конституційного суду тлумачить 
встановлення істини як засноване на положеннях Основного Закону ФРН обов’яз-
кове підґрунтя кримінального процесу правової держави. 

Саме тому однією з ключових у кримінальному процесі ФРН є засада повного 
та всебічного встановлення і дослідження усіх обставин кримінального провадження 
(також відома у німецькомовній спеціальній літературі як «дослідницький принцип», 
«принцип інквізиційності»1, «принцип інструкційності», «розшукний принцип», або 
ж «засада встановлення матеріальної істини» [18, § 15 Rn. 3; 16, Rn. 48; 3, Rn. 1]).  

Важливо зауважити, що у німецькому кримінальному провадженні знайшов 
свою реалізацію концепт істини матеріальної, розуміння якої ґрунтується на 
теорії кореспонденції як відповідності ідеї та об’єктивної дійсності як реального 
історичного процесу [16, Rn. 47]. Причому такий підхід законодавця є далеко не 
новим: загальні основи кримінального процесу, реалізовані ще в КПК Німецького 
Райху, спрямовувалися – у традиціях прусської політичної філософії та кантіансь-
кої етики – на реалізацію матеріальної істини та матеріальної справедливості за 
допомогою якнайповнішого можливого застосування норм матеріального кримі-
нального права [18, § 10 Rn. 5]. 

Квінтесенцією засади встановлення матеріальної істини є положення про те, 
що «суд з метою встановлення істини зобов’язаний ex officio поширити 
дослідження доказів на усі факти та обставини, які мають значення для прийняття 
рішення у справі» (§ 244 ІІ КПК ФРН). Предметом зазначеного обов’язку є, перш 
за все, ті факти та обставини, які можуть мати значення для застосування норм 
матеріального права (і, отже, для прийняття рішення про винуватість особи або її 
виправдання) [133, § 244 Rn. 40; 166, § 244 Rn. 52]. Обсяг такого обов’язку 
залежить від конкретних обставин кожного діяння (§ 264 КПК ФРН) та 
попереднього перебігу кримінального провадження [2, § 244 Rn. 11]. 

Розглянемо детальніше умови реалізації судом обов’язку із встановлення 
матеріальної істини у кримінальному провадженні. 

По-перше, суд встановлює факти самостійно і за своєю ініціативою, тому він 
не зв’язаний клопотаннями та/або заявами учасників судового провадження. Так, 
§ 155 II КПК ФРН передбачає: «Розслідування та процесуальні рішення поширю-
ються тільки на ті діяння і на тих обвинувачених, які зазначені в обвинувальному 
акті. У відповідних межах суди вправі та зобов’язані провадити свою процесуальну 
діяльність самостійно; зокрема, вони не зв’язані клопотаннями учасників прова-
дження в ході застосування кримінального закону». Більше того, при ухваленні 
судового рішення суд не зв’язаний клопотаннями прокуратури (§ 206 КПК ФРН). 

Загальновизнаною у німецькій науковій літературі є позиція про те, що із 
обов’язку суду встановити істину випливає право учасників судового провадження 
заявляти клопотання про дослідження доказів (у тім числі про їх попередній збір), 
яке поширюється на усі належні та допустимі докази, від яких можна розумно 
очікувати подальшого з’ясування обставин кримінального провадження [3, Rn. 3]. 
Тим не менш, суд повинен установити обставини справи незалежно від проце-
суальної позиції учасників судового провадження, зокрема наявності чи відсутності 
відповідних клопотань цих суб’єктів, а також і всупереч їхній волі (BGH NJW 66, 
1524) або за умови їх опору [166, Rn. 48]. 

––––––––– 
1 Цей термін на позначення засади встановлення істини за своїм змістом не тотожний із так званим 

принципом інквізиції (який притаманний інквізиційному кримінальному процесу, що характеризується, серед 
іншого, єдністю слідства та суду, відсутністю змагальності та ін.), а походить від лат. inquisitio – «розсліду-
вання, розшук». 
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По-друге, суд зобов’язаний підтвердити доказами усі факти та обставини, які 
мають значення для кримінального провадження, у повному обсязі; єдиний виня-
ток з цього – очевидні (загальновідомі та визнані таким судом) факти, які не потре-
бують доведення. 

По-третє, суд повинен вичерпно дослідити усі наявні докази, особливо ті, які 
містять відомості про уже раніше встановлені факти та обставини (BGHSt 3, 173; 
BGHSt 13, 326), незалежно від того, чи учасниками судового провадження 
заявлялися відповідні клопотання. Тільки після того, як усі докази були вичерпно 
досліджені, суд вправі застосовувати принцип «in dubio pro reo» [188, § 45 Rn. 3]. 

По-четверте, навіть у разі визнання обвинуваченим своєї винуватості і неза-
лежно від того, чи ґрунтується воно на угоді, недостатньо просто розглянути таке 
визнання шляхом простого узгодження з матеріалами справи, оскільки «ця заява не 
забезпечує достатніх підстав для формування суддівського переконання в ході 
судового розгляду». Це означає, що для запобігання ризику судових помилок суд 
зобов’язаний дослідити усі факти та обставини, які мають значення для прийняття 
рішення у справі (BVerfG 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10, 2 BvR 2883/10, 2 BvR 2155/11). 

У цьому контексті необхідно окремо наголосити, що з огляду на положення 
§ 257с КПК ФРН, у визначених випадках суд вправі укласти з учасниками кри-
мінального провадження угоду про подальший перебіг та результати відповідного 
провадження. Предметом такої угоди можуть виступати лише правові наслідки, які 
можуть міститися у вироку чи в пов’язаних із ним процесуальних рішеннях, інші 
процесуальні заходи у відповідному провадженні, а також процесуальні дії його 
учасників. Необхідною умовою будь-якої угоди має виступати визнання обвинува-
ченим своєї винуватості. При цьому, як зазначив німецький законодавець, положення, 
викладені в § 244 ІІ КПК ФРН (обов’язок суду ex officio поширити дослідження доказів 
на усі факти та обставини, які мають значення для прийняття рішення у справі, з 
метою встановлення істини), «не зачіпаються». З цього приводу Федеральний 
верховний суд ФРН наголосив: «Суд залишається зв’язаним обов’язком встановлення 
істини у справі» (BGHSt 43, 195, § 26). Відповідно, положення § 257с І та § 244 ІІ КПК 
ФРН не звільняють суд від обов’язку перевіряти у процесі судового розгляду 
достовірність визнання обвинуваченим своєї винуватості; більше того, суд не має 
права задовольнитися лише таким визнанням та утримуватися від подальшого 
збирання доказів. Тим не менш, це не означає, що у такому випадку суд зобов’язаний 
провести судове слідство у повному обсязі, якщо б це було необхідно, якщо обви-
нувачений заперечував би вчинення діяння. Зокрема, у процесі судового розгляду 
обов’язково повинні бути досліджені основні докази, у тому числі проведено допити 
свідків обвинувачення і захисту. Отже, навіть у разі визнання обвинуваченим своєї 
винуватості засада встановлення істини у кримінальному провадженні зобов’язує суд 
повно та всебічно встановити та дослідити усі обставини кримінального провадження, 
які мають значення для правильного вирішення справи. 

Окремої уваги заслуговує твердження про те, що аналізована засада пронизує 
увесь кримінальний процес, а тому поширюється на усі структурні частини кримі-
нальної процесуальної діяльності, тобто не лише стадію судового розгляду («основного 
судового провадження»). Тим не менш, передумови кримінального процесуального 
пізнання на різних стадіях кримінального провадження відрізняються [3, Rn. 1].  

Зокрема, в ході досудового розслідування прокуратура та поліція також зобов’я-
зані розслідувати фактичні обставини кримінального правопорушення ex officio. 
Органам кримінального переслідування необхідно повно встановити відповідні 
факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження. Цей 
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обов’язок для прокуратури випливає з § 152 ІІ та з § 160, а для поліції – з § 163 
КПК ФРН. Він охоплює, серед іншого, встановлення обставин, що пом’якшують 
відповідальність та/або звільняють від відповідальності з урахуванням особи 
підозрюваного, а також вжиття заходів, спрямованих на збереження доказів, які 
можуть бути втрачені (§ 160 ІІ КПК ФРН). 

Натомість, особливе значення судового розгляду для встановлення істини 
пояснюється тим, що з огляду на положення § 261 КПК ФРН, суд повинен ґрунту-
вати своє переконання винятково на підставі та за результатами безпосереднього 
дослідження доказів у процесі судового розгляду, а не на підставі простого озна-
йомлення з матеріалами справи.  

Зокрема, як відомо, у кримінальному провадженні доведенню підлягають усі 
факти та обставини, які в будь-якому відношенні можуть мати значення для 
прийняття судом рішення у справі. Своєю чергою факт вважається доведеним і 
тому може бути закладений в основу судового рішення, якщо суддя прийшов до 
переконання про існування цього факту (§ 261 КПК ФРН). Лише як виняток зако-
нодавець відмовляється від необхідності формального доказування і допускає 
достатню обґрунтованість (наприклад, у разі викладу підстав для відводу судді в 
§ 26 ІІ КПК ФРН) [1, с. 70]. Відповідно, суд зобов’язаний завжди прагнути до 
«найкращих доказів з усіх можливих» (BVerfGE 57, 250 (277)) і «максимально 
наблизитися до істини» [7, § 244 Rn. 28]. Отже, необхідним є цілісне реконстру-
ювання фактичного перебігу подій, а не просте встановлення окремих фактів, як це 
відбувається з позиції сторін. В іншому ж випадку неодноразово згадуваний вище 
принцип відповідальності виключно за наявності вини (nulla poena sine culpa) не 
зможе бути реалізований у якості основної вимоги кримінального судочинства 
(BVerfGE 57, 250 (275); BVerfG NStZ 1987, 419). 

Однак не можна не згадати, що принцип встановлення матеріальної істини у 
кримінальному провадженні все ж не пов’язаний з «абсолютною вимогою істинності і 
правдивості» [244, S. 560]. Перший кримінальний сенат Райхсґеріхту (Верховного суду 
Німецької імперії) ще у 1927 році вказав на межі пізнавальних здібностей людини і 
наголосив, що «абсолютно певне знання [...] як результат людського пізнання повністю 
виключається в силу недосконалості останнього. Тож суддя не може вимагати такого 
«абсолютно певного знання», інакше «правосуддя було б настільки ж хорошим, 
наскільки і неможливим» (RGSt 61, 202 (206); 72, 75, 372 (374)). Це пов’язано з тим, що 
«в силу обмеженості засобів людського пізнання ніхто не може отримати абсолютно 
достовірне знання про існування злочину; той, хто збагнув межі людського пізнання, 
ніколи не припускатиме, що він може бути без сумніву переконаний в абсолютній 
відсутності будь-якої помилки» (RGZ 15, 338 (339)). Доволі показовими є також 
зауваги Третього кримінального сенату Райхсґеріхту від 1932 року: суддівське пере-
конання «не виключається усвідомленням того, що будь-яке твердження, засноване на 
людському пізнанні, яким би певним воно не було, піддаватиметься впливу усіх 
помилок та похибок, викликаних недостатністю цього знання. Як зазначив суд, 
об’єктивна істина є лише «мислимою». Її доведення людським знанням «концеп-
туально неможливе», оскільки воно прив’язане до суб’єкта пізнання і, таким способом, 
«суб’єктивне за своєю природою, тобто відносне». Саме тому суддя «закритий для 
відкриття абсолютної істини» (RGSt 66, 163 (164 f.)).  

Окрім цього, Перший кримінальний сенат Райхсґеріхту визначив у своєму 
рішенні RGSt 61, 202 (206) поняття істини та ймовірності нарівні з фікцією, заз-
начивши, що суддя повинен «бути задоволений таким високим ступенем ймовірності, 
якого він досягає шляхом найбільш вичерпного та сумлінного застосування дос-
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тупних йому засобів пізнання». Такий ступінь імовірності прирівнювався до «істини», 
а усвідомлення суб’єкта пізнання про існування такої високої ймовірності вважається 
«переконанням в істині». Третій кримінальний сенат Райхсґеріхту охарактеризував 
це ототожнення істини та ймовірності в одному зі своїх рішень як «концептуально 
спотворене і неточне» та визначив концепт суддівського переконання так: «У жод-
ному разі переконання про ймовірність не може вважатися достатнім для засудження 
особи. Радше, вирок повинен продемонструвати, що «суддя повністю переконаний 
у винуватості обвинуваченого». Оскільки суддя «закритий для відкриття абсолют-
ної істини», він може досягти такого ступеню переконання лише через «врахування 
переваг та недоліків суб’єктивної або відносної істини» (RGSt 66, 163 (164 f.)). 

Більше того, у рішенні BGH, NJW 1951, 122 Федеральний верховний суд про-
довжив судову практику Райхсґеріхту та детально визначив вимоги до формування 
суддівського переконання: «Необхідно, але також достатньо, щоб внаслідок певно-
го життєвого досвіду був достатній ступінь впевненості, яка вже не може бути 
піддана розумному сумніву. Проста теоретична або абстрактна можливість того, 
що обвинувачений не є злочинцем, не може перешкодити його засудженню. Ос-
кільки така можливість ніколи не може бути повністю виключена через недо-
статність людського знання, усяке встановлення істини судом було б немовливим». 
Додаткові роз’яснення можна відшукати у рішенні BGH, NJW 1951, 83: суддя 
зможе належно виконати поставлені перед ним завдання лише тоді, якщо він 
«оцінюватиме подані йому факти не просто абстрактно-теоретично, а мірилами 
людських можливостей». Через обмеженість засобів людського пізнання, абсолют-
но певне знання навряд чи коли-небудь буде можливо досягти, а навіть абстрактна 
можливість помилки існуватиме майже завжди. Отже, суддівське переконання 
повинне «припускати відсутність математичної певності, яка виключає будь-яку 
можливість протилежного».  

Нарешті, ці тези завершилися догматично обґрунтованим викладенням прин-
ципу вільної судової оцінки доказів у рішенні Федерального верховного суду BGH, 
GA 1954, 152 f., і, зокрема, в BGHSt 10, 208 (209): Вільна оцінка доказів означає, 
що «єдиною передумовою для відповіді на питання про винуватість є те, чи дійшов 
суддя переконання про існування того чи іншого факту»; «для засудження особи 
ця особиста певність є необхідною, але водночас і достатньою». Саме це поняття 
не виключає можливості іншого, навіть протилежного стану справ; радше «за самою 
своєю природою, вона дуже часто залишається схильною бути підданою об’єктивно 
можливим сумнівам». З огляду на свою недосконалість, людське пізнання виключає 
абсолютно певне знання про фактичний хід подій». Отже, «вирішальним для питання 
про винуватість та дорученим лише судді, завдання останнього, не прив’язуючись 
до встановлених законом правил доказування, і несучи відповідальність лише 
перед власною совістю, перевірити, чи зможе він подолати можливі сумніви та 
переконати себе в існуванні того чи іншого факту, чи ні» (BGHSt 10, 208 (209)). На 
цьому підґрунті суб’єктивна певність судді отримала визнання у судовій практиці як 
необхідний і достатній критерій для формування суддівського переконання.  

Отже, хоча судова практика Райхсґеріхту щодо судової оцінки доказів не була 
однаковою, і Федеральний верховний суд неодноразово намагався визначити вимо-
ги для формування суддівського переконання, беззаперечним залишалося те, що 
поняття «істина» розумілося не як цілком «абсолютна істина», тобто така, що іден-
тично відображає реальність. Натомість, істина у кримінальному процесі існує тільки 
відносно до суб’єктів пізнання та особливостей пізнавального процесу [6, Einl. Rn. 8]. 
Більше того, ситуацію ускладнює вибірковість, неодмінно притаманна людському 
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пізнанню. Наприклад, свідки, на чиї показання суд покладається значною мірою, 
неминуче можуть представляти лише частину реальності [111, S. 65]. Можливо, 
дефекти відтворення реальності несвідомого або свідомого характеру також вини-
кають у контексті опису фактів та обставин справи [199, S. 2]. Це своєю чергою по-
кладає на суд тягар точного встановлення останніх. 

Проте навіть якщо об’єктивна реальність повною мірою недосяжна для суду, 
останньому необхідно докладати максимальних зусиль для забезпечення того, щоб 
будь-яке кримінальне переслідування особи та її подальше засудження ґрунтувалося 
на істинній матеріальній основі [211, S. 40]. Такі зусилля відображені, зокрема, в 
підставах для відновлення провадження, закінченого ухваленням вироку, який 
набрав законної сили відповідно до § 359 (5) КПК ФРН (представлення нових 
фактів або подання нових доказів) і § 362 (4) КПК ФРН (таке, що заслуговує 
довіри, визнання виправданим своєї винуватості у вчиненні кримінального право-
порушення). Однак з огляду на конституційну засаду правової держави, пошуки 
істини в кримінальному провадженні за жодних умов не можуть реалізуватися за 
всяку ціну (BGHSt 14, 358 (365); 31, 304; (309)). Вони можливі лише в межах 
належної судової процедури, тобто в порядку, притаманному правовій державі 
(BVerfG StV 1990, 1 (2)). Така вимога підтверджується значною кількістю (переважно 
неписаних) заборон на використання доказів (правил про недопустимість доказів).  

Отже, мета встановлення матеріальної істини, що лежить в основі усього 
кримінального процесу, значною мірою релятивізована вимогою прийняття рішень 
у справі відповідно до належної правової процедури [5, Rn. 712]. Тим не менш, це 
не впливає на функціональну цілісність системи кримінального правосуддя та не 
перешкоджає встановленню істини, оскільки кримінальний процес не є історичним 
дослідницьким проектом і, врешті-решт, є не «зачитуванням протоколу про 
злочин», а полягає у правовій оцінці діяння відповідно до закону за посередництвом 
судового рішення [155, Einl. Rn. 7]. Отже, на момент завершення кримінального 
провадження неможливо осягнути ідентичну копію реальної дійсності (у чому 
засадничо й немає потреби), а лише її «тінь» (репродукцію). 

Висновки. Важливість встановлення істини як мети кримінального прова-
дження полягає в тому, що при застосуванні норм матеріального кримінального 
права вона вважається необхідною передумовою для справедливого судового 
рішення. Обов’язковість встановлення матеріальної істини у кримінальному 
провадженні ФРН прямо закріплена у низці положень кримінального процесуаль-
ного закону, а також безпосередньо випливає із тексту Основного Закону ФРН, 
оскільки правовій державі неодмінно притаманні засада справедливості та принцип 
відповідальності лише за наявності вини. Для реалізації як першого, так і другого у 
кримінальному процесі, Федеральний конституційний суд, зокрема, вимагає 
повного та всебічного встановлення істини. 

Відповідно, у кримінальному провадженні ФРН суд зобов’язаний встановити 
матеріальну істину та дослідити з цією метою усі докази, які можуть мати значення 
для прийняття рішення у справі. Цей принцип реалізується у кримінальному 
провадженні, перш за все, головуючим, який веде судовий розгляд та визначає 
його хід і спрямованість. Якщо конкретні факти та обставини мають значення для 
ухвалення вироку, суд зобов’язаний дослідити відповідні докази навіть за умови, 
якщо заінтересовані учасники кримінального провадження не заявляють клопотан-
ня про це або ж заперечують проти цього, тобто ex officio, за власною ініціативою. 

Незважаючи на доволі вичерпне правове регулювання та багату судову 
практику, проблемними постають питання меж та практичних можливостей про-
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цесу встановлення істини та пов’язаними із цим труднощами. Також актуальною 
залишається проблема визначення поняття істини, адаптованого до специфіки 
кримінального судочинства, оскільки філософська дискусія про істину та пізна-
вальні можливості людини її «відшукати» триває. У той же час потребує подальшої 
наукової розробки питання відступу від принципу матеріальної істини та причин її 
можливого невстановлення у кримінальному процесі ФРН. 
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MATERIAL TRUTH AS OBJECTIVE 
AND PRINCIPLE OF THE CRIMINAL PROCEEDINGS 

IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

Y. Pikh 

Ivan Franko National University of Lviv,  

1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000, 

e-mail: yuriy.pikh@lnu.edu.ua 

The article highlights the issue of truth as one of the objectives of criminal proceedings in 

the Federal Republic of Germany in relation to fairness and legal stability. It is stated that the 

understanding of truth as objective of the criminal procedure directly derives from the 

functional orientation of the latter: in particular, the general function of criminal proceedings is 

to provide the enforcement of a substantive criminal law, which, in turn, requires that criminal 

procedure be inevitably aimed at establishing material truth. 

An exhaustive analysis of the principle of the establishment of material truth (also known 

as «inquisitorial principle», «instructional principle», «investigatory principle», or «the principle 

of establishing material truth») in the criminal procedure of the Federal Republic of Germany, 

its essence, meaning and a normative basis in the criminal procedural legislation of the 

Federal Republic of Germany, as well as its further development in the case law, including 

decisions of the Federal Constitutional Court and the Federal Court of Justice, is carried out. It 

is noted that in order to establish truth, the public prosecution shall investigate both 

aggravating and mitigating circumstances, as well as take measures aimed at preserving 

evidence that may be lost, and the court shall ex officio extend the examination of evidence to 

all facts and means of proof relevant to the decision in the case. 

In this connection, the procedural obligation of the court to establish material truth in the 

criminal proceedings, its content, scope and limits is characterized. Such a principle is 

implemented, first of all, by the presiding judge, conducting the trial and determining its course 

and direction. Therefore, if specific facts and circumstances are relevant in the course of a 

sentencing, the court is obliged to examine the corresponding evidence, even if the interested 

parties to the proceedings do not file a motion for it or object to it. Consequently, the particular 

importance of the trial stage to establish truth in the criminal proceedings in the Federal 

Republic of Germany is emphasized.  

In addition, the features of the judge's conviction and its importance for establishing truth 

in the criminal proceedings of the Federal Republic of Germany, as well as the requirements 

for its formation in the case law of the Federal Supreme Court, are considered.  

It is substantiated that the establishment of exceptionally true facts and circumstances in 

the case is not only a necessary basis for a lawful, just and fair court decision, but also a 

prerequisite for the implementation of the substantive criminal law of the Federal Republic of 

Germany, above all – the principle of liability exclusively in the presence of guilt. 

Keywords: fairness, judge's conviction, principle of liability exclusively in the presence of 

guilt, Rechtsstaat. 
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УДК 34(092)Кульчицький:378.4(477.83-25) 

ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР КУЛЬЧИЦЬКИЙ – ВИДАТНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОЗНАВЕЦЬ ХХ СТОЛІТТЯ 

(ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 
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вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 

e-mail: boyko.ist@ukr.net 

Висвітлено основні етапи життя і науково-педагогічної та громадської діяльності ви-

датного вченого-правознавця в галузі історії держави та права, доктора юридичних наук, 

заслуженого юриста України, заслуженого професора Львівського національного універси-

тету імені Івана Франка Володимира Семеновича Кульчицького (1919–2009 роки). 

Зазначено, що ім’я В. С. Кульчицького відоме не лише науковому світу, а й широкій 

громадськості як ім’я людини високої культури, глибокої ерудованості, надзвичайної прос-

тоти і людяності, справжнього інтелігента, патріота свого народу. За фахом правознавець, 

він майже 60 років розкривав таємниці української історії права і держави, виховував 

молоде покоління, був організатором юридичної науки, навчального процесу, видавничої 

справи, багатьох культурних заходів. 

Показано, що Володимир Кульчицький був видатною постаттю не лише в 

юридичній науці й освіті, а й громадсько-політичному житті України ХХ століття. Його 

наукова спадщина – невід’ємна складова золотого фонду української історико-право-

вої науки і культури. Вона потребує вивчення, а висловлені ним ідеї – втілення в життя 

й подальшого розвитку. В. С. Кульчицький був не лише вченим-правознавцем, який 

написав понад 500 наукових праць. Він видатний учений-правознавець України, 

великий гуманіст, патріот рідної землі. 

Ключові слова: юридична наука, історико-правова наука, держава, українська 

державність, Україна. 

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.173 

У сучасних умовах розвитку національної юридичної науки актуальним є 
вивчення наукової спадщини відомих українських науковців-правознавців. На 
особливу повагу заслуговує видатний учений-правознавець у галузі історії держави 
та права, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, заслужений профе-
сор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Семе-
нович Кульчицький (1919–2009 роки). 

Володимир Кульчицький належить до видатних постатей у юридичній науці та у 
громадсько-політичному житті України ХХ століття. Його наукова спадщина – 
невід’ємна складова української історико-правової науки й культури. Вона потребує 
вивчення, а висловлені ним ідеї – втілення в життя й подальшого розвитку. В. С. Куль-
чицький був не лише вченим-правознавцем, який написав понад 500 наукових праць. 
Він видатний учений-правознавець України, великий гуманіст, патріот рідної землі. 
Його ім’я вписане золотими літерами в історію української юриспруденції. 
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Володимир Семенович Кульчицький належить до тієї категорії людей та вче-
них-істориків права, які своїми науковими працями закладали основу української 
історико-правової науки. Людина наполегливої праці та непересічного духу тала-
новитого дослідника, вихований як учений на найкращих традиціях академічної 
історико-правової школи Львівського університету, він фактично став її фундатором 
у Франковому університеті після проголошення державної незалежності України у 
1991 році. Відновлена ним і стараннями його учнів, ця школа стала загальновизна-
ною й успішно продовжує творити і сучасну історико-правову школу. 

Як людина і вчений Володимир Семенович формувався у період складного 
переплетення величезних і драматичних суспільно-політичних подій: гімназійна 
освіта українця в умовах польської влади, «Золотий вересень» 1939 року, який 
один вид репресій щодо українців замінив іншим, Друга світова війна з нацизмом і 
особиста участь у ній з тяжкими пораненнями у воєнні лихоліття та будівництво 
«світлого майбутнього», нарешті – довгоочікувана мрія вченого – відновлення 
незалежності України. За таких умов тільки сильна духом, багата духовністю та 
глибокою вірою в перемогу добра над злом Людина змогла б пройти всі життєві 
випробування, створити свою наукову школу, сприйнявши, зберігши і примножив-
ши кращі академічні традиції Львівського університету та передати їх своїм учням 
[6, с. 3–4]. Власне, такою Людиною, Вченим-правознавцем і був Володимир Семе-
нович Кульчицький – відомий в усій Україні та за її межами науковець, педагог, 
вихователь багатьох поколінь українських студентів-правників. З прожитих майже 90, 
близько 68 років свого життя Володимир Семенович Кульчицький віддав юридичному 
факультетові Львівського університету як студент, аспірант, викладач, професор. 

Володимир Семенович Кульчицький народився 28 грудня 1919 року в селянсь-
кій сім’ї у селі Кульчиці на Самбірщині, у цьому славному селі, що дало Україні 
гетьманів Петра Конашевича-Сагайдачного, Марка Жмайла, знаменитого Юрія 
Кульчицького, який доклався до порятунку Відня від турків та започаткував у 
Європі звичай пити каву. У сім’ї Кульчицьких було п’ятеро дітей: Дмитро, Омелян, 
Володимир, Мар’ян і Анна. Батько – Семен Дмитрович був хліборобом, користу-
вався високим авторитетом, за що громада села Кульчиці неодноразово обирала його 
війтом села, тому перші життєві враження про добро і зло, правду і кривду, щастя і 
горе Володимир отримав від батьків, котрі заклали йому християнські цінності 
добра, правди, справедливості, милосердя, які він проніс через усе своє життя 
[5, с. 7]. У рідному селі Володимир закінчив початкову школу, згодом вступив до 
Самбірської гімназії, яку свого часу (у другій половині ХІХ століття) закінчило кіль-
ка відомих українських громадсько-політичних діячів. З-поміж них – Андрій Чай-
ковський, один із найпопулярніших письменників історичних романів, випускник 
юридичного факультету Львівського університету (1883 року), повітовий комісар 
Західно-Української Народної Республіки у Самбірському повіті [5, с. 16]. 

Після закінчення Самбірської гімназії у 1939 році вступив на перший курс 
юридичного факультету Львівського університету, що тоді називався університе-
том імені короля Яна Казимира ще у складі Польщі. Проте з початком Другої 
світової війни політична ситуація змінилася на західноукраїнських землях, які 
1939 року були приєднані до складу Української РСР. Це відкрило нову сторінку в 
історії Львівського університету та його юридичного факультету. В діяльності уні-
верситету відбулися значні зміни. Новим змістом наповнилися навчальний і науко-
вий процеси, а 1 грудня 1939 року університет був перейменований у Львівський 
державний університет. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 січня 1940 
року було присвоєно ім’я Івана Франка. 
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Перший навчальний рік на юридичному факультеті Львівського державного 
університету радянської доби розпочався 15 січня 1940 року. Йому передувала 
короткочасна, але напружена праця адміністрації університету і факультету, його 
професорсько-викладацького складу, спрямована на підготовку нового навчального 
плану, наповнення навчально-виховного та наукового процесів новим змістом. Адже 
навчальний план юридичного факультету дорадянського періоду відповідав зав-
данням підготовки кадрів переважно для державного апарату Польщі, передба-
чаючи навчання студентів, передусім, на догмах тих галузей, які мали практичне 
значення для повсякденної діяльності чиновника державної установи. Новий нав-
чальний план, опанування якого було розраховане на чотири роки, передбачав 
вивчення не лише галузевих юридичних дисциплін, але й мовну підготовку, низку 
соціально-політичних та економічних дисциплін [7, с. 97]. 

У процесі організації навчання та підготовки спеціалістів-юристів у Львівсь-
кому університеті у той час, коли вчився В. С. Кульчицький, надавали колективи 
юридичного факультету Київського університету, Харківського, Московського та 
Свердловського юридичних інститутів, Інституту держави та права АН СРСР. 
Вони надсилали навчальну літературу, а також відряджали викладачів для читання 
лекцій студентам. На початку 1940 року під час навчання на факультеті В. С. Куль-
чицький слухав лекції професорів московських юридичних вишів і наукових 
інститутів, зокрема М. А. Аржанова, С. С. Кравчука, К. А. Мокичева, М. О. Чель-
цов-Бебутова, Б. С. Маньковського та ін. На постійну роботу з Харкова прибув 
П. О. Недбайло, який тоді ж став деканом юридичного факультету. Значно допо-
магав в організації навчального процесу на факультеті в цей період професор 
Харківського юридичного інституту С. Л. Фукс, який справив значний вплив на 
майбутнього науковця В. С. Кульчицького. Він же вперше прочитав для студентів 
курс історії держави та права СРСР. 

Також В. С. Кульчицький слухав лекції професорів, котрі працювали на юри-
дичному факультеті у дорадянський період. Серед них професор П. Б. Домбковсь-
кий, який став першим деканом юридичного факультету (у 1939 році, а потім був з 
1944–1945 років) радянського Львівського університету і до кінця днів (1950 року) 
очолював кафедру теорії та історії держави і права. Цивільне право викладали 
професори Маврикій Алерганд і Роман Лоншан де Бер’є, а кримінальне – 
Ю. Макаревич. До підготовки молодих кадрів юристів у цей період залучали також 
відомих прогресивних польських учених-юристів: К. Коранія (пізніше професора 
Варшавського університету, члена Польської Академії наук), К. Пшебиловського 
(в майбутньому – професора Краківського університету), С. Розмаріна (пізніше – 
члена-кореспондента Польської Академії наук, професора Варшавського універси-
тету), С. Ерліха (пізніше – професора Варшавського університету) та ін. Поповнилися 
відразу ж викладацькі кадри факультету і представниками місцевої української 
інтелігенції, які не могли працювати в університеті за Речі Посполитої. Серед них 
були останній ректор Таємного українського університету у Львові Є. В. Давидяк, 
а також учені М. К. Топольський, О. П. Луців, В. І. Калинович та ін. [7, с. 99].  

З особистих спогадів В. С. Кульчицького, найбільший вплив на нього мав 
професор Пшемислав Домковський, який, читаючи лекції, прищеплював любов до 
історії держави і права. Надзвичайно ерудований науковець і чудовий лектор, 
П. Домбковський був популярним серед студентів. Під керівництвом проф. П. Домб-
ковського В. Кульчицький, який, вирізняючись серед інших студентів знанням 
іноземних мов, старанністю і сумлінністю, написав перші історико-правові праці. 
Однак навчання на юридичному факультеті перервала радянсько-німецька війна, і 
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Володимир закінчив другий курс у 1941 році. Вже 30 червня 1941 року німецькі 
війська вступили у Львів. У перші ж дні окупації почалися арешти і розстріли вчених 
Львівського університету, нацисти розстріляли 11 професорів і 9 доцентів універси-
тету, в тому числі відомих учених юридичного факультету, професорів Романа Лон-
шана де Бер’є та Маврикія Алерганда. Університету було завдано величезної мате-
ріальної шкоди. Приміщення юридичного факультету нацисти використовували під 
казарму. Кабінети, навчальне обладнання, кафедральні бібліотеки були повністю 
зруйновані, знищені або використані для опалення кімнат [7, с. 100]. 

Після звільнення Галичини від нацистських загарбників, 18 серпня 1944 року, 
В. С. Кульчицького мобілізували до лав Радянської армії. Наприкінці вересня цього 
ж року він був тяжко поранений і демобілізований, отримавши статус інваліда 
Великої Вітчизняної війни. Бойові та професійні заслуги В. С. Кульчицького було 
відзначено орденом Вітчизняної війни І ступеня, 11 медалями і на грудним знаком 
Державного комітету СРСР з народної освіти «За відмінні успіхи в праці» [4, с. 440]. 

Після війни Володимир Кульчицький продовжив навчання на ІІІ курсі денної 
форми навчання юридичного факультету Львівського державного університету, де-
каном якого тоді ще був польський професор, історик права П. Домбковський і 
закінчив його 1948 року. У той час прийом на денне навчання не перевищував 40–
50 студентів. За перші післявоєнні п’ять років (1945–1949 роки) було підготовано 
лише 205 випускників юридичного факультету, в тому числі В. С. Кульчицького. У 
1948 році він вступив до аспірантури на кафедрі історії та теорії держави та права 
Львівського державного університету, завідувачем якої був професор П. О. Недбайло. 
Значну увагу Володимир Семенович зосереджував на дослідженні суспільно-
політичного ладу і права на землях Східної Галичини під владою Австрії та 
Австро-Угорщини. Написанням кандидатської дисертації В. С. Кульчицького керу-
вав професор П. Домбковський (щоправда, 1950 року він помер). 

У 1951 році В. С. Кульчицький закінчив навчання в аспірантурі та був 
зарахований викладачем, згодом – старшим викладачем на цій же кафедрі. У 
результаті проведеного ґрунтовного історико-правового дослідження В. С. Куль-
чицький 19 квітня 1954 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Галицький сейм в системі коло-
ніального апарату Австро-Угорщини». Захист відбувся на юридичному факультеті 
Московського університету імені М. В. Ломоносова. Рішенням Вченої ради цього 
університету В. С. Кульчицькому присуджено науковий ступінь кандидата юри-
дичних наук. Рішенням Вищої атестаційної комісії від 4 лютого 1956 року 
В. С. Кульчицькому присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та теорії 
держави і права. З 1954 до 1957 року його обирали народним засідателем народ-
ного суду 3-ї дільниці колишнього Ленінського району м. Львова [2, с. 16]. 

Окрім того, В. С. Кульчицький інтенсивно працював на науковій ниві: публі-
кував статті, наукові розвідки, матеріали конференцій у наукових виданнях України, 
Москви, Єревана, а також за кордоном (у Польщі – в «Українському календарі», 
що тоді там виходив). Тісна наукова співпраця у нього склалася з професором 
Єреванського державного університету А. Г. Сукіасяном.  

Плідно працював В. С. Кульчицький і над докторською дисертацією. Науко-
вим консультантом у нього була відомий історик права, професор юридичного 
факультету Московського університету Ксенія (Оксана) Олександрівна Софронен-
ко (сама родом з України), яку адміністрація юридичного факультету Львівського 
університету іноді запрошувала головою державної екзаменаційної комісії та для 
читання лекцій студентам [2, с. 17]. Активно працюючи у науці історії держави і 
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права, глибоко досліджуючи архівні матеріали й вивчаючи наукові праці дже-
релознавчого характеру польських, німецьких, австрійських дослідників, науковців 
та займаючись викладацькою діяльністю, у 1970 році. В. С. Кульчицький успішно 
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на 
тему: «Політичний апарат колоніального управління Східною Галичиною (друга 
половина ХІХ – початок ХХ століття)». Захист відбувся у Києві в Інституті 
держави та права Академії наук УРСР, директором якого був академік, професор 
Б. М. Бабій. Обсяг докторської дисертації тоді не обмежувався. Докторська дисер-
тація В. С. Кульчицького складалася з двох томів, обсягом близько 400 сторінок 
кожен. Рішенням Вищої атестаційної комісії від 9 квітня 1971 року В. С. Куль-
чицькому присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук, а 9 лютого 
1973 року йому присвоєно вчене звання професора кафедри історії та теорії дер-
жави і права. Тоді вже, згідно з новим навчальним планом юридичного факультету, 
крім курсу історія держави та права Союзу РСР, введено аналогічний курс з 
Української РСР. Його також спочатку читав один В. С. Кульчицький, згодом ще 
інші викладачі (доц. М. І. Настюк, асист. В. П. Галичин). 

Також В. С. Кульчицький брав активну участь у громадському житті. Як член 
науково-пропагандистського Всесоюзного товариства «Знання», членами якого 
повинні бути всі викладачі, він часто їздив у райони області з лекціями для насе-
лення, а зі студентами юридичного факультету кілька разів був на сільськогоспо-
дарських роботах у Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській областях. 

Професор В. С. Кульчицький добре володів кількома мовами (крім рідної 
української, ще російською, польською, німецькою), що дало йому змогу хоч 
«деякою мірою» користуватися доступними іноземними першоджерелами та нау-
ковою літературою. Висловлювання «деякою мірою» пояснюється тим, що в радянські 
часи більшість іноземних джерел, літератури були засекречені, зберігалися у так 
званих «спецфондах», доступ до яких був украй обмежений. Тим не менше 
професор переважно проводив маловідомі дослідження державного ладу на захід-
ноукраїнських земелях у різні періоди їхнього розвитку, зокрема, в часи ав-
стрійського та польського панування, а також у різні періоди становлення української 
державності. Він і далі активно займався проблемами українсько-вірменських 
політично-правових відносин, державно-правового розвитку сусідніх Молдавії, 
Білорусії та ін., виступав автором і співавтором навчальних посібників та підруч-
ників (зокрема, ще в «радянські» часи співавтором фундаментального підручника 
«Истории государства и права СССР», відп. ред., проф. К. О. Софроненко. Москва, 
1967) і ін. [2, с. 18].  

Багато уваги В. С. Кульчицький приділяв викладацькій роботі. Його лекції 
пощастило слухати студентам юридичного факультету Львівського університету 
імені Івана Франка. Згадуючи лекції Володимира Семеновича, учні зазначають, що, 
незважаючи на існуючу в радянські часи, заідеологізованість юридичної науки й 
освіти, В. С. Кульчицький зумів при читанні курсів, особливо з історії держави та 
права Української РСР, знаходити якісь шпаринки, якісь моменти і факти, щоб 
виховувати у студентів почуття патріотизму, прищепити їм любов до рідної мови, 
до українських традицій, ознайомити студентів юридичного факультету з такими 
видатними пам’ятками українського права, як «Права, за якими судиться мало-
російський народ», «Екстракт малоросійських прав», «Зібрання малоросійських 
прав», «Суд і розправа в правах малоросійських» та ін. До того ж, читав він лекції і 
проводив семінарські заняття завжди українською мовою. Наголошуємо цей факт, 
бо в часи генерального секретарства у ЦК КПРС Л. Брежнєва, Ю. Андропова чи 
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К. Черненка юридичний факультет Львівського університету потрохи, але 
невпинно русифікувався, низку предметів читали російською мовою (причому не 
тільки російськомовні викладачі, але й деякі місцеві викладачі теж переходили на 
російську мову викладання, щоб їх розуміли, як тоді це обґрунтовували, студенти з 
інших союзних республік, які навчалися на юридичному факультеті (їх, щоправда 
налічувалося по 3–4 особи на курсі) [2, с. 18]. 

Одним із перших українських учених-правознавців В. С. Кульчицький дослі-
джував історію правового статусу вірменських громад в Україні. Він був одним з 
ініціаторів і організаторів трьох наукових конференцій, присвячених історичним 
зв’язкам та дружбі українського та вірменського народів, які відбувалися в Єревані 
(1959 року), Львові–Києві (1964 року), Єревані (1971 року). Матеріали конференцій 
було опубліковано в наукових збірниках «Исторические связи и дружба украинского и 
армянского народов». Окрім цього, В. С. Кульчицький вивчав зв’язки українського 
з польським, молдовським, білоруським, російським, угорським, австрійським, 
румунським та іншими народами [5, с. 23]. 

По-справжньому розквітнув талант професора В. С. Кульчицького як науковця 
та педагога після проголошення незалежної Української держави, яку він вітав від 
чистого серця. Це була довгоочікувана мрія вченого. Саме професор В. С. Куль-
чицький після проголошення України незалежною державою став автором перших 
в Україні об’єктивних підручників з історії держави і права України, на яких 
виховувалося не одне покоління сучасних правників, патріотів нашої держави. 
Схема і періодизація, методологічні підходи викладання історії права і держави 
України, які заклав В. С. Кульчицький, стали основою для викладання навчального 
курсу «Історії держави і права України», якою послуговуються в усіх вищих 
юридичних навчальних закладах України і донині. 

Професор В. С. Кульчицький у 1992 році разом зі своїми колегами, зокрема 
професором Б. Й. Тищиком, доцентами Є. М. Орачем, Г. Г. Шмельовою та ін., 
брали активну участь у становленні юридичного факультету Прикарпатського 
національного університету імені В. Стефаника. Упродовж кількох років В. С. Куль-
чицький з колегами читали лекції, проводили науково-методологічну та методичну 
роботу, що значно підвищило якість підготовки юристів у Прикарпатському 
національному університеті імені Василя Стефаника. 

За плідну науково-педагогічну працю професора В. С. Кульчицького у 1992 
році обрано членом-кореспондентом Академії правових наук України; у липні 1999 
року за особистий внесок у розвиток дружніх взаємин між народами та зміцнення 
міжнародного авторитету України йому присвоєно почесне звання «Народний посол 
України». У жовтні цього ж року Володимир Семенович удостоєний Почесної ві-
дзнаки лауреата Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист 
року» в номінації наукового співробітника за підсумками 1999 року [1, с. 45–49]. 

За вагомий особистий внесок у розвиток української державності, багаторічну 
сумлінну працю та високий професіоналізм у грудні 1999 року Указом Президента 
України професору В. С. Кульчицькому присвоєно почесне звання «Заслужений 
юрист України». 10 жовтня 2001 року Вчена рада Львівського університету 
В. С. Кульчицькому присвоїла почесне звання «Заслужений професор Львівського 
національного університету імені Івана Франка» – за особливі заслуги у розвитку 
юридичної науки й освіти, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, 
довголітню науково-педагогічну та громадську діяльність в університеті. У 2006 
році його нагороджено ювілейною медаллю університету з нагоди 150-річчя від 
Дня народження Івана Франка.  
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Надзвичайно всебічним є науковий доробок професора В. С. Кульчицького. За 
період наукової діяльності В. С. Кульчицький написав понад 500 наукових і нау-
ково-популярних праць, серед яких індивідуальні монографії, розділи та глави у 
колективних монографіях, довідкових та енциклопедичних виданнях тощо. Він був 
автором чи співавтором 20 колективних монографій, 20 навчальних посібників, 8 
вишівських підручників, кількох сотень статей та матеріалів, понад 30 навчально-
методичних розробок. Серед них монографії і підручники: «Торжество історичної 
справедливості» (Львів, 1968); «Социально-политическая закономерность и 
правовые основы воссоединения западноукраинских земель с Украинской РСР» 
(Львів, 1979); «Возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною (соціально-полі-
тичні і правові основи)» (Львів, 1985); «Rozwój demokracji socjalistyczney» (Lublin, 
Polska, 1977); «Юридична наука і освіта на Україні» (Київ, 1992); «История 
отечественного государства и права» (Москва, 1996); «Історія держави та права 
України» (Львів, 2000); «Правознавство» (Львів, 1994); «З історії української де-
ржавності» (Львів,1992); «Державний лад і право в Галичині в другій половині ХІХ – 
на початку ХХ ст.» (Львів, 1996); «Історія держави та права України. Академічний 
курс у 2-х томах» (Київ, 2000); «Західно-Українська Народна Республіка 1918–
1923. Історія» (Івано-Франківськ, 2001); «Довідник з історії України» (Київ, 2001); 
«Апарат управління Галичиною в складі Австро-Угорщини» (Львів, 2002); «Галицько-
Волинська держава (1199–1349)» (Львів, 2006); «Генезис та еволюція української 
конституції» (Львів, 2006); «Історія держави та права України. Академічний курс» 
(Київ, 2008) тощо. В. С. Кульчицький був співавтором «Юридичної енциклопедії», 
виданої у шеститомному варіанті у Києві упродовж 1998–2004 років. В умовах 
державної незалежності України професор В. С. Кульчицький у своїх наукових 
працях висвітлював гострі політичні та маловідомі державно-правові проблеми з 
історії становлення й розвитку Української державності у різні періоди її існування, 
інші вагомі та актуальні питання з історії держави, права, політичних систем та ін. 

Науковий та викладацький досвід Володимира Семеновича став надбанням і 
багатьох учнів та колег. Професор В. С. Кульчицький був членом Наукової ради 
юридичного журналу «Право України» (м. Київ), членом Вченої ради юридичного 
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, членом 
спеціалізованої Вченої ради Д 35.05.03 у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка. Упродовж десятків років керував він і студентським науковим 
гуртком, члени якого отримували дипломи й інші відзнаки на всеукраїнських 
конкурсах, олімпіадах тощо. 

За період своєї наукової діяльності В. С. Кульчицьким підготована плеяда 
науковців – четверо докторів юридичних наук, 20 кандидатів юридичних наук, які 
працюють у провідних навчальних закладах, наукових установах, органах держав-
ної влади. Як науковий керівник або консультант Володимир Семенович безпосе-
редньо сприяв підготовці і захисту докторських дисертацій О. Д. Святоцького, 
М. М. Кобилецького, І. Й. Бойка, а також кандидатських дисертацій О. І. Мінаєва, 
Т. В. Фецича, О. Д. Святоцького, М. В. Кравчука, Я. М. Пігача, Л. Т. Присташ, І. С. Ліс-
ної, М. М. Кобилецького, І. Й. Бойка, І. М. Паньонка, О. І. Мікули, І. Ю. Настасяк, 
О. М. Юхимюк, Я. І. Хомяка, О. О. Сидорчука, О. Я. Паславської, Н. Ю. Панича, 
В. О. Святоцької, Ю. В. Сеньків. Чимало цих здобувачів під час навчання на 
юридичному факультеті Львівського університету працювали у студентському нау-
ковому гуртку з історії держави та права України, яким протягом 60 років 
опікувався В. С. Кульчицький. Доброзичливі та дружні відносини між Учителем і 
учнями були до останнього дня життя Володимира Семеновича. 
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Принциповість і порядність, широка ерудованість та відданість науці, сум-
лінне ставлення до виконання своїх громадських і службових обов’язків, душевна 
теплота й чуйність здобули В. С. Кульчицькому високий авторитет і глибоку 
повагу колег, студентів та керівного складу Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка, де вчений безперервно працював понад 60 років. Жоден 
студент, доцент, професор, котрі зверталися до Володимира Семеновича Кульчицького 
за порадою не залишалися поза його увагою, завжди отримували належні консуль-
тації чи рекомендації. Він прожив довге і щасливе життя. І тільки тому, що його 
відносини до людей будувалися на любові, доброті, справедливості, милосерді. Він 
не робив ніде й нікому зла, адже в душі та серці не бажав цього.  

Помер В. С. Кульчицький 23 липня 2009 року і був похований у Львові на 
Личаківському кладовищі. 

Наш Вчитель Володимир Семенович Кульчицький залишив після себе світлу 
пам’ять. Він був, є і буде прикладом порядності, фаховості, патріотизму та людяності. 
Наша подяка йому за добрі справи – невичерпна. 
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PROFESSOR VOLODYMIR KULCHITSKY - THE EXPECTED 
UKRAINIAN LEGISLATOR OF THE XX CENTURY 

(ON THE 100TH ANNIVERSARY SINCE THE BIRTH) 
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The main stages of life and scientific-pedagogical and social activity of the prominent 

scientis-jurist in the field of history of the state and law, doctor of law, honored lawyer of 

Ukraine, honored professor of Ivan Franko National University of Lviv Volodymyr Semenovych 

Kulchytskyj (1919–2009) are covered in the article. 

It is stated that the name of V. S. Kulchytsky is known not only to the academic world but 

also to the general public as the name of a person of high culture, deep erudition, extraordinary 

simplicity and humanity, a true intellectual, a patriot of his people. As a lawyer, he revealed the 

secrets of Ukrainian history of law and the state for almost 60 years, educated the young 

generation, was the organizer of science, educational process, publishing, many cultural events. 

It is shown that Volodymyr Kulchytsky was a prominent figure not only in legal science and 

education, but also in the social and political life of Ukraine in the twentieth century. His legacy is 

an integral part of the gold fund of Ukrainian historical and legal science and culture. It needs 

study, and the ideas expressed by it need to be translated into life and further development. 

V. S. Kulchytskyy was not only a legal scholar who wrote more than 500 scientific works. He is 

an eminent scientist – a jurist of Ukraine, a great humanist, a patriot of his native land. 

V. S. Kulchytsky in the difficult conditions of the communist regime managed to occupy a 

worthy place in the history of law. The contribution of V. Kulchytsky to the development of 

Ukrainian historical and legal science is well known. He has authored and co-authored some 

500 scientific and methodological works. His works are devoted to the study of the most urgent 

historical and legal problems of Ukrainian statehood and law. In the first half of the twentieth 

century. his scientific activity is related to the problem of the organization and activity of the 

Galician Regional Diet in the system of the Austro-Hungarian apparatus, which was not 

studied at that time. V. Kulchytsky devoted a lot of scientific articles to this problem, and on 

April 19, 1954 he successfully defended his dissertation for a Candidate of Law degree on the 
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topic «Galician Sejm in the system of the colonial apparatus of Austria-Hungary». The results 

of the scientific study of this historical and legal problem have been greatly received by the 

legal public. 

Since the 1970 s V. Kulchytskyi’s scientific interest has focused on the problem of the 

formation and functioning of the apparatus for the management of Western Ukrainian lands in 

Austria and Austria-Hungary (1772–1918). Due to his deep knowledge of Polish and German 

languages, archival materials, he researched and conceptually covered the system of law and 

law in Galicia in Austria and Austria-Hungary. It is this important scientific problem that is 

devoted to his doctoral dissertation and about 50 scientific papers. 

V. Kulchytskyy was one of the first Ukrainian legal scholars to study the history of the 

legal status of Armenian communities in Ukraine. He was one of the initiators and organizers 

of three scientific conferences dedicated to the historical ties and friendship of the Ukrainian 

and Armenian peoples that took place in Yerevan (1959), Lviv-Kyiv (1964), Yerevan (1971). 

The materials of the conferences were published in the scientific collections «Historical ties 

and friendship of the Ukrainian and Armenian peoples». In addition, V. Kulchytsky studied 

Ukrainian relations with the Polish, Moldovan, Belarussian, Russian, Hungarian, Austrian, 

Romanian and other peoples. 

In the 1990 s, V. Kulchytskyi’s scientific activity was mostly related to the problems of the 

history of Ukrainian statehood and law. During this period a considerable number of articles, 

manuals and textbooks were published. 

V. Kulchytsky was a talented teacher of higher vocational school. His name was included 

in the gold fund not only of the Law Faculty of the Ivan Franko National University of Lviv, but 

of all Ukrainian law. He was a scientist with encyclopedic knowledge, lectured to students in 

the course of History of State and Law of Ukraine. Through his extensive lectures and 

seminars, his attentive attitude to students, his high general and professional culture, he has 

received the appreciation and respect of many generations of graduates of Lviv Law School 

and colleagues.  

Keywords: legal science, historical and legal science, state, Ukrainian statehood, Ukraine. 
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ЖИТТЄВИЙ ТА НАУКОВИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА 
В. СЕРАДСЬКОГО ЯК ЗАСНОВНИКА КАФЕДРИ ТА ЗАКЛАДУ 

СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
(З НАГОДИ 121-Ї РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ У ЛЬВОВІ СУДОВОЇ 
МЕДИЦИНИ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

А. Найда*, О. Малик** 

* Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000, 
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**Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 
вул. Пекарська, 69, Львів, Україна, 79010, 
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Розквіт судової медицини як науки у Галичині відбувся у період діяльності польського 

медика В. Серадського (1898–1941), який став організатором і керівником кафедри та 

Закладу судової медицини на значно розширеному лікарському відділі Львівського універ-

ситету. До цього часу захистив у Ягеллонському університеті дисертацію «Про жировоскове 

перетворення трупного матеріалу» й отримав звання доцента судової медицини. Результати 

наукових досліджень В. Серадського зі судової медицини викладені у 31 науковій праці, а 

працівників під його керівництвом – у 61 роботі та чотирьох дисертаціях, одна з яких док-

торська із токсиколології та токсикологічної хімії. Його дослідження з визначення окису 

вуглецю у крові сьогодні відомі в судово-лікарських виданнях усього світу як «оригінальна 

проба Вахгольца-Серадського». Окрім цього, В. Серадський багато часу присвячував орга-

нізаційній та громадській роботі. Був деканом (1908–1909, 1919–1920, 1920–1921), заступ-

ником декана (1909–1910, 1921–1922) медичного університету, за сумісництвом – керівником 

відділення патологічної анатомії, загальної та експериментальної патології (1915), ректором 

(1924–1925), проректором (1926–1927) Львівського університету; співзасновником і першим 

редактором (1906–1908) «Львівського тижневика лікарів», а також співпрацівником «Польської 

медичної газети». Про широке визнання його заслуг свідчить те, що професор був президен-

том Львівського лікарського товариства, членом німецького товариства судової медицини, 

німецького криміналістичного товариства, членом міжнародної академії судової та суспільної 

медицини, членом товариства лікарів Галичини (з 1920 року – товариство лікарів Польщі), 

почесним членом Віленського товариства лікарів.  

За плідний багатогранний внесок науковця та громадського діяча нагородили хрестом 

командора ордена відродження Польщі, кавалерійським хрестом ордена французького 

легіону. Іменем В. Серадського названий відкритий у 1948 році Інститут судової медицини 

в медичному університеті м. Вроцлав (Польща). В Україні на місці розстрілу польських 

медиків, серед яких був професор В. Серадський, встановлені пам’ятний металевий хрест і 

табличка з написом польською та українською мовами (Львів, 1990), пам’ятна табличка в 

латинському катедральному соборі (Львів, 1991), пам’ятний обеліск на місці страти (парк 

«Студентів», м. Львів, 2011). 

Ключові слова: історія судової медицини, судовий медик, викладання судової медицини, 

вшанування пам’яті польських медиків Галичини.  
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1. Бібліографічна довідка. Серадський Володимир-Іван Аполінарійович (пол. 
SIERADZKI Wlodzimierz Jan, 22.10.1870, м. Велічка, Польща – 04.07.1941, м. Львів, 
Україна) – польський лікар, судовий медик, професор і керівник кафедри судової 
медицини (1900–1941), декан медичного факультету (1908–1909, 1919–1920, 1920–
1921), ректор Львівського університету (1924–1925), проректор Львівського універ-
ситету (1926–1927), співавтор знаної у міжнародній науковій спільноті проби для 
визначення карбоксигемоглобіну в крові, президент Львівського лікарського това-
риства, член Німецького товариства судової медицини, Німецького криміналістич-
ного товариства, член Міжнародної академії судової та суспільної медицини, член 
Товариства лікарів Галичини (з 1920 року – Товариство лікарів Польщі), почесний 
член Віленського товариства лікарів, нагороджений хрестом командора ордена 
відродження Польщі, кавалерійським хрестом ордена французького легіону. 

Напрями наукових досліджень: історія медицини; жировоскове перетворення 
трупного матеріалу; психопатологія та її використання в судовій медицині; судово-
медична експертиза випадкової дитячої смерті; танатогенез смерті під час задушен-
ня; дія гемолізинів, цитотоксинів, преципітинів; визначення груп крові та кар-
боксигемоглобіну у судовій практиці; кримінальна антропологія. 

Володів польською мовою (його рідна), німецькою, французькою. 
Автор 31 наукової праці та монографії зі судової медицини, науковий керівник 

чотирьох дисертаційних робіт. Співзасновник і перший редактор (1906–1908) «Львівсь-
кого тижневика лікарів» («Lwowskiego Tigodnika Lekarskiego»), а також співпраців-
ник «Польської медичної газети» («Polskiej Gazety Lekarskiej»). Редактор збірника 
матеріалів Х з’їзду польських лікарів та природознавців (Львів, 1907). 

2. Життєвий і науковий шлях. Володимир Серадський народився 22 жовтня 
1870 року у місті Велічка Краківського повіту (Польща). Був сином Аполлінарія – 
урядника із м. Ясло і Софії (рід Боратинських). У 1898 році одружився з Кароліною 
з роду Зарембій. Мали двоє дітей – Джезето (народився 1899 року), який загинув 
під час оборони Львова 8 жовтня 1918 року, і Олександру (народилася 1900 року), яка 
була заміжня за Казимиром Нежиховським, землевласником м. Познань (Польща).  

З 1881року вісім років на відмінно навчався в гімназіях св. Анни в Кракові, 
згодом у Ряшеві та Ясло. У 1888 році розпочав дослідження на лікарському факуль-
теті, отримав золоту стипендію імператорів Франца Йосипа і Єлизавети за високі 
оцінки з іспитів. Диплом лікаря всіх лікарських наук отримав 11.07.1894. Практику 
проходив у лікарні св. Степана (хірургічну – в Альфреда Обалінського, офтальмо-
логічну – в Лук’яна Рудла), загальну інтернатуру – у відділі внутрішніх хвороб. 
Одночасно з навчанням працював у хімічній лабораторії та Закладі патологічної 
анатомії при Ягеллонському університеті (м. Краків), який очолював Тадеуш Бровіць-
кий, виконував патологоанатомічні розтини та патогістологічні дослідження. Крім 
цього, з липня до жовтня 1895 року був заступником асистента і виконував усю 
роботу на кафедрі судової медицини під керівництвом Леона Гальбена. Завдяки 
здобутій стипендії ім. Юзефа Каспарка у 1895–1996 роках переймав досвід у кращих 
фахівців зі судової медицини і токсикології в Парижі. З 1896 року став офіційним 
судово-медичним експертом Краківського округу. Брав участь у судово-лікарських і 
поліційно-санітарних розтинах Закладу судової медицини під керівництвом Леона 
Вахгольца, завдячуючи цьому залишився там працювати асистентом з жовтня 1896 
року. Дослідження з визначення окису вуглецю у крові, що їхзапропонували 
Л. Вахгольц і В. Серадський, сьогодні відомі у судово-лікарських виданнях усього 
світу як «оригінальна проба Вахгольца-Серадського». У 1897 році півроку вивчав 
психіатрію в лікарні св. Лазаря, склав фізикатський іспит. А вже наступного, 1898 року, 
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В. Серадський успішно габілітувався та отримав право викладати в Ягеллонському 
університеті. 1898 року у Кракові захистив дисертацію на основі власних досліджень 
«Про жировоскове перетворення трупного матеріалу» (« O tak zwanej przemianie 
tłuszczowoskowej zwłok»).  
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Цього ж року його запросили до Львова сформувати кафедру та Заклад судової 
медицини на значно розширеному у 1894 році медичному факультеті Львівського 
університету. Починаючи з 1905 року, понад три десятиліття очолював кафедру 
судової медицини Львівського медичного університету, а у 1939–1941 роках – 
кафедру судової медицини Львівського медичного інституту. З 1899 року В. Серадський 
став професором «надзвичайним» зі судової медицини на юридичному факультеті 
та лікарської пропедевтики на медичному, а через п’ять років отримав звання 
професора «звичайного».  

Займав універсальні посади: був деканом (1908–1909, 1919–1920, 1920–1921), 
заступником декана (1909–1910, 1921–1922) медичного університету, делегатом 
академічного сенату (1913–1914, 1914–1915), за сумісництвом – керівником 
відділення патологічної анатомії, загальної та експериментальної патології (1915), 
ректором (1924–1925), проректором (1926–1927) Львівського університету. У 1935 
році Міністерство здоров’я та Вища лікарська рада продовжили службові 
повноваження 65 річному В. Серадському до 1940 року. 

Уночі з 3 на 4 липня 1941 року окремими відділами групи спеціального приз-
начення «Галичина» (Einsatzkommando zur besonderen Verwendung «Galizien») при 
поліції безпеки (Ordnungspolizei) та служби безпеки (Sicherheitsdienst) В. Серадського 
разом з іншими 20 професорами вищих навчальних закладів Львова заарештували 
в рамках продовження акції «Надзвичайного утихомирення» («Außerordertliche 
Befriedung») зі знищення польської інтелігенції. Після коротких допитів, прове-
дених в одному з корпусів «Бурси Абрагамовичів» (зараз національний університет 
«Львівська Політехніка»), близько 4 години ранку 4 липня 1941 року заарештованих 
стратили на узгір’ї Вулецьких пагорбів м. Львова. У середині листопада 1943 року 
під час акції ліквідації слідів нацистських злочинів на окупованих територіях 
могилу з останками розстріляних розкрили, рештки ексгумували та спалили в 
Лисиницькому лісі (с. Кривчиці поблизу Львова). 

3. Судова медицина на лікарському відділі університету до Другої світової 
війни (1898–1939). У середині XIX століття медичне навчання у Львівському 
університеті не давало достатніх знань зі судової медицини в обсязі загальної прак-
тики лікаря. Згідно із розпорядженням Міністерства освіти (від 1 жовтня 1850 pоку, 
§ 44) студенти могли довільно вибирати лекції та викладача, яких прагнули слуха-
ти, без огляду на вимоги під час складання урядових іспитів або іспитів на ступінь 
доктора всіх лікарських наук. Тоді молодий лікар, якого запрошували для вико-
нання функцій медичного експерта, повинен був самостійно вдосконалювати свої 
знання. На східних теренах Австро-Угорської імперії не існувало посади та 
спеціаліста судово-медичного експерта, а тому не вимагалося проходження теоре-
тичного і практичного курсу зі судової медицини та постійного сертифікату з цієї 
спеціальності. І тільки з 1898–1999 академічного року В. Серадський розпочав 
викладання судової медицини на лікарському відділі університету. Загалом його 
лекції були присвячені судовій психопатології. Першу вступну лекцію для студен-
тів медицини на тему «Зв’язки судової медицини з іншими лікарськими науками» 
В. Серадський прочитав 11 листопада 1898 pоку, перше дослідження (розтин) 
трупа виконав 26 червня 1899 року. У 1899–1900 академічному році він організу-
вав практичні заняття для студентів. Лекції читали протягом навчального року по 
п’ять годин щотижня, а практичні заняття – по дві години для студентів IV і V 
курсів згідно з рескриптом Міністерства освіти від 21 грудня 1899 року. З 1905–
1906 академічного року в теоретичний курс долучили викладання власне судової 
медицини. Лекції були систематизовані, ілюструвалися препаратами, рисунками, 
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гравюрами. На практичних заняттях на конкретному матеріалі студенти опрацьовува-
ли такі теми, як дослідження плям крові, аналіз крові щодо вмісту карбоксигемо-
глобіну, вивчення крові потопельників, з’ясування батьківства, дослідження волосся, 
плям сперми, меконію. З 1910–1911 навчального року до практичних занять професор 
В. Серадський додав судово-лікарські розтини, які документували у протокол в 
доступній для студентів формі. Після дослідження трупа студенти редагували 
протокол, самостійно формулювали висновки. Крім того, їх ознайомлювали з 
виписками колишніх експертиз лікарського відділу. Після вивчення теоретичної і 
практичної програм, студенти складали теоретичний іспит зі судової медицини. 

Розпорядження Міністерства освіти (від 21.12.1899) регламентувало порядок 
іспитів на ступінь доктора всіх лікарських наук на лікарському відділі університету 
та права на лікарську практику. Зокрема, зазначалося, що необхідно скласти три 
точні іспити (egzaminścisty) – ригорози. До першого іспиту допускали кандидатів, 
які протягом чотирьох півріч навчалися як звичайні студенти на лікарському 
відділі цього університету та в одному з півріч займалися 16 годин щотижнево, а в 
інших – 20 годин. Також два зимові півріччя були присвячені практичному 
вивченню анатомічних розтинів. До другого іспиту допускали кандидатів за умови, 
що вони склали перший іспит і після цього закінчили шість півріч на лікарському 
відділі з відвідуванням лекцій по 20 годин щотижнево, а також мали практичні 
заняття у відповідних клініках під керівництвом їхніх начальників або асистентів. І 
до третього іспиту допускали кандидатів, які склали другий іспит, а від часу 
складання першого закінчили шість півріч на лікарському відділі. Предметами 
третього іспиту були медицина внутрішніх хвороб, хірургія, акушерство і гінеколо-
гія, офтальмологія, спеціальні клінічні предмети (психіатрія, педіатрія, дерматологія і 
сифіліс), судова медицина. 

Розпорядження Міністерства освіти від 18 жовтня 1920 року запровадило нову 
організацію лікарського навчання в польських університетах. У статуті про акаде-
мічні школи (від 13.07.1920) зазначалося, що «на кафедрі кожний професор і 
доцент академічної школи має право подавати і висвітлювати різні положення згід-
но зі своїх наукових переконань та науковими способами, що входять в обсяг 
знань, представником якої галузі він є, та має цілковиту свободу у виборі методу 
лекцій та практичних занять».  

Професор В. Серадський та його учень Й. Дадлес з 1925–1926 до 1939–1940 
академічних років викладали на лікарському відділі лікарську пропедевтику для 
студентів першого курсу, а також судову медицину, судову токсикологію, судову 
психопатологію для старшокурсників. За пропозицією В. Серадського лікарі до 
державних іспитів повинні були отримати підготовку професії медичного експерта, 
а тому варто було надавати перевагу прослуховуванню лекцій та проходженню 
практичних занять на місцях.  

На секції судової медицини ХV з’їзду польських лікарів та природознавців 
(4–7 липня 1937 року, Львів) серед учасників завідувачів кафедр судової медицини 
польських університетів (Л. Вахгольц (Краків), В. Гживо-Домбровський (Варшава), 
С. Сенгалевич (Вільне)), В. Серадський обговорював можливість створення орга-
нізації наукового товариства, яке об’єднувало б лікарів судово-медичних закладів, 
працівників органів юстиції та поліції, науковців з галузі права. Оскільки знання зі 
судової медицини потрібні не тільки лікарю, який надає послуги суду як експерт, а 
й кожному лікарю як фахівцю, тому що вони надто часто стикаються з питаннями, 
вирішенням яких займається винятково судова медицина, це свідчення перед 
судом як фахівця, надання експертної оцінки у шпитальній та приватній практиках, 
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страхуванні. І, врешті-решт, правник, який не володіє притаманною судовій меди-
цині підготовкою, не може відповідати своїм завданням не тільки як слідчий, 
службовець прокуратури або поліції, а також як суддя та адвокат, тому що не 
зможе оцінити висновки лікаря-фахівця. Тому з 1900–1901 академічного року про-
фесор В. Серадський розпочав викладання судової медицини у Львівському універ-
ситеті і для студентів-правників 3-го року навчання. Читання лекцій проводилося по 
чотири години щотижня у 1-му та 2-му кварталах та по дві години у 3-му кварталі. 
Лекції проводили у популярній формі з демонстрацією експертного матеріалу. 

У 1939 році лікарський відділ Львівського університету був реорганізований у 
Львівський державний медичний інститут. 20 грудня 1939 року на засіданні квалі-
фікаційної комісії медичного інституту В. Серадському підтвердили вчений ступінь 
доктора медичних наук і звання професора. На засіданні Ради професорів інсти-
туту 28 травня 1940 року його затвердили завідувачем кафедри судової медицини.  

4. Наукова праця судових медиків, очолюваних професором Володимиром 
Серадським. Розквіт судової медицини як науки відбувся у період діяльності 
В. Серадського, який став організатором і керівником кафедри й Закладу судової 
медицини на лікарському відділі Львівського університету. З 1898 до 1938 року 
асистентською та ад’юнктською роботою на кафедрі судової медицини Львівсь-
кого університету займалися такі лікарі: у 1898–1999 та 1900–1901 академічних 
роках – асистент Генріх Клойзи; у 1900–1901 та 1905–1906 роках – асистент 
Фердінанд Станкевич; у 1907–1908 роках – асистент Юзеф Ясінський; у 1908–1909 
роках – асистент Мар’ян Тобішек; у 1909–1910 роках – слухач медицини, асистент 
Рудольф Янічек; у 1910–1911 та 1911–1912 роках – асистент Теофіл Голобут; у 
1912–1913 та 1914–1915 роках – асистент Сергіуш Сенгалевич; у 1915–1916 та 
1920–1921 роках – асистент Рудольф Янічек; у 1921–1922 та 1922–1923 роках – 
старші асистенти Сергіуш Сенгалевич і Вітольд Джулинський, молодший асистент 
Ядвіга Шуліславська; у 1923–1924 та 1924–1925 роках – старші асистенти 
Владислав Тобічик і Ядвіга Шуліславська; з 1925 до 1928 року – старші асистенти 
Ядвіга Шуліславська і Кароль Піро; у 1928–1929 та 1929–1930 академічних роках – 
старші асистенти Кароль Піро, Йозеф Дадлес і Адам Козловський; у 1933–1934 та 
1934–1935 роках – старший асистент, доцент Йозеф Дадлес, старші асистенти 
Болеслав Попельський і Адам Козловський; у 1935–1936 роках – ад’юнкт 
(заступник професора) Адам Козловський; у 1936–1937 та 1937–1938 роках – 
ад’юнкт Адам Козловський, старший асистент, доцент Йозеф Дадлес і старший 
асистент Йозеф Гофман. 

Професор В. Серадський був керівником трьох дисертаційних робіт науковців 
зі судової медицини (В. Мартінес «Штучне переривання вагітності з судово-
лікарської точки зору» (Martinec W. «O sztucznem przerwanie ciazy z punktu 
widzeniasadovo-lekarskiego») (1931), З. Сваричевський «Самогубство у Львові в 
1925–1934 pоках разом із зауваженнями про самогубство взагалі та детальніше з 
етично-правових міркувань» (Swaryczenski Z. «Samobojstwa we Lwowie w latach 
1925–1934») (1937), М. Хілак «Смерть внаслідок зганяння плоду» (Chylak M. 
«Smierc w nastepstwie spedzenia plodu») (1938)) та однієї докторської дисертації з 
токсикології і токсикологічної хімії (дисертант Й. Даоналес). 

Серед наукових вихованців професора В. Серадського найвідомішим судовим 
медиком став Болеслав Попельський. З квітня 1932 року він одночасно почав 
працювати старшим асистентом у Закладі судової медицини, в хірургічній клініці 
університету, в лабораторії Пршфельда (Hirszfeld), займаючись насамперед дослі-
дженнями стосовно переливання крові. Наслідком його наукової та практичної 
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діяльності була організація у 1936 році у Закладі судової медицини серологічної 
лабораторії груп крові та першої у Польщі станції донорів, запроваджені облік і 
періодичні контрольні дослідження донорів, консервація крові. Особисті публікації 
Б. Попельського в 1934–1936 pоках про групи крові, переливання крові з трупів 
особам, що страждають підвищеним тиском, набули популярності у новій на той 
час галузі медичних знань. Його подальші наукові роботи у 1937–1939 роках, що 
стосувалися ідентифікації слідів крові та дослідження груп крові трупів, збагатили 
практичну судову медицину.  

5. Практична діяльність Закладу судової медицини. З 1905 pоку В. Серадський 
як очільник Закладу судової медицини Львівського університету (з 1940 року 
кафедри судової медицини Львівського державного медичного інституту), одно-
часно займався навчальною, науковою, практичною роботою для потреб судо-
чинства як постійний експерт суду та міського санітаріату, виконуючи санітарно-
поліцейські розтини трупів у ролі міського прозектора. У перші роки свого 
існування Заклад судової медицини мав амфітеатр, у якому досліджували трупів у 
присутності студентів та з їхньою участю, а також примітивне сховище для помер-
лих. Потрібна була загальна перебудова приміщень, оскільки відсутність аудиторій 
та приміщень для виконання практичних робіт перешкоджала удосконаленню 
викладання. Не було холодильників для зберігання трупів, обладнання для розпіз-
навання невідомих осіб та реконструкційної ідентифікації. Хоча Перша світова 
війна та післявоєнні труднощі перешкодили здійсненню цих планів, проте завдяки 
доброму забезпеченню штатом Заклад вже на початку свого створення досяг 
європейськогого рівня. 

У більшості випадків об’єктами досліджень Закладу судової медицини були 
трупи осіб, які загинули від травм. Але згідно зі спеціальною домовленістю з 
міською владою, ще виконували розтини трупів людей, які померли неприродною 
смертю, схожою на насильну. У летальних випадках, схожих на кримінальні, трупи 
досліджували в крайовому шпиталі, де розтини проводили згідно з відповідною 
юридичною інструкцією. Якщо підозру на кримінальне походження смерті спрос-
товували, тоді виконував автопсію та з’ясовував причину смерті лікар санітарної 
поліції. Розтини у випадках самогубств, які у той час не належали ні до судово-
лікарських, ні до санітарно-поліцейських служб, називали науковими. 

У Закладі судової медицини щорічно збільшувалася кількість виконаних 
розтинів, наприклад, до 1918 року – 225, з 1918 до 1930 року – 300, з 1930 до 1940 
року – до 400, більшість із них були судово-медичними. Такі розтини завжди 
проводив особисто професор В. Серадський, який виконував роль судово-медич-
ного експерта згідно зі спеціальною угодою, затвердженою кримінальним судом. У 
звітах санітарно-поліцейської служби міського відділу здоров’я за 1904–1906 років 
згідно з інструкцією для державних лікарів про використання санітарно-статистич-
них даних, що містились у квартальних відомостях про рух населення, по Львову 
поданий розподіл за видами смерті осіб, трупи яких досліджувалися у Закладі 
судової медицини («смерть раптова природня» – 81 (1904), 91 (1905), 87 (1906); 
«смерть раптова внаслідок самогубства» відповідно – 31, 39, 25; «смерть раптова 
внаслідок вбивства» – 9, 6, 13; «смерть раптова випадкова» – 4, 13, 15). Практична 
діяльність Закладу судової медицини Львова віддзеркалена й у статистичних квар-
тальних відомостях про рух населення Львова у 1912–37 роках, у них подано що-
річну інформацію про загальну смертність населення, кількісне співвідношення 
випадків «насильної смерті», «смерті внаслідок самогубств», «убивств», «смерті в 
результаті невідомих причин» відповідно як 598: 15: 9: 1.  
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Чинна у Польщі кримінальна інструкція регламентувала діяльність трьох ме-
дичних експертів, яких персонально призначав та затверджував суддя криміналь-
ного суду. Ад’юнкт міг виконувати функції професора тільки за згодою суду та 
після прийняття присяги у ролі судового медичного експерта. Судово-медичні 
розтини документували протоколом у двох примірниках, один з них відправляли 
юристові, який призначив експертизу, а другий – зберігався в архіві Закладу 
судової медицини з науковою метою. Санітарно-поліцейські автопсії оформляли у 
вигляді висновків, які скеровували у міське управління здоров’я. Якщо під час 
таких досліджень трупів з’ясовували ознаки кримінальної дії, кафедра зупиняла їх, і 
далі виконувала за формою судово-медичних. Іноді судово-медичні розтини допов-
нювали мікроскопічними дослідженнями трупного матеріалу, пошуком кількості 
окису вуглецю у крові тощо. Отримані результати додаткових досліджень впи-
сували у протокол. Згідно із юридичною інструкцією у випадках, схожих на отруєння, 
на вимогу медичного експерта трупний матеріал передавали для хімічного 
дослідження експертові-хіміку, який прийняв присягу. Токсикологічні дослідження 
виконували у приватних лабораторіях, оскільки недостатнє фінансування унемож-
ливлювало створення власної лабораторії. Для потреб органів юстиції досліджували 
гістологічні та бактеріологічні матеріали, інші об’єкти, такі як плями крові (тимча-
сово виконував експерт-хімік), волосся, спермальні плями.  

У Державному архіві Львівської області серед справ окружного суду за 1919–
1924 року зберігаються матеріали, з яких видно практику розгляду різних видів 
злочинів проти особи зі залученням лікарів-експертів та лікарів Закладу судової 
медицини (найбільше вбивств – щорічно в середньому 72 випадки). Оскільки 
освідування живих осіб з тілесними ушкодженнями виконували медичні експерти-
клініцисти, тому більшість таких випадків випадала з поля зору дослідження у 
Закладі судової медицини. Є літературні відомості про те, що професор В. Серадський 
як судовий експерт разом з лікарем М. Панчишин оглядав ексгумоване тіло Ольги 
Басараб-Левицької [учасниця праворадикальної течії українського національного 
руху] стосовно зажиттєвості ушкоджень та робив розтин щодо її смерті внаслідок 
повішення, а один із авторів цієї статті (спеціаліст із судової медицини А.Найда) у 
2000-х роках аналізував ці матеріали з огляду на констатацію побоїв і мордувань 
згідно із теперішнім кримінальним кодексом.  

Різноманітний матеріал розтинів та його наукове дослідження в Закладі 
судової медицини служили основою для навчальної роботи. З метою дослідження 
проблем неприродної смерті та діагностики її видів виконували експерименти на 
тваринах, запроваджували анатомічні навчання з деяких видів отруєнь; для 
визначення складу злочину вивчали знаряддя кримінальної дії, розробляли методи 
дослідження волосся, плям крові та сперми.  

Цивільний суд не залучав Заклад судової медицини і лікарський відділ універ-
ситету до участі у своїй діяльності, у таких справах судом призначали медичних 
експертів. У випадках кримінальної ідентифікації чи дослідження відбитків 
пальців поліція користувалася послугами загальної медицини. 

6. Визнання i вшанування. Іменем В. Серадського назвали відкритий у 1948 році 
Інститут судової медицини в медичному університеті м. Вроцлав (Польща). Згодом 
у Вроцлаві створили комітет із вшанування пам’яті страчених у 1941 році львівсь-
ких науковців (1954), на Грюнвальдській площі встановили пам’ятник (1964) з 
пам’ятною табличкою про усіх польських учених, які загинули під час фашистської 
окупації. Пам’ятні таблички також з’явилися в костелі Франтишканів (м. Краків, 
Польща; 1966), холі відділу Польської академії наук (м. Вроцлав, Польща; 1981), 
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головному коридорі будівлі Вроцлавського університету (1981) і перед пам’ятни-
ком на Грюнвальдській площі (1981). В Україні на місці розстрілу (біля вул. Бой-
Желенського, 1; м. Львів, 1990) встановили пам’ятний металевий хрест і табличку з 
написом польською та українською мовами, пам’ятну табличку в латинському 
катедральному соборі (1991), пам’ятний обеліск на місці страти (парк «Студентів», 
м. Львів, 2011). 

7. Додатково. У Львові В. Серадський проживав на вул. Чарнецького, 3 (сучасна 
вул. Винниченка) (1911) та вул. Конопницької, 8 (1912–1942) (проект кам’яниці на 
замовлення власника розробив будівничий Станіслав Ольшевський). Зараз цей бу-
динок є пам’яткою архітектури місцевого значення (ох. № 124) (рішення Львівського 
облвиконкому № 381 від 05.07.1985). 
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According to the ministerial resolution as of September 21. 1898. V. Seradsky became 

the Chairman of the department of forensic medicine at the medical department of Lviv 

University. At that time he had the title of assistant professor, defended his dissertation on 

the topic «On the fat transformation of corpses material» (Cracow, 1898). Since 1898–1899 

he began teaching forensic medicine, lecturing on forensic psychopathology, and since 

1899–2000 he organized practical classes with students of IV and V courses. Since 1905 to 

1906 V. Seradsky introduced the theoretical course of forensic medicine, which made it 

possible for students to study the spots of blood, sperm, meconium, hair, to find out 

paternity, to analyze the blood on carboxyhemoglobin, to study the blood of drowned man 

and since 1910–1911 during the practical classes forensic medical thanatopsies began to 

be performed. From 1925–1926 to 1939–1940 he taught medical propaedeutics at the 

medical department for students of the 1st year and forensic medicine, forensic toxicology, 

forensic psychopathology for senior students, from 1900–1901 – forensic medicine for law 

students in the 3rd year of study at Lviv University. 

Scientific activity of prof. Seradskywas deployed in the field of forensic medicine, 

biology, criminal anthropology. «The original test of Vakhgoltz-Seradsky» on the determination 

of carbon monoxide in the blood became known in medicine throughout the world. The 

results of research in forensic medicine are set out in 31 scientific papers and four dissertations, 

executed under his guidance. Since 1905 V. Seradsky as the head of the Institute of 

Forensic Medicine of the Lviv University (since 1940 – the Department of Forensic Medicine 

of the Lviv State Medical Institute), simultaneously performed the sanitary and police 

thanatopsy as municipal prosecutor as a permanent expert of the court and the municipal 

sanitary. 

At various times he took universal posts: Dean (1908–1909, 1919–1920, 1920–1921), 

deputy dean (1909–1910, 1921–1922) of the Medical University, part-time – head of the 

Department of Pathological Anatomy, General and Experimental Pathology (1915), rector 

(1924–1925), vice-rector (1926–1927) of Lviv University. He was a co-founder and first editor 

of the Lviv Medical Journal, a collaborator of the Polish Medical Newspaper, the president of 

the Lviv Medical Society, a member of the German Society for Forensic Medicine, the German 

Criminological Society, a member of the International Academy of Judicial and Public 

Medicine, a member of the Galician Medical Association (since 1920 – Society of Doctors of 

Poland), honorary member of the Vilna Society of Doctors. For a fruitful and multifaceted 

contribution, he was awarded with the Cross of the Commander of the Order of the 

Renaissance of Poland, a cavalry cross of the Order of the French Legion. 
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The Institute of Forensic Medicine at the Medical University of Wroclaw (Poland, 1948) was 

named after Seradsky. In Ukraine, on the site of the shooting during the German occupation of 

Polish doctors, including prof. Sereadsky, a memorable cross (Lviv, 1990), memorial tablete in 

the Latin Cathedral (Lviv, 1991), an obelisk on the site of the execution (Park «Students», Lviv, 

2011) were established. 

Keywords: history of forensic medicine, forensic medicine, teaching of forensic medicine, 

honoring the memory of Polish doctors of Galicia. 
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MARCELI CHLAMTACZ – LVIV-BASED ROMAN LAW 
PROFESSOR OF THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURY 

G. Nancka 

University of Silesia in Katowice (Poland), 

e-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl  

The article offers an insight into the life of Marceli Chlamtacz (1865-1947), one of the Lviv-

based Roman law scholars living at the turn of the 19th and 20th century. In addition to being a 

professor of Roman law at the University of Lviv, Chlamtacz was also a deputy-mayor for the 

city, as well as a councillor on the Lviv City Council. Despite his above-average activity 

combining two strands, he has attracted not nearly as much attention in literature as his fellow 

faculty members, including Leon Piniński and Ignacy Koschembahr-Łyskowski. The article 

features a brief outline of the scholar’s biography, covering his major scholarly and political 

accomplishments. Also discussed are the most important events in the life of Marceli Chlamtacz, 

including his scholarship in Vienna, the award of venia docendi, and the conferral of 

professorship. Next, the article covers his relations with the academia, and presents his most 

important publications, as well as the corresponding reviews. I demonstrate that Roman law was 

the key area of scholarly interests of Marceli Chlamtacz and stress that the scholar well aware 

that the study of classical Roman law, without an extensive reference to contemporary law, 

would not make it possible to make a full use of the achievements of the science of Roman law. 

It is beyond any doubt that Chlamtacz made a significant contribution to the development of this 

discipline, even though his scholarly potential was not fully utilized and he is unfairly marginalized 

today. The article furthermore presents hypotheses as to why Chlamtacz was overshadowed by 

his fellow scholars. The reason why he somehow stayed in the background is certainly not the 

quality of his scholarly output, which corresponded to the style of his times. Esteemed in the 

community, Chlamtacz was keen to play an active part in the discussions therein. Instead, his 

being overshadowed was largely due to his involvement with local government during the World 

War II, which not only affected how his previous social activity was perceived but may also have 

left a mark on his prestige as a scholar.  

The above brief biography of the Lviv-based scholar, offering an insight into all fields of his 

activity, shows that Marceli Chlamtacz was, without a doubt, a multidimensional and 

extraordinary person, and Roman law was the key area of his scholarly interests. 

Keywords: Marceli Chlamtacz, Lviv, University of Lviv, Roman law. 
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One of the universities operating at the turn of the 19th and 20th century was the 
Emperor Franz I of Austria University in Lviv, which since 1918 operated as Jan 
Kazimierz University. The University had two, and at times three, departments that 
concentrated on the study of Roman law [31, p. 415–416]. The scholars who worked there 
were interesting personas, both from the perspective of their research accomplishments and 
diverse biographies. Researchers such as Leon Piniński [21, p. 169–192], Ignacy 
Koschembahr-Łyskowski [24, p. 191–207] or Wacław Osuchowski [33, p. 167–176] 
received considerable attention in literature. An exception among the Lviv-based Roman 
law professors is Marceli Chlamtacz, who attracted less interest in literature than other 
Roman law scholars of his times. It is indeed puzzling why this was and is the case. A 
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question arises in this regard as to whether Marceli Chlamtacz’s input into the development 
of the study of Roman law was actually considerable and important enough to mention the 
scholar. Another crucial issue is how his career in local government affected his academic 
career. As he was the deputy-mayor of Lviv, perhaps he dedicated himself more to politics 
than he did to Roman law which, as a result, led to his marginalization as a scholar? 

Marceli Chlamtacz was born on 26 April 1865 in the village of Szarpańce in the 
region of Galicia [1, p. 575]. Having graduated from the community school in Belz, he 
went on to continue his education in the Lviv-based Franz Josef I Gymnasium [1, p. 575; 
34, p. 169]. After successfully passing his matriculation examination, in 1885 he enrolled 
as student at the Faculty of Law and Political Skills at the Franz Josef I University of 
Lviv. As he was most likely planning to become a barrister, during the years 1890–1891 
he completed a criminal court placement at the Imperial-Royal National Court at the I 
Instance Tribunal in Lviv [28, p. 4v]. During the same period of time he successfully 
passed the rigorosa, or qualifying examinations, and was awarded the degree of doctor of 
laws at the Imperial-Royal University of Lviv [1, p. 575]. The freshly-minted doctor in 
1891 embarked on his barrister training at barrister Dr. Paweł Dąbrowski’s law firm in 
Lviv. Less than half a year into the training, he decided to terminate it and head to 
Vienna to pursue studies [28, p. 52]. 

During his first trip abroad, M. Chlamtacz studied Roman law and Austrian law [35, 
p. 183]. While at the University of Vienna, he encountered two jurists, Adolf Exner and 
Franz Hofmann, whom he later went on to extensively posthumously portray in «Law 
and Administration Review» [7; 8; 11]. In the obituary dedicated to the Exner, he sang 
praises of the scholar, comparing him to Rudolf von Jhering, Bernhard Windscheid and 
Johannes Kuntze, and stressed that if it hadn’t been for the Austrian scholar’s premature 
death, Exner could have filled the gap created after the death of Jhering, Windscheid and 
Kuntze [8, p. 949–950]. The other scholar, F. Hofmann, most probably had a considerably 
smaller impact on the academic activity of M. Chlamtacz and on Chlamtacz himself, as 
evidenced by a larger number of critical remarks formulated in the obituary dedicated to 
Hofmann [8, p. 949–950]. 

Thanks to the award of a two-year imperial scholarship, in 1892 M. Chlamtacz 
departed for Berlin, where he dedicated himself «almost entirely to the study of Roman 
law, with a special focus on its historic development» [34, p. 173; 22, p. 135]. He 
provided detailed coverage of his trip to Oswald Balzer [39]. His correspondence to 
Balzer reveals, for instance, that Chlamtacz was very fond of the extensive lecture 
offering in Berlin [28, p. 66; 37, p. 200]. Of all seminars available, on two occasions he 
enrolled in those taught by Alfred Pernice, where wrote his work entitled Über die 
Vervirkung. As Chlamtacz stressed, the work was «received positively» by his mentor 
[28, p. 66].During his scholarship, he also attended Roman law lectures by professors 
Ernst Eck, Rudolf Gneist, Otto Gradenwitz, and Josef Kohler, as well as a Roman law 
seminar taught by Ernst Eck, commercial law seminar taught by Levin Goldschmidt, and 
civil law seminar taught by Adolf Stölzel [28, p. 52v, p. 66]. While in Berlin, he met 
Polish researchers: Ignacy Koschembahr-Łyskowski and Leon Petrażycki [37, p. 201–
202]. When the German scholarship came to an end, Marceli Chlamtacz’s academic 
output totalled several publications, as in addition to the aforementioned obituary 
dedicated to A. Exner, he had authored several reviews and reviewed articles discussing 
e.g. the works of Ivo Pfaff [10] and Ignacy Koschembahr-Łyskowski [9]. 

Having returned from his scholarships, in the late 1894 Chlamtacz commenced, albeit 
for a brief period of time, professional practice as a barrister at Dr. Tadeusz Skałkowski’s 
law firm [1, p. 576; 35, p. 183]. Shortly afterwards, he submitted his candidacy for the post 
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of secretary of the Imperial-Royal University of Lviv that was announced on 7 December 
1894. Chlamtacz was hired and continued to work as a secretary for the University since 
11 June 1895 until the end of February 1901 [35, p. 175]. 

While fulfilling his secretarial duties as well as notarial ones, Chlamtacz, in 
cooperation with Ludwik Finkel, took upon himself the task of editing the first volume of 
the chronicle of the University of Lviv [34, p. 174].This did not hinder the development 
of his academic career. It was as early as 1897 that he undertook measures to earn his 
venia docendi at the University of Lviv [28, p. 31]. Chlamtacz planned a trip to the 
Berlin Royal Library to collect materials for his habilitation dissertation [34, p. 175]. He 
also stressed that, while abroad, he was keen to consult his dissertation with the Roman 
law scholars he had met in the course of his previous scholarship: A. Pernice and E. Eck 
[28, p. 31–31v]. On 5 March 1897, the University Senate expressed its consent to 
granting Chlamtacz a leave [28, p. 31]. However, the materials that are available do not 
make it possible to determine, whether he did actually go to Germany.  

Irrespective of the above, on 22 September 1897 Marceli Chlamtacz submitted a 
motion to the esteemed professors of the Faculty of Law and Political Skills, requesting 
initiation of habilitation proceedings, and submitted his habilitation dissertation [28, 
p. 52–52v]. The grounds for the award of the habilitation degree was supposed to be his 
dissertation entitled Die rechtliche Natur der Uebereignungsart durch Tradition im 
römischen Recht[6]. Therein, the scholar sought to demonstrate lack of grounds for the 
adoption of «the real agreement for the transfer of ownership through tradition» (das 
dingliche Uebereignungsvertrag durch Tradition) in Roman law [6, p. 18]. Therefore, in 
his work he formulated the definition of tradition as a type of the act of acquisition of 
ownership: «Tradition as an act of transfer of ownership is an actual enforcement of the 
will to alienate» [6, p. 55].  

The professorial committee of the Imperial-Royal University decided to appoint 
L. Piętak and L. Piniński as reviewers for the dissertation. The former emphasized that 
Marceli Chlamtacz’s dissertation is a «strictly scientific work» [29, p. 150–155]. According 
to the review, Chlamtacz had carefully interpreted difficult fragments of sources and 
formulated correct conclusions based thereon. The degree of precision of these conclusions 
is indicative of a «thoughtful and deeply analytical mind» [29]. Although the thesis 
formulated in the dissertation had previously been thoroughly analyses in the scholarly 
writings, L. Piętak concluded that Chlamtacz’s work was an «independently conceived and 
comprehensively executed» dissertation [29].The other reviewer, Leon Piniński, formulated 
a complaint that Chlamtacz’s research work was not novel [28, p. 56–65]. He remarked that 
similar research had previously been conducted by e.g. J. Bremer, whose work largely 
contributed to explaining the issue of traditio [5]. L. Piniński then went on to argue that «as 
far as the key assumptions of the dissertation are concerned, (…) [Chlamtacz] misses the 
mark» [28, p. 59]. The reviewer also maintained that Chlamtacz «fails to prove what he wants 
to prove». Nevertheless, «some of his views» presented in the dissertation can be considered 
valid and well-founded. Piniński concluded that «despite major flaws, both with respect to the 
general assumptions, and detailed considerations, the dissertation can be considered as 
sufficient to award [Chlamtacz] the venia legendi in Roman law» [28, p. 59–65]. 

On 2 March 1898, Marceli Chlamtacz delivered his habilitation lecture entitled 
Conventional penalty in relation to interesse for failure to perform or improper 
performance of the contract [12] and, following a resolution of the professorial 
community of the Faculty of Law and Political Skills, on 22 March 1898 was appointed 
as a docent (reader) in private law at the University of Lviv, thus earning his venia 
docendi [28, p. 37, 37v, 38]. The Minister of Religious Affairs and Public Education 
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validated the resolution by a rescript of 19 April 1898 [28, c. 51]. Shortly afterwards, the 
scholar was appointed professor extraordinarius of Roman law, effective since 1 October 
1900 [35, p. 186]. Less than three years later, on 23 July 1902, a motion was submitted to 
appoint Marceli Chlamtacz professor ordinarius of Roman law at the University of Lviv 
[28, p. 6–22]. The argumentation put forward in the motion was that ever since his 
appointment as professor extraordinarius, Chlamtacz has become very «meticulous» in 
his work, as evidenced by his study entitled On the acquisition of fruit by the holder in 
classical Roman law in the light of Austrian and German civil law [17]. Therein, the 
scholar expressed regret as to the number and scale of interference on the part of 
Justinian’s compilers made in the classical texts, which led e.g. to distortion of the 
principle of bonae fidei possessor fructus suos facit. In doing so, he attempted present its 
interpolation, consisting in the insertion of the word consumptos [17, p. III–IV]. The 
dissertation was received positively by some members of the professorial committee and 
its reviewers: S. Wróblewski [38] and F. Zoll [41]. At the time, the scholar’s interests 
concentrated on property law; his habilitation dissertation is reflective of those interests, 
too. He was also very active in the field of reviewing, publishing numerous reviews and 
reviewed articles. After his appointment as professor ordinarius, Marceli Chlamtacz was 
appointed the dean of the Faculty for the academic year 1905/1906, and in the following 
year – the deputy dean [28, p. 44]. In 1908, he became involved in local government, 
having been elected member of the Lviv City Council [34, p. 176]. Chlamtacz was 
initially able to successfully reconcile his new duties with his academic work, and not 
only lectured at the University of Lviv, but also published two extensive works entitled 
On the extension of charge on fruit in Roman law and German civil law [15]and On the 
acquisition of fruit by the holder in Austrian civil law [16].  

Since the year 1911 and for a longer period of time, the scholar did not produce a 
major publication dedicated to Roman law. This was most probably due to the fact that 
he was increasingly occupied with his local government work. He channelled his time 
and energy into the 1911 Imperial Council election in Vienna, running, albeit without a 
success, for a spot on the ballot [14]. This is not to say, however, that he did not enjoy a 
considerable support from the general public, as in the next election, held in 1913, he was 
re-elected as Lviv councillor [34, p. 176; 25, p. 16]. During the World War I Chlamtacz 
was very active in local government. Not only did he not leave the city, he was also 
involved in various academic affairs. He worked tirelessly towards receiving consent to 
hold exams during the occupation period [2, p. 3, 58]. In the aftermath of Chlamtacz’s 
activity, president Tadeusz Rutowski submitted to the governor-general a memorial 
earlier prepared by the scholar. As a result, Chlamtacz became the chair of examination 
boards functioning at the Faculty [2, p. 58]. That said, he was accused of pursuing 
positions in leadership and eating out of the hand of the master, as on the one and, he 
managed to negotiate exempting Lviv professors from having to leave the city during the 
retreat of Russian troops, and on the other one, a mere several days later, he delivered 
expressive and fervent speeches to welcome Austrian troops entering Lviv [25, p. 207].  

When count Karl Huyn in 1918 reinstituted the municipal government suspended in 
1915, Tadeusz Rutowski became the city’s commissar, and M. Chlamtacz became one of 
his deputies [18, p. 114]. In February 1919, when Jozef Neumann became Lviv mayor, 
Chlamtacz was reappointed as the city’s deputy mayor. He continued to occupy this 
position uninterruptedly until the year 1927 [34, p. 177]. When in 1927 a draft version of 
the law on the system of education, developed by a committee appointed by the Minister 
of Religious Affairs and Public Education, was presented, the scholar published his 
opinion on the draft [19]. His opinion was consistent with the views held by the Jan 
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Kazimierz University Faculty of Law Council. Chlamtacz made it clear that he was 
sceptical about the proposed changes, and expressed a view that the draft submitted by 
the Minister is not only poorly planned, but also irrational, in that in its wording it makes 
references to not-yet-existing detailed statutes. He also deemed provisions laid down in 
the statute to be contrary to provisions of the Constitution [19].  

Chlamtacz also participated in the session of the Supreme Administrative Tribunal 
concerning a complaint filed by the Interim Lviv City Council against the minister of 
internal affairs, or the voivode of Lviv due to the dissolution of the Council [3, p. 479]. The 
Lviv City Council had been dissolved by a rescript of 31 August 1927 [30]. The rescript 
was challenged in its entirety and R. Sokal and M. Chlamtacz delivered speeches before the 
Tribunal. In his speech, Chlamtacz made references to Roman law, invoking Ulpian and 
Julius Paulus. On 28 November 1929, the Supreme Administrative Tribunal repealed the 
decision dissolving the Lviv Interim City Council, although the grounds for the Tribunal’s 
decision was an erroneous statement of unappealability laid down in the rescript [3, p. 499]. 
M. Chlamtacz served as a councillor until 1934. While acting in this capacity, be became 
one of the candidates for the 1931 city mayor election. However, the Interim City Council 
appointed his competitor, Wacław Drojanowski, as the mayor [3, p. 596].  

After a long break in his research activity (he had continued his didactic work 
throughout the entire period of time in question), when his career in local government 
was increasingly diminishing, Chlamtacz resumed his study of Roman law with 
magnified intensity. Before World War II broke out, he published several dissertations. 
His interests increasingly concentrated on the law of liabilities and obligations. One of 
the issues he studies was real contracts [13]. In the dissertation dedicated to real contracts, 
not only did he skilfully combine his research into Roman law and contemporary civil 
law, but he also strived to demonstrate superiority of the real construction of the loan 
contract over the consensual construction. In doing so, he criticized those legislatures that 
adopted a consensual construction of this contract. As far as this dissertation is 
concerned, it is legitimate to invoke the words of its reviewer – Franciszek Bossowski 
[4, p. 267–268]. Bossowski wrote that the very name of Professor Chlamtacz is a 
guarantee of precision and accuracy of reasoning. It is beyond any doubt that these words 
prove how esteemed Marceli Chlamtacz was. Equally interesting are his works on 
suretyship. The reason he wrote them was probably the ongoing discussion on the shape 
of this institution in the Code of Obligations. Back then, Chlamtacz was not a member of 
the Codification Committee and by taking a stance in the discussion that was taking place 
he wanted to voice his opinion on this institution as well as suggest that he was keen to 
join the Committee. The scholar also published reviews and reviewed articles, as well as 
works dedicated to his other area of interest – local government.  

In the academic year 1929/1930, Chlamtacz turned 65 and was supposed to step 
down as Department Head. However, measures were undertaken to ensure that he could 
keep the post. The minister expressed his consent and agreed to extend Chlamtacz’s 
tenure until the year 1933 [35, s. 48–49]. It was in the same year that he was elected the 
rector of the University of Lviv, however then incumbent Minister of Religious Affairs 
and Public Education did not accept this choice [34, p. 180]. Less is known about 
Chlamtacz’s life between 1934 and 1939. During the World War II, he maintained his 
ties with the University. When Kazimierz Przybyłowski organized the secret Faculty of 
Law in Lviv in 1941, Chlamtacz became one of the lecturers [32, p. 254]. He became so 
invested in the secret classes that he organized lectures in his own home. During the 
German occupation, in 1943, together with Teofil Zalewski and Zdziwław Stroński, 
Marceli Chlamtacz took part in talks between representatives of the Polish intelligentsia 
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and the Germans. When in 1943 the occupying authorities established the so-called 
Beirat – a sort of a special advisory body for the municipal starost in Lviv, Chlamtacz 
was among the five representatives of the Polish side [26, p. 361; 40, p. 86–87]. While on 
this advisory board, he signed invitations to participate in a rally of thanks organized to 
mark the German entry into Lviv; he also delivered a speech during said rally [41, p. 232]. As 
a result, the Judicial Commission of the Directorate of Underground resistance sentenced 
him to a reprimand for transgressing the boundaries of contact with the occupant 
[23, p. 247]. Chlamtacz remained faithful to his beloved city to his final days, and did not 
leave Lviv after the war ended. He died in Lviv on 7 January 1947 and was buried at the 
Lychakiv Cemetery. Unfortunately, the details of his life in his final years are unknown. 
As R. Wiaderna-Kuśnierz points out, there are also no data available as to him being a 
subject of interest for the Soviet secret service [34, p. 182]. 

Marceli Chlamtacz was, without a doubt, a multidimensional and extraordinary 
person. Roman law was the key area of his scholarly interests. It was so important for 
him, that he abandoned his practice as a barrister to dedicate himself to the study thereof. 
He tried to use it as a key to a better understanding and better construction of 
contemporary law. He was well aware that the study of classical Roman law, without an 
extensive reference to contemporary law, will not make it possible to make a full use of 
the achievements of the science of Roman law. It is beyond any doubt that Chlamtacz 
made a significant contribution to the development of this discipline, even though his 
scholarly potential was not fully utilized and he is unfairly marginalized today. The 
reason why Marceli Chlamtacz somehow stayed in the background is certainly not the 
quality of his scholarly output, which corresponded to the style of his times. Esteemed in 
the community, he was keen to play an active part in the discussions therein. However, 
his prolonged involvement with the local government and the resultant investment of 
some of his research potential in this area certainly did not strengthen his position as a 
Roman law scholar. As a dedicated citizen of Lviv, he was ready to give a lot to the city. 
Everything seems to suggest, however, that Chlamtacz’s involvement with the local 
government during the World War II left a mark not only on how his earlier social 
activity is remembered, but that it could also have affected his prestige as a scholar.  
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prawie rzymskiem z uwzględnieniem prawa cywilnego austriackiego i niemieckiego, Lviv. 

18. Chlamtacz, M. (1936). Relacja o obronie Lwowa w listopadzie 1918. Obrona Lwowa 1–22 

listopada 1918. 2, Relacje uczestników. Lviv. 

19. Chlamtacz, M. (1927). Ustawa o ustroju szkolnictwa w świetle krytyki, Lviv. 
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МАРЦЕЛІЙ ХЛЯМТАЧ – ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОФЕСОР 
РИМСЬКОГО ПРАВА НА ЗЛАМІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ 

Г. Нанцка 

Сілезький університет у Катовіцах (Польща), 

e-mail: grzegorz.nancka@us.edu.pl  

Висвітлено основні віхи життєвого шляху Марцелія Хлямтача (1865–1947) – одного з 

львівських дослідників римського права, який жив і працював на зламі ХІХ–ХХ століть. 

Працюючи професором римського права у Львівському університеті, М. Хлямтач був 

також заступником міського голови Львова і депутатом Львівської міської ради. Попри 

значну активність у кількох напрямах діяльності, він привернув не так багато уваги в 

літературі, як його колеги-викладачі, зокрема Леон Пініньський та Ігнацій Кошембар-

Лисковський. У статті представлено короткий нарис біографії вченого, який висвітлює 

його основні наукові та політичні досягнення. 

Окреслено найважливіші події в житті Марцелія Хлямтача, зокрема його стипендію у 

Відні, присудження venia docendi та присвоєння звання професора. Значну увагу присвя-

чено захисту дисертаційних праць М. Хлямтача та їх оцінці тодішніми провідними 

вченими (Л. П’єнтаком, Л. Пініньським, Ф. Цоллем та ін.). Проаналізовано його відносини 

з науковими колами та представлено найважливіші публікації, а також відповідні огляди.  

Показано, що римське право було основною сферою наукових інтересів Марцелія 

Хлямтача. Вчений добре усвідомлював, що вивчення класичного римського права без 

відповідних зв’язків і паралелей зі сучасним правом не дасть змоги повною мірою 

використовувати здобутки римської юриспруденції. Саме тому в його працях наявні 

чисельні порівняння інститутів римського права з тогочасним німецьким, австрійським і 

польським правом. Завдяки цим ґрунтовним дослідженням М. Хлямтач зробив вагомий 

внесок у розвиток юридичної науки.  

Можна припустити, що його науковий потенціал не був цілком реалізованим у зв’язку з 

тим, що він виконував великий масив адміністративної роботи в органах місцевого само-

врядування Львова, однак станом на сьогодні він невиправдано маргіналізований. У 
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статті також викладено гіпотези щодо того, що постать М. Хлямтача як знавця римського 

права було витіснено на другий план порівняно з його колегами з Львівського універси-

тету. Захищаючи інтереси громади, М. Хлямтач брав активну участь у громадському 

житті та в наукових дискусіях. Натомість применшення уваги до його постаті значною 

мірою було пов’язане з причетністю вченого до діяльності органів місцевого самовряду-

вання під час Другої світової війни, що не тільки вплинуло на те, як сприймалася його 

попередня суспільна діяльність, але й залишило певний слід на науковій репутації.  

Наведено коротку біографію львівського вченого, яка пропонує розуміння всіх сфер 

його діяльності, показує, що Марцелій Хлямтач був, без сумніву, багатовимірною та над-

звичайною постаттю, а римське право становить центральний об’єкт його наукової спадщини. 

Ключові слова: Марцелій Хлямтач, Львів, Львівський університет, римське право. 
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20.1. Вступ. Розпочнемо з поверхневого огляду правового та історичного 
розвитку питання про аборти. У стародавніх джерелах можемо знайти відомості, 
що впродовж більш ніж трьох тисячоліть санкції за добровільне чи примусове 
припинення вагітності варіювалися від ідеї покарання у вигляді таліону («око за 
око» тощо) до грошової компенсації за спричинення смерті ембріону або плоду. 
Лише з приходом Платона та Аристотеля почали розмежовувати поняття «Нестор-
мованої» (ембріону) та «сформованої» дитини (плоду) в утробі. Пізніше у працях 
отців середньовічної церкви критерієм розмежування виступало так зване «вливання 
душі» між ембріоном, у якого душа ще не «влилася», та плодом, вчинення аборту 
щодо якого врешті засуджували. На додаток, Гіппократ засуджував проведення 
аборту на будь-якій стадії вагітності. 

Канонічне право, встановлене Гратіанусом, починаючи з часів Папи Сікста V, 
який визнав аборти вбивством, засуджувало проведення останніх. Лише Папа 
Григорій XIV скасував такий підхід, вважаючи останній неналежним. 

У другій половині ХХ століття, в 1950-х роках у комуністичних штатах США 
з’явилася велика кількість законів, які уможливлювали проведення абортів. На 
підставі такого законодавчого масиву Верховний Суд США розглядав такі справи, 

––––––––– 
1 Переклад Розділу 20 «The Right to Life and the Legal Subjectivity of the Nasciturus» з книги Bostjan 

M. Zupančič. On the European Court of Human Rights. An Insider’s Retrospective (1998–2016). Eleven International 
Publishing. 2019. 344 P. URL: https://www.boomdenhaag.nl/webshop/on-the-european-court-of-human-rights   
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як «Roe v. Wade»1 (1973) [10] та француженки Loi Veil у 1974 році. Завдяки цим 
законам було проведено мільйони абортів у Європі та Америці; за деяким даними, 
щонайменше 20 % поколінь були перервані. Цей факт постає одним із чинників, 
що спричинили сьогодні демографічну кризу в Європі. Завдяки лібералізації абор-
тів у США розвинулася справжня індустрія абортів. 

Однак правосуб’єктність ненародженої дитини є суто юридичним питанням. 
Повертаючись до римського права та регулюванню завдяки останньому статусу 
«nasciturus», можна побачити, що за римським правом правосуб’єктністю наділя-
лася дитина, яка перебувала в утробі матері. Проте вже в грецьких та пізніших 
середньовічних джерелах питання правосуб’єктності «nasciturus» перестали 
розглядати в такому контексті. 

Сучасна феміністична ідеологія вирішує це питання винятково з погляду права 
жінки «на її тіло», повністю ігноруючи існування тіла плоду, не кажучи вже про 
правосуб’єктність плоду. 

 Рада ООН з прав людини сьогодні перебуває в процесі прийняття проекту 
пропозиції Івала Шані щодо повної лібералізації абортів незалежно від строку 
вагітності. Однак абсурдно стверджувати, що дитина набуває свою правосуб’єктність 
лише, якщо вона пройде через етап народження, оскільки такий підхід веде до 
легалізації вбивства дитини в останні години до народження та суперечить чинним 
міжнародним інструментам, зокрема Американській конвенції з прав людини. Цей 
підхід також є несумісним з позицією Європейського суду з прав людини: 
незважаючи на те, що ЄСПЛ успішно уникає відповіді на питання, що стосуються 
абортів, все ж згідно з позицією Суду, як і Верховного Суду США, захист прав 
ненародженої дитини в 47 державах – членах Ради Європи є легітимною метою. 

Зрештою, головним моментом, на якому ми акцентуємо увагу, є нелогічність 
надання правосуб’єктності неживому тілу Вінсета Ламберта у 2015 році при 
відмові у визнанні тої ж правосуб’єктності «сформованого плоду» з багатьма 
зароджуваними неврологічними здатностями до повноцінного функціонування, до 
прикладу, на дванадцятому тижні його життя в утробі. 

20.2. Історія аборту. Закони Хаммурапі (1772–1771 рр. до н. е.). У Законах 
Хаммурапі містяться шість положень, які мають стосунок до питання абортів: 

– Якщо чоловік вдарить вільнонароджену жінку з метою, аби вона втратила 
свою ненароджену дитину, він заплатить десять шекелів за таку втрату. 

– Якщо така жінка помирає, його дочка повинна загинути також. 
– Якщо вільна жінка через удар втратить дитину, він заплатить п’ять шекелів. 
– Якщо ця жінка помре, він повинен заплатити пів міни. 
– Якщо чоловік ударить служницю, внаслідок чого вона втратить дитину, він 

повинен заплатити два шекелі. 
– Якщо внаслідок завданого удару ця служниця помре, він повинен заплатити 

третину міни. 
Закони Хаммурапі, за винятком далекосхідних джерел права, є найдавнішим 

серед відомих законом і представляє собою кодифікацію 282 казуїстичних поло-
жень, що написані переписувачами на 12 таблицях. На відміну від інших давніх 
законів, останні були написані аккадською, щоденною мовою Вавилону, і тому їх 
могла прочитати будь-яка грамотна людина в місті. Необхідний рівень абстракції, 
який очікується при системному розгляді юридичних питань, напрочуд високий, 
але положення про аборти не є логічно послідовними. 

––––––––– 
1 «Roe v. Wade», 410 US 113 (1973). 
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Застосування принципу таліону у більшості випадків є непослідовним: так, за 
вчинення аборту шляхом удару жінки застосовують покарання у вигляді штрафу, 
тоді, як за удар вагітної жінки, що спричинив смерть такої жінки, застосовували 
покарання у вигляді смерті дочки кривдника. Припускаємо, що ст. 211 стосується 
нанесення удару через недбалість, де як покарання знову визначається матеріальна 
шкода 

В Ассирійському кодексі Асури (приблизно 1075 р. до н. е.) містяться три положення: 
Якщо чоловік вдарить дружину іншого чоловіка на першому етапі вагітності і 

це спричинить викидень, – це вважається злочином. Він повинен заплатити два 
таланти свинцю. 

Якщо чоловік вдарить блудницю і це спричинить викидень, передбачається 
покарання у вигляді удару за удар. Таким способом він зробить реституцію на все 
життя. 

При цьому передбачалася смертна кара за добровільний аборт: 
Якщо жінка за власним бажанням зробить аборт, її переслідуватимуть, а зго-

дом засудять до розп’яття без поховання. Якщо вона загине при виконанні цього 
аборту, то підлягатиме розп’яттю без поховання. 

Тут покарання за добровільний аборт самою жінкою карається смертю шляхом 
розп’яття. Крім того, її труп осквернений тим, що його не поховають. 

П’ятикнижжя згідно з Талмудом (Старим Завітом). Вихід, V століття до 
н. е., під впливом вавилонського заслання, 21: 22–2. Коли чоловіки б’ються і один із 
них штовхне вагітну жінку, внаслідок чого станеться викидень, але жодної іншої 
шкоди не настає, на того, хто несе відповідальність, накладають штраф у розмірі, 
на який вказує чоловік цієї жінки, при цьому оплата повинна ґрунтуватися на 
розрахунку. Але якщо завдано іншої шкоди, то покарання має бути життя за життя. 

Зрозуміло, що неповне положення у Виході скопійовано з вавилонських 
джерел. За аборт з необережності, вчинений третьою особою, передбачалося 
покарання у вигляді простого штрафу, тоді як за «іншу шкоду», яка в тому числі 
охоплювала і смерть жінки, передбачалося покарання за принципом таліону. Проте 
не зрозуміло, чому якась інша «шкода» також каракаратиметьсятися смертю. 

Греки. Присяга Гіппократа (460–357 роки до н. е.). «…ніколи не вводитиму 
отруту нікому на його прохання (евтаназія) і ніколи не рекомендуватиму способу 
для здійснення подібного задуму. Точно так само не даватиму жінці пессарію 
(«pessary»)  для викликання аборту»1. 

Присягу складали (і досі складають) усі лікарі, при цьому остання виключає 
«допомогу та пособництво у вчиненні самогубств», а також надання медичних 
засобів для самовільного аборту жінками. У всіх інших випадках аборти були по-
ширеними в Древній Греції, однак проведення таких можливе було лише шляхом 
залучення лікаря. 

Платон (428–347 роки до н. е.) та Аристотель (384–322 до н. е.). Обоє 
мислителів вважали аборти прийнятними у своїх поглядах на індивіда у контексті 
держави, а не обов’язково з огляду на етичну природу рішення, яке приймає 
окрема жінка. При цьому вони розрізняли «необхідний» та не «необхідний» види 
аборту. Концепція Аристотеля про «затримання моменту, коли людина отримує 

––––––––– 
1 З грецької «песарій» – шматочок вовни/ворсинки, змоченої ліками, вставлений у піхву. Дивіться також 

посилання на Гіппократа в Паулусі, Responsae, 90, в чому полягає непорушна презумпція легітимності: 
«Septimo mense nasci perfectum partum iam receptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis: et ideo 
credendum est eum, qui ex iustis nuptiis septimo mensae natus est, fillium iustum esse». 
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душу», глибоко вплинула на християнські вчення, які виникли згодом. У своїх 
працях про «затримку моменту, коли людина отримує душу» він зазначає, що 
людська душа потрапляє в тіло, коли плід повністю сформується. «Отримання 
душі» відбувається за 40 днів для чоловіків та 80 днів для жінок. 

Римське право: «nasciturus» як суб’єкт права. У римському праві в перший і 
чи не єдиний раз «nasciturus», тобто «того, хто ще повинен народитися», без 
сумніву вважали суб’єктом права. Його «правосуб’єктність» наставала в момент 
народження, проте була визнана ще на момент, коли він перебував в утробі: 
nasciturus pro iam nato habetur quomodo de iuris eius agitur. (права того, хто має 
народитися є такими ж, як і права новонародженого). 

Очевидно, що це не стосувалося всієї сукупності прав людини (та обов’язків), 
які за своєю природою не можуть бути реалізовані в утробі. Однак це стосується, 
до прикладу, прав суб’єкта на спадщину або права на отримання подарунка 
(donatio), навіть donatio dotis (дарунок приданого), якщо в утробі перебувала особа 
жіночої статті. 

На противагу римському закону praesumptio iuris et de iure (неспростовна 
презумпція), це була фікція. Говорячи юридичною мовою, фікція, якщо порівню-
вати з неспростовною презумпцією, є більш віддаленою від існуючої реальності. 
Для Паулуса, вочевидь, були серйозні причини, щоб пропонувати фікцію. 

Окрім того, ця фікція – загальне положення, а тому є таким, що вводить в 
оману. Фікцію застосовували у всіх правовідносинах. Отже, «nasciturus» виступав 
суб’єктом права у всіх вигідних для нього правових ситуаціях, наприклад, у 
випадках отримання подарунка (donatio) на законних підставах тощо. 

Що стосується прав на спадщину, вони, природно, охоплювали також зобов’я-
зання, що випливали зі спадщини як такої, або від пожертви, яку можна було б 
продовжити з тимчасовою умовою, яку особа, яка народилася пізніше, повинна 
виконати, щоб одержати цю пожертву. Паулус, безумовно, мав на увазі це, коли він 
говорив «de iuris» (його прав), які були переважно вигідними для «nasciturus». 

Середньовічне право. Concordia Discordantium Canonum, 4000 перекладів текстів. 
Ці тексти є складовою традиційного канонічного права, яке існувало до кодифі-
кації 1917 року. Граціан розрізняв аборти, які робили на ранніх термінах вагітності, 
та аборти, які проводили на пізніх термінах вагітності, регулювання чого 
відбувалося чинним протягом 448 років законодавством. Папа Сикст V використав 
наступний підхід у своїй Енцикліці Ефраенатум до регулювання питання абортів: 
отже, він встановив різні види покарання для винних за будь-які форми аборту, 
тобто вбивства, без винятку. 

Ті, хто вчиняв аборт плоду, незалежно від того, чи був останній «анімований»/ 
«одухотворений» чи ні; «сформований чи ні», повинні підлягати такому ж пока-
ранню, як і «справжні вбивці та вбивці, які фактично вчинили вбивство». Через 
3 роки Григорій XIV під впливом Аристотелевого критерію «затримання моменту, 
коли людина отримує душу», скасував Ефраенатум і повернувся до розмежування 
ознак між «несформованим» (ембріоном) та «сформованим» (плодом) в утробі. 

20.3. Сучасний розвиток. Правосуб’єтність тварин. Правосуб’єктність фізичної 
особи полягає у тому, що така особа може бути суб’єктом законних прав (та 
обов’язків). Неживі речі (рухома та нерухома власність) можуть бути об’єктами 
таких прав, як володіння та право власності. При цьому останні не можуть бути 
наділені правами. Згідно з римським правом навіть люди, які належали до рабів, 
були об’єктами власності. Пізніше, з розвитком римського права, раби отримали 
право на захист від тортур, свавільного вбивства тощо. 
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Тварини (ferrae naturae) були об’єктами, які підлягали власності, тобто 
спочатку були взяті у власність шляхом фактичного володіння, а потім переходили 
у законну власність (occupacio). Якщо вони були res nullius (нічийним предметом) 
або res derelictae (покинутим майном), їх можна було отримати, до прикладу, 
шляхом полювання та подальшого володарювання, адже шляхом фактичного 
володіння встановлювалося право власності1. 

Надання такого «безправного» статусу донедавна вважалося нормальним для 
«нелюдських живих істот», деяких тварин, однак станом на зараз вони, наприклад, 
наділені правом не зазнавати жорстокого поводження з ними2 [12]. 

Однак, оскільки тварини самостійно не можуть вимагати реалізації цих прав, 
тому такі неживі істоти повинні бути юридично «представлені» людиною, яка, до 
прикладу, повинна захищати право тварин не зазнавати жорстокого поводження. 
Проте «бути представленим» не означає, що тварини мають охоронця at litem, адже 
у таких випадках, як у справі «Lambert v. France»3 [4], є необхідною наявність 
певного рівня правосуб’єктивності, яким тварини не володіють. Так чи інакше, 
права тварин продовжують залишатися правами у статусі statu nascendi, тобто ми 
не знаємо, що покаже їх просування. 

Природа правових змін і джерела таких фундаментальних правових цінностей 
та принципів, як свобода, рівність, тілесна недоторканість і тілесна свобода, розви-
вають конкретні юридичні права, які людина набуває з огляду на її правової мож-
ливості бути індивідуальністю. Ці правові цінності, принципи та права не є такими, 
що застосовуються винятково для людських істот, а й також надають права деяким 
нелюдським істотам, незважаючи на їхню історичну юридичну сутність, однако-
вою мірою використовувати ці джерела для юридичної персоніфікації, хоча в 
обмеженій мірі4 [1]. 

20.4. Сучасні національні правові джерела. Федеральна справа Верховного 
Суду США у справі Roe v. Wade, 410 US 113, 114–115 (1973). Roe v. Wade є 
федеральною справою щодо 14-ї поправки Конституції США. У цьому контексті 
Верховний Суд вирішує, чи є ці питання такими «основоположними», щоб Феде-
ральний Верховний Суд міг би втручатися в законодавство штатів. 

––––––––– 
1 Згідно ч. 1 ст. 1 Протоколу 1 ЄКПЛ: «Захист власності: кожна фізична або юридична особа має право 

мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах 
суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. (Курсив 
додається) Використана термінологія вводить в оману, адже автор не розрізняє терміни «володіння» та 
«власність». Дивує, що англійські укладачі протоколу не подали належних розмежувань між «майном», що є 
правом, та «власністю», а що є фактом. Однак французький текст є точним: «Protection de la propriйtй: Toute 
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut кtre privй de sa propriйtй que pour cause 
d’utilitй publique et dans lesconditions prйvues par la loi et les principes gйnйraux du droit international» (Курсив 
додано автором). 

2 Див. ґрунтовно досліджену статтю: Steven M. Wise, The Legal Thinghood of Non-Human Animals, Boston 
College Environmental Affairs Law Review, Vol. 23, Issue 3, Article 2, 1996, at http://lawdigital-
commons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1334&context=ealr, last accessed 29 October 2017 

3 Lambert v. France [GC], application no. 46043/14, 5 June 2015.  
4 «Проект захисту прав тварин веде боротьбу за здобуття фактичних законних прав для тварин шляхом 

проведення довготривалої судової кампанії від держави до держави. Наші новаторські позови habeas corpus 
вимагають визнання правосуб’єктності та права на тілесну свободу окремих великих мавп, слонів, дельфінів 
та китів, утримуваних у неволі по всіх США. За підтримки всесвітньо відомих науковців ми стверджуємо, що 
суди держав загального права повинні звільняти цих самосвідомих, автономних істот не піклуючись про їх 
добробут, а поважаючи їхні права» (Курсив додано автором). Див. https://www.nonhumanrights.org/litigation/, 
востаннє звернувся 27 жовтня 2017 року. 
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У справі «Roe v. Wade» вагітність розглядають як процес, поділений на три 
стадії. На першій стадії вагітна жінка зі своїм лікарем може більш-менш вільно 
приймати рішення про аборт. На другій стадії аборт є можливим лише у випадках 
наявності медичних показань, а в третьому триместрі проведення аборту є можливе 
винятково, якщо існує загроза життю чи здоров’ю жінки, якщо це встановив ліцен-
зований лікар. Штати, як правило, можуть встановити загальну заборону на про-
ведення аборту, окрім вищезазначених обставин, якщо існує загроза для життя чи 
здоров’я жінки. 

Потрібно пам’ятати, що це рішення Верховного Федерального суду США сто-
сується «основоположного» питання в контексті 14-ї поправки Конституції США 
щодо права штатів встановлювати регулювання питання абортів. Закони штатів, що 
стосуються питання абортів, які декриміналізують вчинення абортів виключно з 
метою збереження життя матері незалежно від терміну вагітності, порушують вста-
новлення належної процедури Чотирнадцятої поправки, яка захищає право на при-
ватне життя, включаючи кваліфіковане право жінки на припинення вагітності. 

Незважаючи на той факт, що держава не може нехтувати цим правом, існують 
законні інтереси (згідно з практикою ЄСПЛ «легітимна мета») для охорони як 
здоров’я вагітної жінки, так і «потенціалу людського життя», кожне з яких зростає 
та досягає «переконливої» точки на різних етапах вагітності: 

а) на етапі приблизно до кінця першого триместру прийняття рішення про перери-
вання вагітності та його виконання треба надати лікуючому лікарю вагітної жінки. 

b) на етапі приблизно до кінця першого триместру, держава, утверджуючи свій 
інтерес до здоров’я матері, має право регулювати процедуру переривання вагітнос-
ті способами, які розумно пов’язані зі здоров’ям матері; 

c) на наступних етапах вагітності держава, утверджуючи свій інтерес до «потен-
ційного людського життя», має право регулювати, і навіть забороняти, за виключен-
ням необхідних винятків, згідно з медичними показаннями аборти для збереження 
життя чи здоров’я матері. 

Також під «лікарем» держава може розуміти лише особу, яка має ліцензію на 
ведення певного виду медичної діяльності, зокрема проведення абортів, а тому 
може заборонити проведення аборту особі, яка не є лікарем відповідно до законо-
давства держави1 [10]. 

Позиція Конституційного суду Німеччини (1975). Конституційний суд Німеччини 
у 1975 році постановив, що слово «кожен» у фразі «кожен має право на життя» у 
відповідному положенні в Основному законі Німеччини (попередник конституції 
об’єднаної Німеччини) згадується «кожна жива людська істота» – і це право таким 
чином поширюється на (живих) ненароджених людських істот2 [9]. 

20.5. Міжнародне право. Загальна декларація прав людини (1948 року). Стаття 
3: Кожна людина має право на життя, на свободу i на особисту недоторканiсть. 

Стаття 30: Нiщо у цiй Декларацiї не може бути витлумачено як надання будь-
якiй державi, групi осiб або окремим особам права займатися будь-якою дiяльнiстю 
або вчиняти дiї, спрямованi на порушенняя прав i свобод, викладених у цiй Декларацiї. 

Американська конвенція про права людини (1969 року). Стаття 4 – Право на 
життя: Кожна людина має право на повагу до свого життя. Це право захищається 
законом, і в цілому з моменту зачаття. Ніхто не може бути свавільно позбавлений 
свого життя. 

––––––––– 
1 Roe v. Wade, 419 US 113 (1973), at 163-164. 
2See the disenting opinion of Judge Georg Ress in Vo v. France [GC], application no. 53924/00, 8 July 2004  



Б. Зупанчич 
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 68 213 

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (1953 року). 
Стаття 2 – Право на життя: 1. Право кожного на життя охороняється законом. 
2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї 
статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили: a) для 
захисту будь-якої особи від незаконного насильства; b) для здійснення законного 
арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою; c) при 
вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання. 

Зрештою, можемо бачити, що питання полягає в тому, чи є «nasciturus» 
суб’єктом права. Ключовим питанням у правових документах постає наступне: чи 
наділена ненароджена дитина правосуб’єктністю? Наявність другого абзацу у 
зазначеній вище статті вплинула на питання про право на життя «nasciturus». Той 
факт, що не згадано про допустимість аборту, тобто про право на життя ненаро-
дженої дитини, інколи тлумачать як очевидне гарантування права на аборти, або, 
на противагу, – очевидне заперечення існування такого права. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966 року). Стаття 6: 
Право на життя є невід’ємним правом кожної людини. Це право охороняється 
законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. 

На етапі розробки Загальної декларації прав людини було розглянуто пропо-
зиції щодо уточнення моменту, коли починається право на захист життя. Тим не 
менш, підсумковий текст залишив відкритим питання щодо застосування абортів 
та евтаназії. 

Справа «Vo v. France» (2005): Petitio Principii. Факти. 27 листопада 1991 року, 
перебуваючи на шостому місяці вагітності, заявниця прийшла до загальної лікарні 
міста Ліона, аби пройти попередньо їй призначений медичний огляд. На той самий 
день іншій жінці, п. Ті Тхан Ван Во, була призначена операція з видалення спіралі. 
Коли лікар Г., який мав видати спіраль, назвав ім’я «пані Во» в залі очікування, 
заявниця відповіла. Після короткого інтерв’ю лікар зрозумів, що у заявниці труд-
нощі з розумінням французької мови. Ознайомившись з медичною карткою, лікар 
прийняв рішення про видалення спіралі. Для цього він проколов навколоплідний 
мішок, спричинивши втрату значної кількості навколоплідних вод. Після виявлен-
ня на клінічному огляді, що матка збільшена, лікар призначив сканування, в 
результаті якого зрозумів, що трапилася помилка. Так, лікар під час гінеколо-
гічного огляду заявниці, помилково прийнявши її за п. Ті Тхан Ван Во, простромив 
оболонку плоду. Заявниця залишилась у лікарні, а лікар Г. спробував видалити 
спіраль з місіс Тхі Тхань Ван Во. Проте ця операція була невдалою, а тому було 
призначено ще одну операцію під загальним наркозом на наступний ранок. Однак 
наступного ранку була допущена чергова помилка: заявниця була доставлена в 
операційну замість пані Ті Тхань Ван Во, проте уникла операції внаслідок того, що 
її впізнав анестезіолог. Заявниця покинула лікарню 29 листопада 1991 року, а 4 
грудня 1991 року повернулася для подальших аналізів, в результаті проведення 
яких було встановлено, що вагітність не може продовжуватися. Вагітність була 
перервана за станом здоров’я 5 грудня 1991 року1 [9]. 

Проблема. Ця справа мала кримінальні, цивільні (шкода) та дисциплінарні 
наслідки. Однак головним питанням було те, чи було життя «nasciturus» на двад-
цятому тижні терміну вагітності «іншим», ніж в розумінні статті 2 ЄКПЛ, тобто, чи 
володів «nasciturus» правосуб’єктністю. Ситуація відрізнялася від ситуацій, коли 
вагітні жінки погоджувалися на аборт. 

––––––––– 
1 Vo v. France [GC], application no. 53924/00, 8 July 2004, see §§ 10-12. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61887  
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Станом на 2004 рік у деяких (не всіх!) національних законодавствах були 
дозволені добровільні аборти, що, безумовно, свідчить про те, що правосуб’єкт-
ність дитини, яка перебувала в утробі, залежала від згоди вагітної жінки. Цей факт 
за своїм змістом є абсурдним. При цьому в інших випадках, коли дитина не 
народжувалася внаслідок насильницького діяння щодо вагітних жінок тощо, за 
аналогією до регулювання у стародавніх джерелах права (від Законів Хамураппі до 
римського законодавства), діяння кривдника кваліфікувалось як убивство, якщо 
воно було умисним. Отже, постає питання, чому при добровільному аборті «nasciturus» є 
об’єктом, тоді як при мимовільних абортах він несподівано стає предметом право-
відносин? ЄСПЛ доцільно вийти з логічного глухого кута, при цьому істина часто 
випливає з «окремих думок» суддів. 

[Суд] зауважує, що відсутність чіткого правового статусу ненародженої дити-
ни не обов’язково позбавляє її усякого захисту відповідно до французького законо-
давства. Однак, за обставин цієї справи, життя плоду було тісно пов’язане з життям 
матері і могло бути захищене через неї, особливо зважаючи на той факт [?], що не 
було конфлікту між правами матері та батька або ж між правами ненародженої 
дитини та батьків, а втрата плоду була спричинена ненавмисною необережністю 
третьої сторони. 

Суд раніше заявляв, що навіть при припущенні, що плід може мати права, 
захищені ст. 2 Конвенції, італійський закон про добровільне переривання вагітності 
встановив справедливий баланс між інтересами жінки та необхідністю забезпечення 
захисту ненародженої дитини. У цій справі спір стосується необережного вбивства 
ненародженої дитини проти побажань матері, що спричинило їй особливі страж-
дання. Інтереси матері та дитини чітко збігалися. Тому Суд повинен вивчити, з 
погляду ефективності існуючих засобів захисту, способи, які використала заявниця, з 
метою притягнення до відповідальності лікаря, який винен у втраті заявницею 
дитини, яка перебувала в утробі, а також для отримання відшкодування за аборт, 
що був вчинений щодо неї. 

Заявниця стверджувала, що лише кримінальні способи захисту могли би задо-
вольнити вимоги ст. 2 Конвенції. Суд не поділяє цю думку з таких причин1 [9]. 

Рішення. Рішення було ухвалене більшістю у складі чотирнадцяти суддів, троє 
суддів Ресс, Мулароні та Стражницька не погодилися з рішенням більшості.  

У результаті Суд ухилився від центрального питання і вирішив наступне: 
«…якщо порушення права на життя чи на фізичну недоторканність не спричи-

нено умисно, позитивний обов’язок, покладений статтею 2 щодо створення ефективної 
судової системи, не обов’язково вимагає встановлення виключно кримінальних 
способів захисту у кожному випадку». Зважаючи на специфічну сферу медичної 
недбалості, «зобов’язання держави, наприклад, може бути виконано шляхом забез-
печення можливості для потерпілих звертатися з цивільним позовом у суди як 
самостійний спосіб захисту або сукупно із кримінальними способами захисту, що 
надає право особі на отримання цивільно-правових відшкодувань»2 [9]. 

Суд допустив загальну логічну помилку petitio principii. Він буквально пере-
стрибнув основну проблему правосуб’єктності ненародженої дитини, помилково 
передбачаючи, що вона вже вирішена, зосередивши свою увагу на наступному тех-
нічному питанні щодо кримінальних, цивільних та дисциплінарних засобів захисту. 
Припускається, що основне питання правосуб’єктності було вирішено шляхом 

––––––––– 
1 Там само, §§ 86–87. 
2 § 90. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61887  
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зосередження на засобах захисту. Лише скориставшись логічною помилкою, можна 
було ухилитися від питання про те, чи дитина, що перебуває в утробі, є людиною. 

Очевидно, що надання правосуб’єктності в цьому випадку означало б, що 
питання того, чи вчинення аборту може вважатися вбивством, залежало б лише від 
згоди вагітної жінки. Якщо було б встановлено, що такі дії треба кваліфікувати як 
убивство, то як ЄСПЛ має вчиняти у ситуаціях проведення законних абортів? 

Окрема думка судді Георга Ресса. Один із кращих суддів ЄСПЛ Георг Ресс не 
вважає petitio principii нелогічним, однак завдяки власному почуттю справедливості та 
когнітивній компетентності зазначає, що у цій ситуації виникає неоднозначний 
нелогічний наслідок уникнення відповіді на «основне» питання. Він доброзичливо 
виправдовував такий підхід Суду «процесуальною економією». 

Історично юристи розуміли поняття «кожна» («toute personne») як таке, що 
наділяє статусом людини ще до народження, а поняття «життя» як таке, що 
охоплює все життя людини, що починається зі зачаття, тобто з моменту, коли 
незалежне «існування» починає розвиватися до моменту смерті. Народження є 
лише етапом у цьому розвитку1. 

Виглядає необхідним з’ясувати, чи застосовується ст. 2 ЄКПЛ до ненародженої 
дитини. При цьому я готовий визнати, що можуть існувати прийнятні відмінності в 
рівні захисту, який надається ембріону та дитині після народження. Тим не менш, 
це не виправдовує висновок […] про те, що неможливо відповісти у цій статті на 
питання, чи ненароджена дитина є людиною для цілей ст. 2 Конвенції. Вся судова 
практика Суду та рішення Комісії […] ґрунтуються на аргументі «припускаючи 
це». Однак відсутність чіткої відповіді не може бути виправдана причинами 
процесуальної економії. Не можна також вирішити проблему захисту ембріона 
через Конвенцію винятково через захист життя матері. Як показує цей випадок, 
ембріон і мати, як дві окремі «людини», кожна з яких потребує окремого захисту2. 
[9] […] На моє переконання, ст. 2 Конвенції застосовують до людей ще до їх 
народження. Така позиція, як мені видається, відповідає підходам Хартії основних 
прав Європейського Союзу, а тому, оскільки Франція не надає достатнього захисту 
плоду проти халатних дій третіх осіб, я вважаю, що у цьому випадку було 
порушення ст. 2 Конвенції3 [9]. 

Lambert v. France (2015) та правосуб’єктність неживої людини. Значення право-
суб’єктності не використовувалось для кваліфікації неживих або «одушевлених» пред-
метів, таких як труп мертвої людини, як суб’єктів права, за винятком однієї справи. 

Однак у справі «Lambert v. France» ЄСПЛ вирішив проміжне питання про те, 
чи можливим є у Франції відключення тіла, яке перебуває у повністю вегетатив-
ному стані, від зволожуючої та живильної трубки4 [4]. 

Особа перебувала у такому стані впродовж семи років, роки, протягом яких всі 
спроби реанімації лікарів зазнавали невдачі. Тіло залишилося «живим», але без 

––––––––– 
1Там само, § 4. Суддя Ж.-П. Коста у своїй окремій думці говорить про винятки з п .2 ст. 2, заперечуючи 

проти цієї «аргументації». Я прошу вибачення за подвійне заперечення, але оскільки аборт не згадуються як 
виняток у ст. 2, то не можуть застосовуватися до ненародженої дитини: «Так само можна стверджувати, що 
оскільки стаття 15 Конвенції зазначає, що жоден відступ від статті 2 не може бути допущений, Суд вважає, що 
стаття 2 не є абсолютною, підлягає неявним виняткам, окрім вичерпно викладених у другому абзаці. Це 
призводить до того, що стаття 2 не поширюється на ненароджену дитину (оскільки ненароджена дитина не є 
одним із винятків, викладених у другому пункті). Однак жоден із цих двох аргументів мене не переконує». 

2 Там само., § 3 окремої думки. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61887  
3 Там само, § 9 окремої думки. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61887  
4 See Lambert v. France [GC], application no. 46043/14, 5 June 2015. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155352  
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помітної діяльності мозку, який міг б вказувати на те, що воно може відновити 
свідомість. Єдиною помітною неврологічною функцією було мимовільне ковтання 
слини. 

Французьке законодавство визнає поняття «achenement thйrapeutique», тобто 
можливість припинення заходів, що підтримують життя, які були б «зайвими» з 
огляду на неіснуючий шанс змінити вегетативний стан організму. Колишня 
дружина наполягала на тому, щоб тіло було від’єднано від трубки, прикріпленої до 
його шлунку, але мати та брати зверталися до Державної ради з метою продовжити 
таке «живлення» організму. Державна рада врешті-решт схвалила рішення про 
припинення гідратації та годування трубкою. Окрім суто біологічного існування, 
організму бракувало життєвих ознак вищого порядку. Справа надійшла до 
V Палати ЄСПЛ за клопотанням матері і братів, які наполягають на застосуванні 
правила 39, стверджуючи те, що рішення Державної ради повинно бути скасовано. 

Велика палата належно розглянула питання про те, чи вегетативне тіло, яке не 
проявляє мозкової активності, може бути від’єднане від обладнання, і чи треба 
допускати припинення «живлення» організму. Справу розглядали в контексті ст. 2 
ЄКПЛ права «на життя», тобто Суд, надав вегетативному тілу, фактично колиш-
ньому Вінсенту Ламберту, повну правоздатність. Унаслідок цього постало питання, чи 
може правоздатність бути припинена медичними працівниками шляхом від’єднан-
ня організму, що перебуває у простому соматичному стані, від життєзабезпечення. 

Як наслідок, виникло питання, чи має тіло право на життя. Зрештою, Велика 
палата у кількості дванадцяти голосів проти п’яти визнала, що припинення 
вегетативного існування у разі виконання рішення Державної ради від 24 червня 
2014 року не буде порушенням ст. 2 Конвенції. Однак Суд, мимоволі, вищезгаданим 
рішенням потрапив у сувору невідповідність зі своїм трактуванням питання про 
аборти, згідно яким надається правоздатність тілу у вегетативному стані існування1. 

Правоздатність ембріона чи плоду. Наступним питанням є правоздатність 
«nasciturus» (ембріона або плоду). Ігноруючи питання про аборти, передбачені 
ст. 2 Конвенції, Суд продовжує неявно заперечувати правоздатність ненароджених 
з усіма вищими неврологічними життєвими ознаками, які є відсутніми у фізичному 
тілі Вінсента Ламберта. Оскільки питання про те, коли ненароджена дитина 
здобуде вищевказані життєві ознаки в утробі не є предметом дослідження, ми 
оминемо це питання. Однак залишається фактом, що на певному етапі розвитку 
плід починає реагувати на хірургічне вторгнення під час проведення абортів. 
Частота його серцебиття пришвидшується до 200, і він намагається ухилитися від 
хірургічного інструменту, яким проводиться аборт2. [2] На певному етапі розвитку 
плоду аборт, по суті, проводять шляхом попереднього вбивства плоду, наприклад, 
введенням отрути через очну сітківку плоду. 

Щоб тілесні рештки плоду були вилучені з матки, тіло дитини потрібно роз-
членувати, а його голову, як найбільшу частину, – подрібнити, щоб видалити через 
шийку матки та піхву. Потім особа, яка проводить аборт, повинна порахувати 
тілесні частини мертвої дитини, щоб переконатися, що всі рештки дитини були 

––––––––– 
1 «Суд вважає, що не потрібно визначати, чи може плід отримати право на захист згідно з першим реченням 

статті 2, як тлумачиться вище. Навіть припускаючи, що за певних обставин, плід може мати права, захищені 
статтею 2 Конвенції, Суд зазначає, що в цій справі, незважаючи на те, що заявник не вказав кількість тижнів, 
що минули до проведення аборту, або підстави, на основі яких він був проведений, з доказів випливає, що 
вагітність його дружини було припинено відповідно до розділу 5 Закону №. 194 від 1978 року». Див. рішення у 
справі «Boso v. Italy», заява №. 50490/99, 5 вересня 2002 року. 

2 Щодо життєвих ознак плоду на 12 тижні вагітності див. https://www.youtube.com/watch?v=4Hb3DFELq4Y 
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вилучені. З погляду медицини немає сумнівів, що на певному етапі розвитку плоду 
в утробі проведення такого аборту є умисним убивством людини.  

Конвенція та Суд. Конвенція була розроблена, ратифікована і набула чинності 
в 1950-х роках. У той час у деяких державах Ради Європи, які підписали Конвен-
цію, аборт був злочином, кваліфікованою версією вбивства, кримінальна відпові-
дальність за яке наставала як для особи, котра проводила аборт, так і для жінки, яка 
перервала вагітність. 

Лише через двадцять років було надано перевагу праву жінці переривати 
вагітність над правом на життя ембріону чи плоду. Можна стверджувати, що 
наступний закон скасовував попередній – lex posterior derogat legi priori – однак це 
відбулося лише на національному рівні, а не загалом на міжнародному. Іншими 
словами, це питання не надходило до Страсбурга та ЄСПЛ ніколи безпосередньо 
не займався ним. 

Інтерпретації. Європейський регіональний рівень: ЄСПЛ про права дитини. 
Телеологічна (цільова) інтерпретація. Спочатку наміри американців, як і батьків-
засновників були дуже чіткими, хоча й неочевидними. Проходження через шлях 
народження не повинно було бути відправною точкою правоздатності. Намір 
полягав у тому, щоб захистити життя людини у всіх його проявах. Такий підхід, як 
можемо бачити, є явним наслідком справи Ламберта (2015) для ЄСПЛ. Не можна 
сумніватися, що батьки-засновники ЄКПЛ, розсудливо уникаючи питання про 
терміни, мали на увазі, що ембріон і плід, будучи ще у внутрішньоутробному 
періоді, є суб’єктами прав людини, тобто права на життя згідно зі ст. 2 Конвенції. 
Такий підхід був сприйнятий як належний, а тому перші дослідники навіть не 
згадують питання про право на життя ще ненародженої дитини. У Франції такий 
підхід застосовували у справі Loi Veil в 1974 році, тобто ще 25 років після набуття 
чинності Конвенцією1 [6]. 

Легітимна мета. Практика ЄСПЛ стосувалася лише прав ненародженої дитини, 
згідно з якою захист прав ненароджених є законною метою держав-підписантів 
Конвенції2 [7; 8]. 

Тести на пропорційність та рівний захист. Сама по собі «законна мета» є 
частиною оцінки пропорційності, схожої на тест щодо «рівного захисту» в США, 
за винятком того, що пропорційність не диференціюється щодо різних рівнів 
контролю (легкий, проміжний або суворий) залежно від виду підозрюваних. 

Питання пропорційності ЄСПЛ розглядає з огляду на другий пункт окремих 
положень ЄКПЛ, які містять ці релятивізуючі положення3. 

Дослівно 2 частина ст. 2 ЄКПЛ є такою: 
Позбавлення життя не розглядають як таке, що вчинене на порушення цієї 

статті, якщо воно є наслідком винятково необхідного застосування сили: 

––––––––– 
1 Див. так звану справу Loi Veil, Loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative а l’interruption volontaire de la grossesse, 

Article L. 162.: «La femme enceinte que son йtat place dans une situation de dйtresse peut demander а unmйdecin 
l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut кtre pratiquйe qu’avant la fin de la dixiиmesemaine de 
grossesse» (Наголос додається.). 

2 Open Door Counseling & Dublin Well Women Centers v. Ireland, application no.14234/88, 29 October 1992, and 
Odievre v. France [GC], application no. 42326/98, 13 February 2003. 

3 У ЄКПЛ, у ст. 2, 4, 5, 8, 9, 10 та 11, а також у Протоколі I, ст. 1 та у ст. 2, Протоколі IV, положення містять 
винятки з прав, викладених у відповідних перших абзацах. Ці положення дозволяють ЄСПЛ релятивізувати 
права людини, беручи участь у дискусії про «пропорційність», подібну до американського тесту на рівний 
захист, однак з меншою кількістю винятків. Стаття 2 про право на життя містить вичерпний перелік винятків із 
права. Не йдеться про винятки щодо абортів 
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a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; 
b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку 

законно тримають під вартою; 
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання. 
Зважаючи та той факт, що цей перелік є вичерпним, а також на те, що це ius 

cogens, позбавлення життя ненароджених не може бути предметом релятивізації за 
допомогою вчення про пропорційність. Другий абзац забороняє це через прогалину 
у регулюванні. 

Для підсумку. По-перше, проведення аборту ненародженого не є одним із 
критеріїв частини другої ст. 2 Конвенції, що підтверджує тезу про те, що укладачі 
Конвенції не передбачали проведення аборту як винятку із права на життя.  

По-друге, оскільки не існує пункту, який це дозволяє, доктрину пропорційності 
не застосовують. Це означає, наприклад, що міркування щодо справи «Roe v.Wade» в 
США не застосовуються1.  

По-третє, критеріями принципу пропорційності, навіть за умови його застосу-
вання, є: 1) законна мета; 2) необхідність втручання; та 3) пропорційність втручання. 
Для того, щоб Суд встановив втручання у право на життя, діяння повинно від-
повідати усім трьом критеріям. Це означає або 1) що мета (заборона абортів) не є 
законною; 2) що необхідність втручання держави, що підписала Конвенцію (дозво-
ляючи аборт), є переконливою; та 3) що конкретні засоби, за допомогою яких 
легалізується аборт, є «пропорційними», тобто є достатніми для досягнення мети 
(законного аборту).  

По-четверте, важливо, що цілі держав-підписантів ЄКПЛ захистити права 
ненароджених є «законними». ЄСПЛ ніколи прямо чи опосередковано не ствер-
джував, що права ненароджених не є законними чи такими, що суперечать ЄКПЛ. 
Навпаки, Суд стверджує, що мета захисту ненароджених дітей є законною2. [3] 

По-п’яте, у зв’язку з тим, що є ЄСПЛ прямо не зіштовхувався з цією проб-
лемою, то Суд мовчазно стверджує, що держави можуть законно прагнути захисту 
ембріона чи плоду. Зрозуміло, що легітимність цілі в цих трьох критеріях є 
первинною; інші два критерії є вторинними. 

По-шосте, ЄСПЛ надає важливого значення національному законодавству 
держав, що підписали Конвенцію. Це знаменитий «розсуд держави». Доктрина 
стверджує, що певні питання, такі як, наприклад, розп’яття в італійських класах, є 
внутрішнім питанням держави. ЄСПЛ не втручатиметься у національне законо-
давство держави-підписанта ЄКПЛ3 [5]. 

По-сьоме, це поточний статус-кво. Суд стверджує, що мета захисту ненародже-
ного життя є законною, проте решту питань він залишає на внутрішній розсуд держав. 

––––––––– 
1 Див. «Roe v. Wade», 410 US 113 (1973), окрема думка Джастіс Уайт: «Я не знаходжу нічого в мові чи 

історії Конституції, що підтверджує рішення суду. Суд просто формує та оголошує нове конституційне право 
для вагітних жінок і, апелюючи до причин чи повноважень для дій Суду, пояснює це право з достатньою 
сутністю, скасовуючи більшість існуючих державних статутів щодо абортів. Як підсумок, люди та законодавчі 
органи 50 штатів конституційно повинні зважити важливість подальшого існування та розвитку плоду, з 
одного боку, та спектр можливих впливів на жінку, з іншого боку. Як приклад здійснення судової влади, Суд, 
можливо, має повноваження робити те, що робить сьогодні; але, на мій погляд, його судження є неправдивим і 
екстравагантним здійсненням повноважень судового перегляду, на який наділяє його Конституція» (курсив 
додано автором). 

2 A, B and C v. Ireland [GC], application no. 25579/05, 16 December 2010, § 222. 
3 Lautsi v. Italy [GC], application no. 30814/06, 18 March 2011, where the Court famously deferred to Italian 

national legislation concerning crucifixes in all schoolrooms in Italy. 
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Останні розробки на міжнародному рівні ООН: Argumentum ad Absurdum. 
Огляд правового статусу Quo. 

Розглянемо оманливе представлення статусу Quo у міжнародному праві. Момент 
народження вважається моментом виникнення права на життя. Спроби поширити 
його на ненароджену дитину не виявилися успішними. Медичний прогрес послі-
довно відштовхував точку життєздатності ненародженої дитини протягом останніх 
п’ятдесяти років. Тому, можливо, з обережності, правозахисні органи схиляються 
до позиції, що моментом виникнення права на життя є народження дитини1. 

На цьому етапі право на життя не обов’язково тягне за собою право на необ-
хідну медичну допомогу, щоб продовжувати життя, хоча […] Комітет з прав 
людини бажає зниження рівня народжуваності. Міжнародний пакт про грома-
дянські та політичні права непрямо посилається на право на життя ненародженої 
дитини, оскільки ст. 6 (5) передбачає, що смертний вирок не застосовують до вагітних 
жінок. Зрозуміло, що й цьому існує гуманітарне обґрунтування (інші міжнародні 
документи свідчать про особливу увагу, яку треба приділяти вагітним жінкам). Од-
нак це також можна розглядати як запобігання смерті ненародженої дитини. Лише 
такий міжнародний акт, як Американська конвенція прямо передбачає право на 
життя «з моменту зачаття» (ст. 4). Хоча це може бути розцінено як неминучий ре-
зультат документу, розробленого та прийнятого регіональною організацією, біль-
шість держав-членів якої дотримуються насамперед учень Римської церкви2 [11]. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (МПГПП). У ст. 6 
передбачено, що кожна людина має право на життя. Це право захищає закон. Ніхто 
не може бути добровільно позбавлений свого життя3. 

Загальний коментар. Нещодавно Юваль Шані, ізраїльський член Комітету з 
прав людини ООН (згідно з Пактом про громадянські та політичні права) запропо-
нував таке доповнення до Загального коментаря: 

«9. Хоча держави-учасниці можуть вживати заходів, спрямованих на регулю-
вання припинення вагітності, такі заходи не повинні спричиняти порушення права 
на життя вагітної жінки чи інших її прав, передбачених Пактом, у тім числі 
заборону жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження 
чи покарання. Отже, будь-які юридичні обмеження щодо можливості жінки у 
вчиненні аборту не повинні, серед іншого, ставити під загрозу їхнє життя або 
завдавати їх фізичного або психічного болю чи стражданням, що зумовлює пору-
шення ст. 6 [Посилання пропущене]. Держави-учасниці повинні забезпечити без-
печний доступ до можливості вчинення абортів з тією метою, аби захистити життя 
та здоров’я вагітних жінок у випадках, коли виношування плоду завдало б жінці 
значного болю чи страждань, особливо у випадках, де вагітність є результаттом 
зґвалтування або інцесту, а також у випадках, коли можуть мати місце смертельні 
порушення у своєму розвитку. Держави-учасниці можуть не встановлювати право-
вого регулювання проведення абортів у випадках, якщо не зможуть виконати 
обов’язку щодо гарантування безпечних абортів.» 

––––––––– 
1 Це нелогічно. Як право на життя можна поширити на мертвонароджених дітей? 
2 Rona K.M. Smith, The Right to Life, Textbook on International Human Rights, 6th ed., Oxford University Press, 

Ch. 13, The Right to Life, p. 4, at http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_db3131e4f7803c26e50ac-
95393777216, last accessed 30 October 2017. 

3 Стосовно історії Загальної декларації: «На етапі розробки Загальної декларації було розглянуто пропозиції 
щодо уточнення моменту, коли розпочалося право на захист життя. Тим не менш, остаточний текст залишив 
відкритим питання щодо застосування інструменту для абортів та евтаназії». Сміт., Розділ 20, примітка 30. 
Сміт ухиляється від travaux prйparatoires, тобто щодо непереборних історичних наслідків, які в той час життя 
вважали захищеним від самого зачаття. Це не прийнятно. 
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«63. Пункт 1 ст. 24 Пакту дає право кожній дитині «на такі заходи захисту, які 
належать їй зважаючи на статус неповнолітнього з боку його сім’ї, суспільства та 
держави». Ця стаття вимагає прийняття спеціальних заходів для захисту життя 
кожної дитини на додаток до загальних заходів, передбачених ст. 6 щодо захисту 
життя всіх людей [Посилання пропущене]. 

При прийнятті таких спеціальних заходів захисту, держави-учасниці повинні 
керуватися найкращими інтересами дитини, [посилання пропущене] необхідністю 
забезпечення виживання та розвитку всіх дітей, [посилання пропущене] та їх 
добробуту. [посилання пропущене]». 

Res Ipsa Loquitur. Якщо суперечність між цими двома підходами не є 
самоочевидною, оскільки існує заборона «будь-яких правових обмежень щодо 
можливості жінок на вчинення абортів», то треба наголосити на непослідовності 
такого підходу, як «ненароджена дитина стає суб’єктом права виключно шляхом 
народження через період народження». У такому випадку постає питання, чи не є 
незаконним убивство дитини, яка перебуває в утробі, на пізніх етапах вагітності. 
Окрім цього,  очевидно, що Шані підтримує позицію впровадження абсолютного 
дозволу на проведення аборту за відсутності будь-яких критеріїв, за якими можна 
визначати, за яких умов є допустимим проведення аборту (на відміну від вищезга-
даного критерію «сильного болю чи страждання жінки»1. 

Під приводом захисту жінок від страждань, пропозиція Шані може відкрити 
можливості для проведення абортів, незалежно від терміну вагітності. Однак 
пропонування такого підходу під егідою ідеї захисту жінок від болю і страждань є 
відверто цинічним. Намір приховати необмежену кількість абортів, які проводять з 
метою захисту прав жінок, є очевидним підступом. Чи ідея Шані полягає у тому, 
аби п. 6 Загального коментаря мав вищу юридичну силу, аніж таке джерело між-
народного права, як Американська конвенція прав людини. 

20.6. Висновки. Упродовж усієї історії розвитку права, починаючи від Законів 
Хаммурапі та грецького і церковного законодавства, ненароджена дитина, тобто 
ембріон або плід, розглядали як суб’єкт права, презюмуючи, що останній є 
невід’ємною частиною тіла матері. У зазначених джерелах права існують положення, 
що передбачають відповідальність за вчинення жінкою аборту. Однак у жодному з 
цих положень не передбачено гарантування «права на життя» ненародженій дитині 
як суб’єкту права. Вчинення аборту щодо ембріона або плода розглядають як 
«щось», що може або не може трапитися. 

У проекті Загального коментаря Ради ООН ця невідповідність виходить на 
перший план, де дитину до моменту народження розглядають як звичайний об’єкт, 
а після її народження – такий підхід відкидають. У зв’язку з цим підхід вирішення 
долі ненародженої дитини матір’ю щодо її народження є гіршим, аніж позиція 
щодо регулювання тварин або людського тіла у вегетативному стані. Існує п’ять 
винятків із вищезазначеного:  

––––––––– 
1 Це є менш відкритим, ніж «situation de dйtresse» з Вейлом, але ius cogens визначається як «сильний біль чи 

страждання». У ст. 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання є додаткова примітка 1. Всі інші. Всі інші жорстокі поводження, що не 
відповідають критерію, є відповідно до Конвенції «нелюдськими та такими, що принижують гідність, 
поводженнями». Чому досі ніхто юридично не вирішив питання фактично несподіваного сильного болю або 
страждання плоду? Катування як ius cogens не може навіть врівноважуватися як виправдання кримінального 
права проти іншої цінності, тут є «суттєвий [на відміну від «сильного» біль чи страждання» вагітної жінки, і все 
ж цей критерій повністю ігнорується. 
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1. Юлій Павло Прудентісимус (ІІ–ІІІ століття нашої ери) разом зі справжнім 
генієм римського права Ульпіаном у своїй формулі «Nasciturus pri iam nato habetur 
quomodo de iuris eius agitur» передбачив народження дитини. Він розглядав дитину 
як таку, яка наділена попереднім правом на спадщину та іншими правами. Отже, 
він однозначно надав ненародженій дитині правосуб’єктність. 

Фікція Юлія Павла стосувалася лише фактичного народження дитини. Однак 
до питань, що стосувалися прав ненародженої дитини, фікцію не застосовували, їх 
розглядали як цілком реальні. Логічно, враховуючи фікцію щодо народження 
дитини, фактичне існування ненародженої дитини було спростовною презумпцією 
(praesumptio iuris). Не лише вважалося, що дитина перебуває в утробі, а й існувала 
презумпція щодо того, що така дитина має народитися. Відповідно, якщо дитина не 
народжувалася, презумпція була спростовна. 

2. У цьому контексті ми можемо доповнити, що вчинення насильницького 
аборту, умисного чи необережного вбивства дитини, яка перебуває в утробі, неза-
лежно від стадії вагітності, є злочином і деліктом у приватному праві. Чому в такій 
ситуації дії третьої особи щодо вчинення насильницького аборту є злочином (або 
деліктом), а у випадку вчинення аборту за згодою жінки таке діяння виключає ква-
ліфікацію таких дій як злочину? Чи життя дитини, яка перебуває в утробі, є захи-
щеним лише у випадку, якщо жінка не дає згоди на проведення аборту? 

Якщо дотримуватися таких суджень, то можемо дійти до висновку, що жінка є 
власником не лише власного тіла, а й тіла того, хто перебуває в утробі: проведення 
аборту вважається законним, якщо жінка дає на це згоду; за відсутності згоди таке 
діяння вважається вбивством. Визначення такої відмінності підтверджує, що жінка 
приймає рішення не лише про хірургічне втручання у власне тіло, а й про існу-
вання життя плоду. У такій ситуації необхідно розглядати два варіанти: у першому 
випадку дитина, що перебуває в утробі, наділена правосуб’єктністю, якщо відсутня 
згода матері на проведення аборту; в іншому – при згоді матері на проведення 
аборту ненароджена дитина вважається такою, що не наділена правосуб’єктністю. 

3. «Нелюдські істоти (тварини)», як можемо бачити, не є суб’єктами права, 
однак раніше чи пізніше вони будуть захищені від жорстокого поводження. Отже, 
вищий примат вже не є простим об’єктом; за аналогією до рабів у пізньому 
римському праві, вони набувають певних прав, за допомогою яких можуть бути 
захищені від убивств, тортур тощо. Вищі примати перебувають на півдорозі між 
суб’єктами та об’єктами, поступово набуваючи статусу суб’єкта права. На підтер-
дження зазначеної тези доцільно навести пропозиції, які звучать сьогодні, щодо 
захисту цих тварин. 

Водночас, плід на певному етапі розвитку може бути об’єктом тортур і 
вбивств. Відповідно до проекту Загального коментаря Ради ООН, це стосується 
останньої хвилини до народження плоду. Тому можемо вважати позитивним упро-
вадження певних механізмів для захисту тварин навіть за ненадання правосуб’єкт-
ності повністю сформованій людській істоті, яка перебуває в утробі. Тобто, навіть 
за умов ненадання правосуб’єктності плоду, є необхідним встановлення захисту 
від жорстокого вбивства. 

4. У справі «Ламберт проти Франції» ми наголосили на тому, що Європейський 
суд з прав людини наділяє правосуб’єктністю істоту, яку не можна розглядати як 
людину у звичному розумінні цього слова. Прогрес медичної науки зумовив 
можливості для вегетативного існування людини, яка на момент перебування у 
такому стані є на межі існування. Суд роздумував над питанням, чи Вінсент 
Ламберт, який перебуває у вегетативному стані, має право на повагу до його життя. 
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Хоча в підсумку Суд заперечив це право, схвалюючи евтаназію, але впродовж 
розгляду справи в Палаті та у Великій Палаті Суд це питання розглядалось як одне 
із аспектів права на життя. Однак таке право, незалежно від того, чи воно запере-
чується, чи стверджується, неминуче передбачає правосуб’єктність того, чиї права 
обговорюють. Це не є настільки очевидним, проте людський плід, без сумніву, є 
більш «людським», ніж тіло Вінсента Ламберта. 

5. У підсумку, все зводиться до іншої правової фікції: аборт не позбавляє жін-
ку вагітності, аборт робить жінку матір’ю мертвої дитини. Тобто фікцією є те, що 
роблячи аборт, жінка приймає рішення винятково щодо власного тіла, однак на-
справді тіла є два: тіло жінки і тіло плоду. Тому, аби залишити фікцію реальною, 
вважається, що жінка наділена правосуб’єктністю, а плід в утробі – ні. 
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