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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
УДК 342: 340.12 (477)

ІНСТРУМЕНТИ ПРАВОВОГО АРГУМЕНТУВАННЯ
Й ПРАВОВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ:
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Т. Дудаш
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: tamara.dudash@lnu.edu.ua
Статтю присвячено загальному огляду інструментів правового аргументування й правової аргументації. Встановлено, що субстантивними інструментами правового аргументування слугують аргументи, а для реконструкції правової аргументації використовують
аргументувальні схеми й аргументувальні структури. Констатовано відсутність уніфікованого розуміння аргументу у вітчизняній та зарубіжній літературі, а також неможливість
вичерпної категоризації аргументів. Виявлено співвідношення аргументу з поясненням,
доводом і доказом. З’ясовано, що підстави аргументу є у джерелах права, що надає
«правовості» аргументації. Аргументувальна схема розглянута як внутрішня структура
аргументу і відображає спосіб обґрунтування або спростування поглядів в одиничній аргументації за допомогою експліцитного засновку. Структура аргументування обумовлена
тим, як сполучені між собою аргументи і як вони дозволяють відстояти точку зору.
Процесуальні норми в національних законодавствах встановлюють мінімальні обов’язкові
правила правового аргументування.
Ключові слова: аргумент, правовий аргумент, позаправовий аргумент, аргументувальна схема, аргументувальна структура.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.003

Правова аргументація є одним із важливих питань для теорії права, яке все ще
залишається малодослідженим саме у загальнотеоретичному ключі. Аргументувальний характер права обумовлює важливість вивчення особливостей правової
аргументації у різних видах юридичної діяльності методологією загальної теорії
права. Одним із найважливіших аспектів для такого вивчення є інструменти
правової аргументації. Інструменти правового аргументування у цій статті розглянуто як систему субстантивних і процесових засобів правового аргументування.
Вони стали предметом дослідження у працях зарубіжних дослідників, зокрема
К. Тіндаля, Дж. Фрімена, Д. Волтона, Е. Фетеріс, Р. Алексі, А. Печеніка, Н. МакКорміка, і малодосліджені у вітчизняних працях. Мета цієї статті полягає у тому,
щоб схарактеризувати субстантивні та процесові інструменти правового аргументування й аргументації крізь призму загальної теорії права. Субстантивний аспект
охоплює такі основні інструменти правового аргументування як аргументи, аргументувальні схеми й структури. Процесовий аспект охоплює правила аргументування, що їх застосовують у правовому дискурсі.
Аргументи у правовій аргументації. Загальне поняття аргументу є неоднозначним. У пострадянських працях його визначають часто як «висловлювання, яке
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наводить суб’єкт аргументації на підтримку своєї позиції або для спростування
позиції опонента»; «висловлювання, що використовуються у діалозі для підтвердження, обґрунтування або критики точок зору, які висловлені у цьому діалозі з
приводу тези» [5, c. 54; 6, c. 198]. Натомість, у західних джерелах усталений ширший
підхід. К. Тіндаль наголосив, що у європейській традиції аргумент охоплює як
засновки аргументу (аргументацію), так і висновок – точку зору, позицію [14, c. 45].
Поняття аргументу залежить під прийнятого підходу до розуміння аргументування. Д. Волтон уважає аргументом послідовність обґрунтування або ланцюжок
виведень, що їх використовують для вирішення невирішених питань у процесі
діалогу [15, c. 214]. Дж. Фрімен з посиланням на Дж. Вензела наголосив, що
аргумент пов’язаний з набором певних понять. Можна розмежувати процес, процедуру
і продукт. Аргумент є природним процесом людської комунікації. Тому він в
основі своїй міжособовий і взаємодійний. Він охоплює двох або більше учасників,
які адресують символічні звернення до інших у надії отримати схвалення цих тез.
Цей аспект аргументу традиційно вивчає риторика. Аргумент як процедура
охоплює правила для регулювання, свідомого контролювання аргументувальної
комунікації так, що учасники не лише адресують звернення, але вступають у
«однозначно кооперативні зусилля для досягнення спільного розуміння або критичного рішення». Такі правила традиційно входили до діалектики, основним
завданням якої є виявити і сприяти умовам для прямої і критичної аргументації.
Аргумент як продукт охоплює мовне відтворення (реконструкцію) того, що згенерувало аргументувальний процес і процедуру. Йдеться про ідентифікування усіх
засновків і висновків, які згенеровані, викладення аргументу для оцінювання його
логічної переконливості. Це традиційна сфера логічного оцінювання. Діалектична
модель аргументу також охоплює усі ці три аспекти аргументу [9, c. 44–45].
Усе зазначене вище стосується аргументів загалом – як позаправових, так і
правових (тих, що стосуються права і фактів). Проте постає питання про те, які ж
критерії «правовості» аргументів та в чому їх специфічність, порівняно з аргументами загальними? На нього вже доводилося відповідати частково у попередніх
публікаціях, висвітлюючи підходи до розуміння «правовості» аргументації загалом
[3, c. 99–106]. Тут додамо ще такий штрих, як поняття «підстава аргументу».
А. Печенік уважає, що джерела права слугують підставами аргументів. А. Печенік
поділяє джерела права на три види за ступенем обов’язковості: джерела, які
необхідно застосувати; джерела, які треба застосувати, й джерела, які можна
застосувати [13, c. 321]. При цьому, йдеться не про джерела права в типовому для
вітчизняної теорії права розуміння, а, можна сказати, про джерела обґрунтування
права (або джерела чинності права, як висловився сам А. Печенік [13, c. 318]).
Тому до класичних джерел (нормативного акта, звичаю, прецедента (до речі, в
дуже широкому розумінні), правової доктрини), він додав законодавчі підготовчі
матеріали, зарубіжне право, проєкти законів та чинне раніше право.
У чому ж евристичний потенціал поняття «підстава аргументу»? Сам факт
того, що джерела обґрунтування права містять вказівку на сферу пошуку ймовірних аргументів не може не впливати на правовість аргументації загалом. Це
стосується не лише правотлумачних аргументів (щодо змісту норми права), але й
аргументів щодо фактів та щодо кваліфікації фактів крізь призму норми права.
Наприклад, якщо суд враховує пом’якшувальну обставину призначення покарання,
таку як, наприклад, позитивна характеристика обвинуваченого з місця роботи, то
вона слугуватиме передбаченою у джерелі права підставою для позаправового
аргументу. В усній правовій дискусії науковці звертатимуться до таких аргументів,
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підстави яких наведені в джерелах [обґрунтування] права. В обґрунтуванні законопроєкту його ініціатори можуть звертатися до правових і позаправових аргументів,
підстави для яких є в джерелах права, зокрема в нормах, що стосуються законотворення. Отже, поняття «підстава аргументу» слугує критерієм для встановлення
«правовості» аргументації. Розглянемо далі відмінності аргументу від суміжних
понять у правовій аргументації.
Аргумент і пояснення. Д. Волтон розмежовує пояснення й аргументування, а
відповідно і їхні засоби – пояснення й аргументи. Дослідивши різні види доказів,
зокрема свідчення експерта, він дійшов висновку, що його наповнюють як аргументи, так і пояснення. Про пояснення просять у формі запитань. Релевантність є
вимогою не лише до аргументів, а й до пояснень, запитань та інших складників
діалогу. У деяких ситуаціях важко вирізнити аргументи й пояснення, адже обґрунтування використовують у них обох. Ба більше, слова-індикатори «таким способом», «тому», «відповідно», «отже», «як наслідок» та ін. використовують як для
аргументування, так і для пояснення [15, c. 279–280].
Отже, аргументи і пояснення є засобами аргументування і пояснювання
відповідно. Останнє відрізняється від першого тим, що лише поглиблює розуміння
і не передбачає контраргументування. Крім того, вважаємо, що пояснення подають
щодо дескриптивних міркувань – міркувань про факти. Проте з огляду на те, що
зазвичай аргументи й пояснення включені у багатоаргументні структури у
правововій аргументації вирізнити їх не завжди можливо.
Аргумент і довід. Дуже часто поняття аргументу й доводу вживають як абсолютні синоніми на підставі того, що так закріплено у деяких сучасних словниках
української мови. Проте це не зовсім так. По-перше, за загальним правилом різні
терміни мають позначати різні поняття. По-друге, якщо звернутися до словника
математичної термінології, то у ньому значення слова «довід» має своїм
відповідником слово «demonstration». Прикметно, що його синонімом є слово
«доказ», а російськомовним відповідником – «доказательство» [4, c. 27]. Проте у
сучасному контексті ми все ж розрізняємо аргумент і доказ, про що йтиметься далі.
З огляду на те, що саме з доводом пов’язане поняття демонстрації, яка є в основі
дедукційного аргументу, вважаємо, що доводом у аргументувальному контексті
доцільно позначити саме дедукційний аргумент для уникнення ситуації, коли одне
поняття позначене різними термінами.
Окрім того, ще одним аспектом співвідношення цих слів є узус. Словосполука
«аргументи сторін» звучить слабше ніж «доводи сторін», такі само як «аргументувати» звучить слабше за «доводити». Якщо сторона щось доводить, то вона
застосовує дуже сильні – часто дедукційні аргументи. Тому міркування щодо узусу
підкріплюють доцільність наголошування про відтінки у значеннях слів
«аргумент» та «довід».
Аргумент і доказ. Окремо зупинимося на відмінності між основними засобами
юридичного аргументування і доказування – аргументом і доказом. Як зазначив
Д. Волтон, обидва вони є засобами для підтримання твердження шляхом наведення
підстав того, чому його варто прийняти як правильне. Проте їх не можна
ототожнювати тому, що доказ чогось, з його погляду, є сильнішим за аргумент
чогось. Адже сказати про наявність доказу чогось означає, що є сильний аргумент
чогось, який ґрунтується на реальних фактах або на твердих підставах. Доказ не
так легко спростувати як аргумент. Окрім того, у контексті розмежування доказу й
аргументу не можна не згадати про відмінність між правильним (valid) та
доладним (sound) аргументами. Дедукційна логіка вивчає правильний аргумент і
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вважає таким структурно коректний аргумент, у якому якщо є правильні засновки,
то і висновки є правильними. Доладний же аргумент є не лише структурно правильним, але й засновки якого (усі) є правильними. Сказати правильний (структурно коректний) аргумент означає, що є гіпотетичне твердження про те, що
якщо правильні засновки, то і висновок є правильним також. Твердження про
доладність аргументу не містить гіпотези. Воно означає, що засновки насправді є
правильними. Водночас, сказати про наявність доказу твердження означає сказати,
що є не лише аргумент твердження, але й те, що засновки такого аргументу правильні або, принаймні, стверджують, що вони є такими або що їх має сприймати як
такі авдиторія. Проте, зазвичай, юридичні докази ґрунтуються на засновках, щодо
яких остаточно невідомо, чи вони є правильними. Натомість, кажуть, що вони
мають доказову вагомість. У юридичному доказі доказова вагомість переходить зі
засновків на висновок виведення, забезпечуючи, що виведення має певну форму,
яка є структурно правильною. Тому доказ з погляду Д. Волтона є ланцюжком
аргументів, у якому засновки мають певну доказову вагомість [15, c. 205–206].
Зокрема, Д. Волтон підсумував, що відмінність між доказом і аргументом
полягає у тому, що доказ пов’язаний із доказовою функцією аргументування.
Зі свого боку додамо, що доказ як фактична обставина стає частиною процесу
аргументування лише тоді, коли він внесений до тверджень, що є аргументами,
тобто отримує своє вербальне втілення у доказовий аргумент. Він є підставою
доказового аргументу. Водночас, якщо він не став частиною доказового аргументу,
він не матиме процесуальної вагомості. Тому не можна погодитися з тим, що доказ
сам собою сильніший за аргумент. Натомість, довазовий аргумент сильніший за
недоказовий аргумент. Але це твердження слушне лише для дедукційного силогістичного аргументу. Якщо ж він є частиною правдоподібного аргументу, то не
обов’язково є сильнішим.
Міркування щодо відмінності між доказом і аргументом підтверджує
М. Новак, що проаналізував візуальні аргументи у багатомодальній аргументації у
праві. Він уважає візуальний аргумент (зображення, фото, картину тощо) різновидом доказового аргументу [11, c. 92], тобто таким, що ґрунтується на доказі.
Проте зазначає, що візуальний об’єкт «для використання його як правового аргументу у разі, якщо його розглядають як доказ, він має увійти до малого засновку
правового силогізму, тобто має бути вербалізований певним чином» [11, c. 96].
Таке ж бачення опосередковано закріплено у працях Е. Фетеріс. Пропонуючи прототипний аргументувальний патерн у справі, де оспорюють факти, вона вводить до
нього доказ фактів, який є частиною цього прототипу, у такий спосіб вводячи доказ
у аргумент [8, c. 228]. Отже, доказ може виконувати свою доказову функцію,
ставши частиною аргументу або доказовим аргументом.
Ще одним важливим питанням є різновиди аргументів. Окреслимо тут його
лише в загальних рисах з огляду на обмеженість обсягу статті.
По-перше, як було зазначено, у правовій аргументації використовують правові
та позаправові аргументи, якщо для цього є підстави. Вони можуть стосуватися як
тверджень про факти, так і про право або ж кваліфікації фактів крізь призму права
(для аргументації у правозастосовуванні); тверджень щодо змісту правового регулювання суспільних відносин (для аргументації у правотворчості); тверджень про
зміст норм права або їх юридичних властивостей (для аргументації в офіційному
правотлумаченні); тверджень про вигідність, необхідність або корисність виконання,
використання або дотримання норм права (для аргументації у реалізації права). Подруге, не можна надати вичерпного переліку усіх можливих аргументів у юридич-
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ній діяльності – правових чи позаправових. Як слушно наголосив М. Павчнік,
багатогранність аргументів є такою великою, що їх не можна повністю передбачити чи каталогізувати, як і визначити їхню ієрархічність. Це неможливо ні на
рівні фактичного, ні на рівні нормативного, ні на рівні їх взаємодії. І зумовлено
тим, що аргументування залежать від індивідуалізованих обставин справи та від
оцінювання норми крізь призму цих обставин. А саме оцінювання пов’язане з
чинною системою цінностей, яка є змістовно відкритою та залежною від цивілізаційно-культурного контексту [12, c. 107]. Щоправда, цитоване твердження
стосується лише судової аргументації, тоді як аргументи у правовій аргументації
загалом є ще багатоманітнішими.
Як М. Павчнік, так і Х. Перельман та інші дослідники посилаються на такі
різновиди специфічних для права аргументів, що їх запропонував Ґ. Тарелло ще у
1972 році. Йдеться про argumentum a contrario, argumentum a simili ad simile,
argumentum a fortiori, argumentum a completudine, argumentum a cohaerentia, а
також про правотлумачні аргументи, що випливають зі способу тлумачення права:
психологічний аргумент (аргумент волі конкретного законодавця), історичний
аргумент (правової неперервності), аргумент зведення до абсурду, телеологічний
аргумент, економічний аргумент (гіпотеза не надлишкового законодавця), argumentum
ab exemplo, системний аргумент, аргумент природи речі, аргумент справедливості
та аргумент аналогії. Проте, як слушно зазначає М. Павчнік, ці аргументи не є суто
правовими [12, c. 108].
У сучасних працях з правової аргументації дослідники також не намагаються
вичерпно класифікувати аргументи, натомість пропонують вивчати їх типи
(E. Фетеріс [8, c. 11, 31, 39, 107], Д. Волтон [15, c. 34], Р. Самерс), форми аргументів
(Р. Алексі [7, c. 235–343], Д. Волтон [15, c. 34–72]), категорії аргументу (Н. МакКормік [10, c. 124–137]).
Так, Р. Алексі відніс до спеціальних форм аргументів аргумент з аналогії,
argumentum e contrario (аргумент від супротивного), argumentum a fortiori (аргумент
з попередньо встановленого), argumentum ad absurdum (аргумент зведенням до
абсурду). Останні належать до окремої групи форм аргументів поряд із аргументами щодо тлумачення, догматичними аргументами; аргументами з прецедентів,
що їх використовують у зовнішньому правовому обґрунтуванні [7, c. 232]. До
правотлумачних аргументів Д. Алексі відніс аргументи зі семантичного, генетичного, телеологічного тлумачення, історичний, порівняльний та системний аргументи
[7, c. 234–244].
Зокрема, Д. Волтон уважає типи аргументів формами виведення, виокремивши
такі: 1) аргумент зі знаку; 2) аргумент з аналогії; 3) аргумент зі встановленої норми;
4) аргумент з виняткової справи; 5) аргумент з прецеденту 6) аргумент з позиції
знання, зокрема аргумент зі свідчень; 7) аргумент з висновку експерта; 8) аргумент
ad hominem; 9) аргументи з вербальної класифікації. До кожного типу він запропонував критичні запитання [15, c. 176–335].
Натомість Р. Самерс виявив такі правотлумачні аргументи у практиці Верховного Суду США: 1) аргумент зі стандартного звичайного значення слів; 2) аргумент зі стандартного технічного значення слів; 3) аргумент зі значення, що утворене контекстуальною гармонізацією, який враховує, як слова корелюють з іншими
словами абзацу або ж формулюванням закону загалом; 4) аргумент з прецеденту;
5) аргумент з аналогії закону; 6) аргумент з когерентності юридичних понять;
7) аргумент з узгодженості з публічною політикою, яка може бути важливою для
того, як тлумачити те чи інше слово чи словосполуку; 8) аргумент зі загальних
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правових принципів, які є релевантними; 9) аргумент зі значення законодавчих
слів, яке розвивається історично і формується у системі; 10) аргумент з кінцевої
мети закону, а також аргументи з логічних форм та аргументи, що ґрунтуються на
різних формах правових джерел [15, c. 8].
Свого часу Н. Мак-Кормік виокремив такі категорії правотлумачних аргументів: 1) лінгвістичні; 2) системні (контекстуальна гармонізація, аргумент з прецеденту, аргумент з аналогії, концептуальний аргумент, аргумент із загальних принципів, історичний аргумент); 3) телеологічно-оцінювальні аргументи (як аргументи
з наслідків) [10, c. 124–137].
Зазначене дає підстави підсумувати, що немає єдиного підходу до встановлення
різновидів аргументів у основних дослідженнях правової аргументації, а це залежить
від підходу й концепції дослідника. В центрі уваги перебувають аргументи щодо
права, насамперед правотлумачні аргументи, а саме ті, що допомагають встановити
зміст норми, розширити або звузити його та вирішити суперечності між нормами.
Водночас, позаправові аргументи та аргументи, що стосуються фактичних життєвих
обставин (фактичні аргументи) наче губляться з-поміж інших (як-от аргументи з
позиції знання чи аргументи зі знаку). Крім того, аргументи у праві слугують
засобами саме правового аргументування, хоча їх вичленовування і стало результатом реконструкції правової аргументації. Для цілі реконструкції саме правової
аргументації на сучасному етапі слугують поняття схем і структур аргументів.
Поняття «схема аргументу» (чи «аргументувальна схема») не тотожне
поняттю аргументу і відображає внутрішні зв’язки між його елементами. Термін
«аргументувальна схема» запровадив Х. Перельман для позначення конвенційних
засобів вираження зв’язку між тим, що стверджують у засновку, та між тим, що
стверджують у тезі [2, c. 99]. Представники риторичного й прагмадіалектичного
підходів до правової аргументації розкривають і категоризують аргументи у праві
саме через їхні схеми. З реконструюванням схеми аргументу пов’язане поняття
«імпліцитний засновок» [1, c. 24] – невиражений елемент аргументу, що його треба
відтворити з урахуванням контексту.
Схема аргументу характеризує спосіб обґрунтування або спростування точки
зору в одиничній аргументації за допомогою експліцитного засновку [1, c. 25–26].
Б. Гарсен уважає, що кожна аргументувальна схема є особливим способом
підтримання позиції і визначає її як найбільш загальні моделі аргументування, що
мають невизначену кількість варіантів підставляння елементів. Вони відрізняються
від логічних схем тим, що перенесення прийнятності зі засновків на висновок
ґрунтується не лише на формальних характеристиках схеми, що її використовують
[2, c. 119], а й на інших факторах, що випливають з контексту.
Зокрема, Е. Фетеріс наголошує, що для правових аргументів (аргументів щодо
права) потрібно встановити, які типи схем правової аргументації необхідно вирізняти. Крім того, необхідно сформулювати релевантні критичні питання для різних
схем аргументації. Адже правильне застосування схем аргументації залежить від
того, чи на певні критичні запитання можна відповісти позитивно [8, c. 202].
Як виявив Б. Гарсен, у більшості класифікацій виокремлені такі аргументувальні схеми: причиново-наслідкове аргументування, порівняльне аргументування,
аргументування авторитетною думкою. У багатьох класифікаціях виокремлене і
знакове аргументування, але зміст його різний. Типологію аргументувальних схем
уважають прийнятною, якщо мовці використовують її для побудови своїх
аргументів і можуть розпізнати схему аргументування. В результаті проведених
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досліджень виявлено, що найкраще розпізнають схеми, які запропонували
Х. Перельман та Л. Ольбрехт-Титека й А. Гастінгс [2, c. 118].
Отож, схема аргументу є поняттям методологічного характеру, яке охоплює не
лише засіб аргументування, але й притаманний для нього спосіб обґрунтування
точки зору (висновку аргументації) з огляду на те, що відображає внутрішню
структуру аргументу та взаємозв’язки між його елементами – явними чи прихованими. Водночас назви схем аргументів збігаються з назвами аргументів, бо
йдеться про різні аспекти розгляду однієї й тієї ж пізнавальної кострукції.
Від схеми аргументу варто відрізняти аргументувальну структуру. Остання є,
на думку Ф. Ван Ємюрената К. Грутердорста зовнішньою конструкцією не одиничного аргументування, а аргументувального дискурсу. Структура аргументування
обумовлена тим, як сполучені між собою аргументи і як вони допомагають відстояти
позицію. За структурою аргументування буває одиничним (singular argumentation)
та багатоаргументним. У одиничній структурі аргументування застосовують лише
один аргумент, а у багатоаргументній – багато аргументів, які висувають за чи
проти точки зору, намагаючись передбачити застереження протилежної сторони
аргументування. У багатоаргументній структурі аргументи можуть подавати паралельно (вони можуть доповнювати або підкріплювати один одного ієрархічно.
Структуру аргументування можна визначити завдяки змісту аргументів, контексту
та іншим прагматичним факторам [1, c. 26–27].
Отже, аргументувальна структура є поняттям методологічного характеру, яке
охоплює сполучування між собою аргументів (аргументувальних схем) у ланцюжки аргументів, та відображає зовнішню структуру аргументувальної конструкції на
взаємозв’язки між аргументами. Для аналізу саме правової аргументації важливо
відшукувати структури аргументів та встановлювати взаємозв’язки між окремими
аргументами в такій структурі.
Як було зазначено, процесовий аспект інструментів правового аргументування
охоплює правила аргументування. Вони залежать від того, у якому різновиді юридичної діяльності здійснюють правове аргументування. У цьому аспекті доцільно
враховувати як теоретичні правила загального практичного дискурсу, так і правового дискурсу (як спеціального випадку загального практичного дискурсу, зокрема
у дослідженнях Р. Алексі [7, c. 211]), так і процесуальні правила, що встановлюють
особливості й межі такого дискурсу у певній правовій системі. Нагадаємо, що, як
слушно зауважила Е. Фетеріс, мета обмежувальних умов полягає в тому, що
забезпечення остаточного результату можна досягнути у певний обмежений
проміжок часу і що його виконання забезпечене примусом [8, c. 203].
У кожній групі форм аргументів, які зазначені вище, Р. Алексі веде мову про
форми і про правила зовнішнього аргументування. При цьому, правила щодо
форми аргументів у нього слугують лише частиною правил правового дискурсу.
Крім них Р. Алексі веде мову про правила загального практичного та правового
дискурсів, до яких відніс: базові правила, правила раціональності, правила розподілу тягаря аргументування, правила обґрунтування, правила переходу [7, c. 206],
правила внутрішнього правового обґрунтування, правила зовнішнього правового
обґрунтування (стосуються форм юридичних аргументів) [7, c. 231–284]. З огляду
на обмеженість обсягу цієї публікації наведемо лише деякі зі зазначених груп
правил. Наприклад, до базових правил він відніс, зокрема такі: 1) жоден мовець не
може сам собі суперечити; 2) кожен мовець може стверджувати лише те, у що він
насправді вірить; 3) кожен мовець може стверджувати лише ті ціннісні судження
та судження про обов’язки у певному випадку, які він бажає стверджувати у таких
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самих термінах для кожного випадку, який схожий на цей у всіх релевантних
аспектах 4) різні мовці не можуть вживати один і той самий вислів у різних
значеннях [7, c. 188‒191].
До правил раціональності належать, зокрема: 1) кожен мовець має наводити
підстави того, про що він стверджує, якщо його про це просять, якщо тільки він не
навів підстав, які виправдовують відмову; 2 і 3) кожен, хто вміє говорити, може
брати участь у дискусії та зробити проблемним будь-яке твердження; 4) кожен
може впровадити в дискурс будь-яке твердження; 5) кожен може висловлювати
своє ставлення, бажання і потреби; 6) жодного мовця не можна позбавити прав
через примус, внутрішній або зовнішній для дискурсу [7, c. 191‒195].
До правил розподілу тягаря аргументування належать, зокрема: 1) той, хто
пропонує поводитися з особою А інакше, ніж з особою В, повинен надати обґрунтування для цього; 2) той, хто атакує твердження чи норму, яка не є предметом
дискусії, повинен надати підставу для цього; 3) той, хто навів аргумент, повинен
наводити подальші аргументи лише у тому разі, якщо були наведені контраргументи; 4) той, хто вводить твердження чи вислови про його ставлення, побажання чи
потреби у дискурс, які не слугують аргументом щодо попередніх висловів, повинен
обґрунтувати такий відступ, якщо його попросять це зробити [7, c. 195‒197].
Зокрема Р. Алексі виокремив такі правила обґрунтування: 1) кожен, хто робить
нормативне твердження, що передбачає правило з певними наслідками для задоволення інтересів інших осіб, повинен прийняти ці наслідки навіть у гіпотетичній
ситуації, коли він чи вона перебувають на місці цих осіб; 2) наслідки кожного
правила для задоволення інтересів кожної особи повинні бути прийнятними для
кожного; 3) кожне правило повинно бути таким, що його можна відкрито й
універсально вивчити [7, c. 202‒205].
Окрім того, Р. Алексі сформулював такі правила внутрішнього правового обґрунтування: 1) принаймні одна універсальна норма має бути наведена у виправданні
правового рішення; 2) правове рішення має логічно випливати принаймні з однієї
універсальної норми разом із подальшими твердженнями; 3) потрібна така кількість
декомпозиційних кроків, яка уможливить вживання таких висловів, застосування
яких до цієї справи не спричинятиме подальших дискусій [7, c. 223‒228].
Набір субстантивних засобів у конкретній аргументації, а також правил аргументування (процесових засобів), залежить як від суб’єктного складу правового
аргументування та особливостей їхньої взаємодії у певній аргументувальній ситуації, так і від об’єкта правового аргументування.
У концепціях інших дослідників знаходимо різні підходи до становлення правил
дискурсу, як-от правила критичної дискусії прагмадіалектичному підході до аргументації [8, c. 19, 271]. Мінімальні процесуальні правила аргументувального
дискурсу, все ж встановлюють процесуальні акти, які можуть бути предметом аналізу
щодо закріплення в них теоретичних правил загального практичного дискурсу. У
реальних аргументувальних ситуаціях можна аналізувати як дотримання закріплених
у законодавстві процесуальних юридичних вимог, так і дотримання теоретичних
правил дискурсу за умови наявності відповідної інформації в тексті з правовою
аргументацією та/або інформації про контекст аргументувальної ситуації.
Висновки. Основними інструментами правового аргументування й правової
аргументації є субстантивні (аргументи, схеми аргументів та аргументувальні
структури) та процесові (правила аргументування). Аргументи й правила аргументування слугують засобами аргументування, тоді як схема аргументу й аргументувальна структура – засобами реконструкції правової аргументації.
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Розуміння аргументу відрізняється у вітчизняних та у зарубіжних працях, як і
немає єдності у виявленні тих аргументів, що їх використовують у правовій
аргументації. Методологічно значущим є виокремлення правових і позаправових
аргументів, фактичних та правових, а також доказових і недоказових. Пошук
підстав аргументів у джерелах [обґрунтування] права надає «правовості» аргументації, навіть якщо йдеться про позаправовий аргумент. Схема аргументу слугує
його внутрішньою структурою та характеризує спосіб підтримання точки зору, а
аргументувальна структура – зовнішню структуру аргументувального дискурсу.
Правила аргументування є нормативними й доктринальними і процесово впорядковують аргументувальний дискурс.
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INSTRUMENTS OF LEGAL ARGUING AND LEGAL
ARGUMENTATION IN VIEW OF THEORY OF LAW
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1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail: tamara.dudash@lnu.edu.ua
The article is dedicated to the general theoretic study of the instruments of legal arguing
and legal argumentation. The author determines that the substantive instruments of legal
arguing are the arguments, while the argument schemes and argumentation structures serve
for the purpose of reconstruction and evaluation of legal argumentation. The lack of unified
understanding of what is argument in foreign and national legal studies is stated, as well as
the impossibility of exhaustive categorization of the arguments in law. The argument is the
basic tool of legal arguing. According to C. Tindale, in European tradition the concept of
argument encompasses both premises of the argument (argumentation) and its conclusion
(standpoint, claim). The concept of argument is rather vague. The author highlights the
correlation of the argument and explanation as well as the argument and proof. The reasons
for the argument are rooted in the sources of law, that makes argumentation legal. In the
argumentation theory, the notions of «argument scheme» and «argumentation structure» are
used in addition to the concept of argument. Argument scheme is the internal argument
structure. An argument scheme characterizes the type of justification or refutation provided for
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the standpoint in a single argument by the explicit premise for the standpoint. Argument
structure is considered as an external structure of argumentation. It is defined as the way the
reasons advanced hang together and jointly support the defended standpoint. There are
singular and multiple argumentation structures. The singular argumentation consists of one
argument for or against a standpoint. In case of multiple argumentation, few arguments are put
forward for or against the same standpoint to predict and respond counterarguments of an
opposite party of legal arguing. The procedural aspect of the instruments of legal arguing are
the rules of legal arguing. The procedural means of legal arguing are its procedural rules
which depend on an area of legal activity where the argumentation is provided as well as on
the peculiarities of the argumentative situation. On the one hand, there are procedural rules of
legal arguing in any legal system, for instance, legal rules governing the procedures of
debates in a parliament, court system, hearing in the Constitutional Court. On the other hand,
there are doctrinal rules of critical discussion, of general and legal discourses, elaborated
within the argumentation theory and the legal argumentation theory.
Keywords: argument, legal argument, nonlegal argument, argument scheme, argumentation
structure.
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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
УДК 343.15(477)

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПРАВА
НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ПРАДАВНЮ ДОБУ
І. Бойко
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: boyko.ist@ukr.net
Проаналізовано передумови становлення державності та права на території сучасної
України в прадавню добу. Визначено місце і роль стародавніх держав і права на теритрії
Україн в багатовіковій історії національного державотворення. Акцентовано увагу на тому,
що у І тис. до н. е. землі сучасної України заселяли різні етнічні спільності, народи, племена,
хвилями просувалися численні кочівники, які вступали в контакти між собою, впливали на
економічний, соціальний, культурний розвиток, у тому числі і ранньослов’янського населення
Середнього Подніпров’я. Показано, що важливу роль у цьому процесі взаємного впливу і
збагачення відігравали державні утворення, які сформувалися у цей час на території України:
Скіфська держава, грецькі міста-держави Північного Причорномор’я, Боспорське царство.
Зазначено, що виникали і розвивалися сталі економічні та політичні взаємовідносини між
цими державними центрами та войовничими степовиками, а також землеробами українського Полісся та Лісостепу, що своєю чергою вимагало правового регулювання цивільних та
інших правовідносин. Обґрунтовано, що саме тоді зароджуються і розвиваються елементи
норм та інститутів правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин. Важливе місце у процесі становлення правового регулювання суспільних відносин на
українських землях у досліджуваний період відіграло високорозвинуте на той час римське
приватне право.
Ключові слова: державність, право, державотворчі процеси, державотворення, Україна.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.014

Вступ. У сучасних умовах в Україні одним із важливих завдань є створення
нової стратегії національного та патріотичного виховання, яка великою мірою
формує майбутній розвиток Української держави. Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як
стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам
сучасності, так і закладають підвалини для формування національної та державницької свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь українців, які розглядатимуть
державу як найвищу цінність і споконвічну мрію української нації, запоруку власного особистісного й суспільного розвитку.
Постановка проблеми. Сучасні процеси, що відбуваються в Україні, зокрема,
європоцентричність, розвиток громадянської і громадської ініціативи, активізація
волонтерської діяльності, міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні
процеси в особистісному розвитку кожного українця, сприяють зростанню інтересу
та прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до національної історії,
культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу [14]. Тому сьогодні
© Бойко І., 2021
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потрібні нові підходи і нові шляхи щодо виховання патріотизму як почуття і як
базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має
давню і величну історію та культуру, багатовіковий досвід державницького життя,
які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді.
В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника сучасного українського
суспільства та сучасної української держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти становлення державності та права на території сучасної України в прадавню добу були предметом
наукового дослідження у вітчизняній науковій літературі серед таких учених, як
Б. Тищик, Я. Терлюк, І. Безклубий, О. Шевченко, Г. Василенко та інших.
Цілями статті є відновлення історичної пам’яті про тривалі державно-правові
традиції України.
Завдання статті – показати, що Україна має власні державно-правові традиції,
які формувалися упродовж багатьох століть, що творцем Української державності
був і є український народ.
Виклад основного матеріалу. Варто пригадати з нашої давнішої історії, що
на відміну від таких країн Європи, як Франція чи Іспанія, український народ з
ІV століття осів на території Східноєвропейської рівнини між Дністром і Дніпром,
його притоками на межі античного західного світу і кочового східного степу. І ця
обставина зробила Український народ і орачем-землеробом, співтворцем європейської цивілізації, і воїном, оборонцем власної території від постійних зазіхань
кочових ординців та агресивних сусідів. Ось ця обставина і визначила історичну
долю українців: вони завжди перебували і перебувають на розпуттях двох цивілізації – Сходу і Заходу. Між двох мечів [7]. Через те державницьке існування
українського народу постійно перебувало під загрозою і сьогоднішня агресія
Російської Федерації проти України є цьому свідченням.
Зародження української державно-правової традиції почалося ще задовго до
утворення Київської Русі. У процесі зародження державності на території сучасної
України в прадавню добу, згодом її становленням у період Київської Русі, а відтак
у Галицько-Волинській державі виробилися захисні механізми від тиранії та тяглість до демократизму, найвиразнішими проявами якого стали вічеві традиції Русі,
які не давали абсолютизуватися владі князя. У той час було сформовано етнічну і
державну ідентичність українців. До змістовних її ознак належали: територія, мова,
звичаї, традиції, мораль, культура, побут, економічний уклад, свідомість, менталітет, історичне минуле, спільна мета, ідеали тощо. Одним із головних елементів
розвитку та збереження української ідентичності була правова традиція, під якою
розуміють узагальнений правовий досвід, правову пам’ять, правові знання та
правові уявлення, що передаються від покоління до покоління як прийнятні
способи організації суспільства, моделей формування правового устрою, правового
регулювання суспільних відносин, ієрархії цінностей у праві та ін. Для українського народу в процесі становлення й розвитку державно-правової традиції характерним було і є прагнення до упорядкованості в усьому, що концентрується в
праві, правді, котрим протистоять неправда, кривда. Прагнення до порядку належить
до тих характерних рис, які формувалась українським етносом упродовж усього
періоду його існування. На становлення державно-правової традиції українського
народу значно впливав високий духовний рівень українського народу (цінування
справедливості, добра, щирості, доброзичливості, миролюбства, працьовитості,
гідності, чесності, толерантності тощо) [9, с. 51]. Усвідомлення цінності держави і
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права (особливо звичаєвого) відбувалося у житті українців крізь призму української правової культури і проявлялося у розумінні держави як політичної форми
організації правління, що характеризується суверенною владою, політичним та
публічним характером, реалізацією своїх повноважень на певній території через
систему спеціально створених органів та організацій, за допомогою яких відбувається
політичне, економічне та ідеологічне управління суспільством та керівництво
загальносуспільними справами [6], а також визнанні права головним чинником
регулювання суспільних відносин та збереження, зокрема, правової самобутності
українського народу. В історії української державності значну роль відіграло
право, яке виникає з формуванням державності. Українське право було своєрідним
провідником державності. Особливу роль відіграло українське звичаєве право, яке
зберігало ідеали державності. Завдяки звичаєвому праві в періоди відсутності
української держави було збережено пам’ять про власну державність. Ідея
української державності існувала в думках, культурі, праві, пам’яті народу, яка
передавалася від покоління до покоління.
Як відомо, історія людства пройшла довгий шлях розвитку, який охоплює
багато мільйонів років. Державність і право на цьому шляху існували не завжди –
вони виникали у певний період за певних обставин, у різних народів по-різному.
Проте існують і спільні для багатьох з них закономірності та характерні риси,
основними з яких є наявність певної території, корінного, автохтонного населення,
суверенітету органів та інститутів публічної влади (армії, поліції, права тощо).
Як відомо, перші державні утворення в історії людства виникли ще в сиву
давнину на Близькому, Середньому та Далекому Сході, а дещо пізніше в Європі – у
Греції та Італії. З огляду на швидкий розвиток продуктивних сил, пов’язаний із
освоєнням технологій виготовлення заліза, поділом праці, виникненням приватної
власності, соціальної і майнової нерівності, утворення держави супроводжувалося
розпадом первіснообщинних відносин, формуванням соціальних груп з різними,
часто навіть протилежними, інтересами. Для врегулювання нових суспільних відносин вже не вистачало племінних звичаїв і традицій. Виникла потреба в нових
формах організації суспільства і регулюванні поведінки людей, тобто в державній
організації і в праві. Отже, суспільно-політична влада формувалася як спосіб
самоорганізації людської спільноти, основаної на розподілі функцій управління.
Така влада мала публічний характер і поступово ставала одним із чинників, що
сприяли формуванню державності, та відрізнялася від системи управління в первіснообщинному суспільстві за певними ознаками. Згодом публічна влада формувалася вже не на засадах кровної спорідненості, а за територіальним принципом,
стояла над народом (тобто її представники походили не з народу, а з його еліти),
мала особливу матеріальну базу у вигляді податків, данини, здійснювалася в центрі
й на місцях відносно централізованим апаратом урядовців і спиралася на спеціальні примусові структури – військо, каральні й судові органи та створювала
загальнообов’язкові, забезпечувані примусовим способом, правила поведінки
населення [10, с. 12–13].
Функції управління суспільством, які раніше виконували вожді племен, дедалі
більше зосереджувалися у спеціальному державному апараті. Це був тривалий,
складний і багатогранний процес перетворення публічної влади у владу політичну,
опосередкований багатьма економічними і політичними чинниками – суспільним
поділом праці, виникненням приватної власності, соціальною диференціацією
членів суспільства та утворенням різних соціальних груп з різними матеріальними
інтересами, боротьбою за владу, історичними особливостями кожної епохи тощо [18,
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с. 80–81]. Під впливом соціальної диференціації та інших чинників влада інституціоналізується в систему політичного панування, провідною силою якої є держава.
До виникнення держави основним регулятором суспільних відносин були
правила поведінки первісного суспільства, які мали форму родових і племінних
звичаїв. Ці норми складалися у процесі життя суспільства, були обов’язковими
лише для членів відповідного роду, племені, виражали їхні спільні інтереси і тому
виконувалися добровільно. У разі їх невиконання до порушників вживали заходів
громадського впливу, аж до вигнання з роду (племені). З виникненням держави і
розшаруванням суспільства родові звичаї вже не могли підтримувати порядок у
суспільстві, оскільки були неспроможні узгоджувати інтереси різних груп населення. За таких умов виникла об’єктивна суспільна потреба у новому типі регуляторів поведінки людей – юридичних (правових) правилах, або нормах права.
Їхньою основною відмінністю від правил поведінки первісного суспільства був
тісний зв’язок з державою. Право розвивалося разом із державою як основний
регулятор суспільних відносин, спосіб виявлення державної волі, що виражалося у
законах та інших нормативно-правових актах обов’язкового характеру. З найдавніших часів люди у процесі своєї життєдіяльності вступали між собою у певні
відносини, більшість яких регулюється нормами права, що встановлюються
державою і відповідно називаються правовими відносинами. Основна частина
суспільних відносин виникає з приводу створення, набуття, відчуження, використання,
передавання різноманітного майна тощо. Це майнові відносини, які за змістом
неоднорідні, регулюються цивільним правом і називаються цивільно-правовими.
Значна частина суспільних відносин регулювалася кримінальним правом, що
встановлює, які суспільно-небезпечні діяння є злочинами та які види покарань
застосовують до осіб, що їх вчинили. Ці відносини називаються кримінальноправовими. Основним завданням кримінального права, яке виражалося у джерелах
права, була заборона конкретних ганебних вчинків, шкідливої поведінки, що заподіювала зло людині і суспільству (що-небудь погане, недобре, яке-небудь нещастя,
лихо, горе), викликаючи, насамперед, у потерпілої людини страх, тривогу, душевні
страждання, переживання. За вчинення злочину кримінальне право передбачає
застосування особливих примусових заходів – кримінальних покарань.
Цивільне, кримінальне, процесуальне право, як і інші галузі права, не мають
точної дати свого зародження і розвитку. Воно зароджувалося і розвивалося з
початком суспільного життя людини, спершу у вузьких, а згодом ширших суспільних об’єднаннях: сім’ї, роді та племені. Згодом, коли примітивний елемент
кровного зв’язку поступився місцем елементові територіальному (як основі формування суспільної організації), кримінальне право почало розвиватися, головно, у
межах державної території та влади.
Формування норм та елементів цивільного, кримінального, процесуального
права на етнічних українських землях було тривалим процесом. Зародження та
розвиток первісних звичаїв цивільного та кримінального характеру, очевидно,
почалися у період переходу від палеоліту до мезоліту, від матріархату до патріархату, у період розкладу первіснообщинних відносин, зокрема зі створенням сім’ї,
роду, племені. У той час між людьми почали виникати суперечки, конфлікти,
наслідком яких було вчинення злочину (наприклад, позбавлення людини життя чи
заподіяння їй каліцтва, крадіжка майна тощо). У первісних людей формувалося
розуміння злочину як суспільної небезпеки, адже людині чи людській спільноті
було завдано шкоди, заподіяно зло, від чого у людини чи спільноти виникали
страх, страждання тощо. Тому у період мезоліту, а відтак у бронзовий і залізний
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віки, люди шукали способи припинити вчинення лихих діянь, створювали правила
поведінки, які передбачали відповідальність за злочини, встановлення відплати за
них тощо. У дослов’янський період на території сучасної України впродовж тисячоліть
існувало чимало етнічних культурно неоднорідних суспільств. Різноетнічні народи
більшою чи меншою мірою вплинули на етнофонд і генофонд українців [16, с. 10].
Вони творили на території історичної України генетично споріднені традиції
способу життя, культури, державної організації, правового регулювання суспільних відносин.
Як відомо, у ході еволюції людство пройшло кілька періодів, залежно від
матеріалу та технології виготовлення знарядь праці: кам’яний вік (від появи
людини – до ІІІ тис. до н. е.); бронзовий вік (ІІІ–І тис. до н. е.); залізний вік (І тис.
до н. е. – І ст. н. е.). Значні зрушення у суспільних відносинах відбулися у добу
бронзи, а саме: помітно зросла роль чоловіка, передовсім у землеробстві,
скотарстві, обміні, згодом в усіх інших сферах суспільного життя, що зумовило
еволюційну заміну матріархату патріархатом, утвердження ведення родоводу за
батьківською лінією; завдяки зростанню продуктивності праці з’явився додатковий
продукт, який поступово концентрувався в руках окремих осіб, що спричинило
спочатку майнову, а з часом і соціальну диференціацію суспільства; з великосімейної громади виокремилася мала сім’я найближчих кровних родичів (чоловік,
дружина, діти); у процесі інтеграції суспільства формувалися союзи племен, що
було зумовлено зростаючими масштабами виробництва та обміну, загостренням
внутріплемінних відносин на основі прогресуючої майнової диференціації, потребою захисту власних територій та матеріальних цінностей; ускладнювалася
суспільна організація, створювалися особливі органи керівництва союзом племен,
виокремився стан воїнів [2, с. 22]. У період бронзового віку в суспільному житті
відбулося декілька кардинальних зрушень. Завершився перший великий суспільний поділ праці – виокремлення скотарських племен з-поміж інших; почали
формуватися етнічні спільноти людей; майнова та соціальна диференціація
суспільства дедалі помітніше впливала на історичний процес.
На початку І тис. до н. е. стародавнє населення на території сучасної України
почало застосовувати у своєму побуті новий метал – залізо. Заміна бронзи залізом
почалася приблизно у ХІ ст. до н. е., а перші знахідки залізних виробів датуються
XІ–ІX ст. до н. е. Міцність залізних знарядь праці та зброї кардинально вплинула на
суспільний розвиток. Паралельно з підвищенням продуктивності праці та появою
значної кількості додаткового продукту активно відбувався процес посилення
військової могутності. Тому за доби заліза зброя стала знаряддям праці, а війна –
ремеслом, що надало динаміки та драматизму розвиткові історичних подій. Перехід
до ранньозалізного віку на території сучасної України та в сусідніх регіонах значною
мірою був зумовлений дією низки чинників: різка зміна клімату (наприкінці ІІ тис.
до н. е. він став надзвичайно посушливим) → екологічна криза → міграція населення
→ розрив старих економічних зв’язків → дефіцит привізної мідної руди та
бронзових виробів → розвиток місцевого залізорудного виробництва. Завдяки появі
заліза перед людством відкрилися нові перспективи, відбулися докорінні зміни в
суспільстві: завершився розклад первіснообщинного ладу, активізувався процес
класоутворення. Характерними ознаками суспільного розвитку цієї доби були:
значні міграції населення; урізноманітнення торговельних зв’язків; становлення
приватної власності; поступова майнова диференціація суспільства; перетворення
сім’ї на господарську одиницю; витіснення родової громади територіальною;
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виокремлення ієрархічно структурованої військової еліти; утворення організованих
воєнно-політичних об’єднань та союзів; зародження державності [2, с. 23].
Первісна людина на території сучасної України вперше з’явилася у ранньому
палеоліті – близько 1 млн років тому. На думку археологів, найвірогідніше, що
найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії
через Балкани і Центральну Європу. Ця міграція тривала протягом багатьох
тисячоліть. Найдавніші стоянки первісних людей на території України знайдено
біля с. Королеве (Закарпаття), м. Амбросіївка (Донбас), с. Лука-Врублівецька
(Хмельниччина). Всього на території України відомо понад 30 стоянок доби раннього палеоліту. На території нашої Батьківщини в різні часи виникали, існували і
занепадали численні племінні утворення. Першими на шлях державотворення у
середині І тис. до н. е. вступили кочові племена у степових регіонах Північного
Причорномор’я (на території сучасної Південної та Південно-Східної України та
частково Криму) – кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни. Традиції та досвід
державного життя на ці території принесли греки-переселенці, що в VІІ–V ст. до
н. е. заснували міста-держави (поліси) Тіру, Ольвію, Херсонес, Пантікапей та ін.
Історія розвитку права, як загальносоціального явища, зокрема норм та елементів цивільного, кримінального та процесуального права на території сучасної
України, бере свій початок від середини І тис. до н. е., коли у народів і племен
Північного Причорномор’я сформувалися перші державні утворення – рабовласницькі держави, які виникли у процесі розпаду первіснообщинного ладу й
організації державного суспільства [10, с. 16].
Кіммерійці. Найдавнішим етнічним державним утворенням на території
сучасної України, про яке залишилася згадка в писемних джерелах, було
кіммерійське (ІX – перша половина VІІ ст. до н. е.). Ця грецька назва означала
«народ, який проживає на північ від кого-небудь». Про кіммерійців повідомляє не
тільки Гомер в «Одіссеї», а й такі відомі античні автори, як Геродот, Каллімах,
Страбон. Кіммерійці займали значну територію між Дністром і Доном, а також
Кримський і Таманський півострови. У період переселення греків у Північне
Причорномор’я Керченську протоку називали Боспором Кіммерійським. Хоча
питання про етнічне походження кіммерійців залишається відкритим, більшість
учених схиляється до висновку, що вони є гілкою давньоіранського кочового
народу, генетично близького до скіфів. Кіммерійці були першими на території
України, хто перейшов від осілого до кочового скотарства, а також першими, хто
почав на цих землях виплавляти залізо з болотної руди. Перспективна за нових
кліматичних умов кочова форма господарювання та досконаліша за бронзову залізна зброя дали змогу кіммерійцям залишити свій слід в історії. Кочове скотарство,
як основа господарства кіммерійців, давало можливість максимально використовувати природні ресурси півдня Східної Європи. Найважливішим для цієї галузі
господарства було конярство, яке забезпечувало воїнів і пастухів «засобами пересування» та давало більшу частину продуктів харчування.
Значну роль у житті кіммерійців відігравала війна. Військові походи у країни
Передньої й Малої Азії відкривали перед ними широкі можливості для здобуття
нових продуктів землеробства й ремесла. Постійного впливу з боку північнопричорноморських кочівників зазнавало й осіле населення українського лісостепу.
Саме в кіммерійську добу в південних регіонах цієї землеробської території, що
прилягала до кордону двох великих природно-кліматичних регіонів, почали виникати поселення з розвинутою фортифікаційною системою. Кочовий спосіб життя і
войовничість кіммерійців не тільки відобразилися на їхній матеріальній культурі, а
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й позначилися на їхньому соціальному розвитку: виникала необхідність встановити певні правила співжиття, порядок взаємовідносин у господарстві, упорядкувати стосунки у випадку непорозуміння, суперечок, під час зіткнення інтересів і
потреб тощо. Головною цінністю кіммерійців була худоба, череди якої доволі
часто переходили з рук в руки під час збройних сутичок, епідемій, посух і зосереджувалися у найстарших і наймогутніших членів племені. Кіммерійські вожді
(зокрема, Теушпа, Гугдамме й Шандакшатра) згадуються у праці Геродота «Історія»,
який називав їх «царями». Це свідчить про те, що кіммерійське суспільство
пройшло більшу частину шляху до остаточної ліквідації первіснообщинних
відносин і перебувало на стадії становлення державності.
Скіфська держава. У VІІ–ІІІ ст. до н. е. у степових регіонах на території
сучасної України, зокрема Північного Причорномор’я, панували скіфські племена,
які займали значну територію від низин Дунаю до гирла Дону і Приазов’я [13, с. 2–4].
Більшість сучасних дослідників уважає, що формування скіфів відбулося внаслідок
взаємодії місцевих (кіммерійських) і прибулих (іранських) кочових племен.
Наприкінці VІ–ІV ст. до н. е. утворилася скіфська рабовласницька держава –
Велика Скіфія [4, с. 26–31]. Це був союз племен на чолі з царем, влада якого
передавалася у спадок.
Скіфський цар Атей, усунувши інших «царів», зумів об’єднати під своєю владою величезні території від Дунаю до Дону, перетворивши Скіфію на могутнє
царство. Центр держави Атея знаходився на нижньому Дніпрі, де наприкінці V ст.
до н. е. виникло велике укріплене поселення – Кам’янське Городище. Атей
карбував власну монету. Могутність Скіфії не похитнулася навіть після поразки,
якої вона зазнала від македонського царя Філіппа ІІ (батька Олександра
Македонського). Могутньою держава скіфів залишалася і після смерті 90-літнього
Атея у 339 р. до н. е. Незважаючи на смерть Атея, Скіфське царство збереглося,
хоча розміри його значно зменшилися. Скіфія все ще залишалася сильною в
економічному і воєнному аспектах. Як свідчать писемні й археологічні джерела,
царство, створене Атеєм, існувало з ІV до ІІІ ст. до н. е. [8, с. 8].
У ІІІ ст. до н. е. утворилася нова Скіфська держава у Криму – Мала Скіфія, яка
була тривалішою і могутнішою від держави Атея. Столицею нової держави стало
місто Неаполь Скіфський (неподалік від сучасного Сімферополя) – з високими
мурами, великими зерносховищами, багатими гробницями. Свого розквіту Скіфська
держава у Криму досягає у ІІ ст. до н. е. за часів царя Скілура. Вона проіснувала аж
до початку ІІІ ст. н. е. Пануванню скіфів поклала край міграція сарматів із Дону на
Захід [13, с. 4–6].
Інтенсивний економічний розвиток скіфського суспільства сприяв зростанню
майнової нерівності й соціальної диференціації. У скіфському суспільстві поступово сформувалися й утвердилися приватна власність та майнова нерівність,
розвивалося рабство. Керівна верхівка захопила кращі землі, пасовища, величезні
стада худоби, табуни коней, рабів. Про це зазначав Геродот, пишучи про скіфів як
«найблагородніших, що користувалися найбільшим майном», і про скіфську
бідноту, яка належала до «найнижчого походження» [8, с. 9]. З-поміж скіфських
вільних землеробів і скотарів виділилася пануюча верхівка, військова аристократія,
дружинники, родоплемінна знать, що входили в оточення царя. Саме у неї зосереджувались основні багатства. Істотний прибуток приносила торгівля, особливо
хлібом, з грецькими містами Північного Причорномор’я.
Основними джерелами права у скіфів були звичаї, рішення народних зборів,
постанови царів. На думку Геродота, скіфи уникали запозичення чужоземних
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звичаїв. Норми скіфського права захищали приватну власність на худобу, візки з
пересувними житлами, домашні речі, рабів. Розкопки поховань свідчать, що
особисту приватну власність у скіфів становили зброя, знаряддя виробництва,
прикраси. Верховна власність на землю належала царю, який встановлював
порядок користування пасовищами і землями.
Античні міста-держави. Однією з найвагоміших сторінок в історії давнього
населення, яке проживало на території сучасної України, стало переселення на
північне узбережжя Чорного моря (Понта Євксинського, як його іменували
стародавні елліни) греків. Засновані ними міста та сільські населені пункти
існували тут майже ціле тисячоліття – від VІ ст. до н. е. до VІ ст. н. е. Життя греків
було тісно пов’язане з життям місцевих племен, кочівників і землеробів – грецькі
держави справили великий вплив на їхній культурний, політичний та економічний
розвиток [11, с. 5]. Грецька колонізація північного узбережжя Чорного моря не
була випадковою: з давніх-давен грецьких мореплавців приваблювали безмежні
степи, заселені кочівниками, з якими можна було вести торгівлю, родючі землі
вздовж узбережжя, багаті на рибу великі річки Північного Причорномор’я.
Перше поселення грецьких колоністів з’явилося ще у VІІ ст. до н. е. на
невеликому острові Березань біля гирла Дніпро-Бузького лиману. У VІ ст. до н. е.
вже були засновані такі міста: на березі Бузького лиману – Ольвія (з давньогр. –
«щаслива»), у східному Криму – Феодосія, Пантікапей (з давньогр. – «рибний
шлях», на місці сучасної Керчі). Пізніше (в останній чверті І ст. до н. е.) виникають
Херсонес (з давньогр. – «півострів») поблизу Севастополя, Тіра (тепере –
м. Бєлгород-Дністровський) та багато інших. Грецькі переселенці привезли зі
собою на нові землі традиційну для Давньої Греції форму соціально-економічної та
політичної організації суспільства – поліс. Полісна модель суспільного устрою
органічно поєднувала місто (як центр політичного життя, ремесла, торгівлі та
культури) і хору (прилеглу сільськогосподарську округу). Така структура давала
змогу місту-державі бути самостійною, самодостатньою, життєздатною одиницею.
Грецькі поліси за своїм політичним устроєм були, як правило, рабовласницькими
республіками, які мали свою законодавчу (народні збори), виконавчу (колегії та
магістрати) і судову владу. «Повноправні громадяни» полісів, за винятком рабів,
іноземців та жінок, мали широкі права. Залежно від домінуючої політичної сили
рабовласницькі республіки були до І ст. до н. е. аристократичними, як Ольвія, чи
демократичними, як Херсонес.
Тисячолітня історія античної цивілізації в Північному Причорномор’ї мала
надзвичайно важливі наслідки: у процесі колонізації на місцевий ґрунт було перенесено демократичний полісний устрій, що сприяло становленню державотворчої
традиції на території сучасної України; грецькі переселенці не лише передавали
місцевому населенню прогресивні технології землеробства та ремесла, а й активно
залучали його до товарно-грошових відносин; виникнення античних міст-держав
зумовило розгортання процесу урбанізації Причорномор’я; різнобічні контакти місцевих племен з колоністами сприяли поширенню досвіду та здобутків найрозвинутішої на той час античної культури. У своїй сукупності всі ці процеси не тільки
помітно пришвидшили темпи історичного розвитку населення Криму, Подністров’я,
Побужжя та Подніпров’я, а й на тривалий час визначили південний вектор
цивілізаційної орієнтації, що надалі сприяло тісним контактам Київської Русі та
спадкоємниці грецької культури, колишньої еллінської колонії – Візантії [2, с. 31].
Боспорське царство. Боспорське (Боспор – давньогрецька назва Керченської
протоки) царство з центром у Пантікапеї виникло внаслідок об’єднання античних
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міст-держав на початку V ст. до н. е. (480 р. до н. е.) й об’єднувало територію
Керченського і Таманського півостровів, а також південне узбережжя від Азовського
моря до гирла Дону. Ця держава не була суто грецькою, до неї входили і місцеві
племена [3, с. 225–228].
Свого розквіту Боспорське царство досягло у ІV–ІІІ ст. до н. е. Саме у цей час
відбулася спроба Боспору поширити свою владу і вплив на все узбережжя Чорного
моря. Проте вже з ІІІ ст. до н. е. Боспор вступив у смугу поступового занепаду:
спостерігалося економічне ослаблення царства, країна зазнала важкої фінансової
кризи, загострилися соціальні суперечності, відбувалися повстання рабів. Хоча
фінансові труднощі й були подолані, а повстання рабів і підкорених скіфських
племен, що виникали у Пантікапеї у 107 р. до н. е., жорстоко придушено, колишнього процвітання Боспору повернути не вдалося.
Основою економіки Боспорської держави вважалися землеробство, виноградарство і рибальство. Найбільш розвинутим було землеробство, яке не тільки
давало продукти харчування для населення, а й забезпечувало значний експорт
хліба та інших сільськогосподарських продуктів, які морем вивозили до Греції та
Малої Азії. Родючий ґрунт сприяв веденню зернового господарства, садів і городів
[12, с. 150–160]. Жителі Боспору до ІІІ ст. до н. е. перетворили виноградарство в
одну з основних галузей господарства, а виноробство – у добре розвинуте товарне
виробництво. Розвивалося також тваринництво, однією з важливих галузей
боспорського господарства було рибальство.
У містах Боспорського царства інтенсивно розвивалося ремісниче виробництво, що досягало у багатьох галузях високого рівня. Одним із провідних ремесел
стало керамічне. Серед боспорських майстрів були металурги, які обробляли залізо
і бронзу, каменярі, теслі, ткачі та представники багатьох інших професій. Надзвичайно розвинутим було ювелірне виробництво. Різноманітними були торгові
зв’язки Боспору зі сусідніми племенами [1, с. 245–255].
Активна зовнішня й внутрішня торгівля Боспорського царства вимагала створення власної монетної системи. Пантікапей почав карбувати срібну монету вже в
VІ ст. до н. е., інші боспорські міста – у V ст. до н. е. Надалі право власного
карбування було закріплено тільки за Пантікапеєм, срібна та золота монети якого
стали загальнодержавними.
Джерелами права Боспорського царства, крім законодавчої діяльності царів
Боспору, були право грецьких міст-полісів, що входили до складу Боспорського
царства, і звичаї місцевих племен. Певний вплив мали також інститути римського
приватного права. Норми боспорського права визначали, що земля була державною власністю і розпоряджатися нею мав право тільки цар. Землі належали також і
храмам. Усі землевласники мали право користуватися землею, виконуючи певні
повинності стосовно царя як верховного власника всієї землі.
Характеристика держави і права Скіфії, античних містдержав та Боспорського
царства дає підстави для висновків: 1) рабовласницькі держави і право були історично першим типом держави і права; 2) із часом рабовласницький лад вичерпав
себе. Він сприяв розвитку новому більш прогресивному середньовічному ладові;
3) відповідно до цього в Закавказзі, Середній Азії і Північному Причорномор’ї
рабовласницька держава і право поступилася місцем новому типові держави і
права – середньовічному.
Значне місце в історії у розвитку державності та права на території сучасної
України в прадавню добу займали слов’яни, про яких уперше у писемних джерелах
згадано на рубежі нашої ери. Вони були автохтонами Східної Європи і жили тут
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ще в епоху раннього заліза. Однак у історичних джерелах того часу їх називали
скіфами. Так, деякі дослідники вважають, що скіфиорачі були слов’янами. З
початку I тис. н. е. слов’яни виступають у писемних джерелах вже під назвою
венедів. Згідно з повідомленнями античних авторів, венеди займали землі у басейні
Вісли, від північних схилів Карпат аж до Балтики, і були сусідами германських,
сарматських і фінських племен. Уся північна і західна частини території сучасної
України в той час були заселені слов’янськими (венедськими) племенами. Трохи
пізніше поряд із венедами у писемних джерелах з’являються дві нові назви для
визначення слов’ян: анти і склавіни. Хоча значення і походження цих термінів і
досі не з’ясовано, але в них уперше відображено поділ слов’ян на західних
(склавіни) і східних (анти). Останні жили на землях між Дніпром і Дністром, їхня
територія охоплювала також Лівобережжя Дніпра. Власне антівслов’ян дослідники вважають першими достовірними предками українців. Відомий етнолог і
археолог професор зі світовим авторитетом УВУ В. Щербаківський (1856–1957 рр.)
уважав, що іменем «анти» називали групу українських племен, а анти, на думку
М. Грушевського (вихідці з трипільських племен), були предками українців [5,
с. 176–177].
Зародження ранньої української державності почалося з ІV ст., коли слов’янські
племена перейшли до осілого способу життя на території східноєвропейської
рівнини між Дністром і Дніпром, його притоками на межі античного західного
світу і кочового східного степу, тобто на території сучасних етнічних українських
земель [17, с. 38]. У руслі зародження ранньої української державності, перш за
все, почала формуватися територія як одна із найважливіших ознак держави. Далі
внаслідок повільного, але неминучого розвитку й ускладнення суспільного виробництва, а також і всього суспільного життя, об’єктивно виникали такі соціально
необхідні потреби, функції, на реалізацію яких починають зосереджуватися лише
окремі члени роду, племені. У цей час починають формуватися спочатку невеликі
групи людей, за котрими поступово закріплюються ці «ролі», що здебільшого вже
спеціалізуються на вирішенні саме загальних соціальних справ, насамперед:
управління – організація, координація діяльності родичів, співплемінників;
координація релігійних вірувань – ритуально-обрядові, релігійні функції; військове
керівництво – організація захисту від загарбників та ін. [15, с. 40].
Наприкінці ІV – на початку VII ст. на території України, як вище зазначено, у
межиріччі Дністра і Дніпра сформувалася Антська держава – міжплемінний військовополітичний союз. Назва держави походить від назви народу (анти). Візантійські
хроністи Прокопій Кесарійський і Менандр та готський Йордан характеризували
Антську державу як міцне політичне об’єднання з демократичним ладом. Її ще
називали «Антським царством» або «Антською землею». На чолі держави стояли
вожді, яких готи і греки називали рексами (царями). До нашого часу дійшли імена
деяких з них: Бож, Ардагаст та ін. Згадано також представників антської знаті –
Ідарій, Келагаст, Мезамир. Влада античних правителів невпинно зростала,
поступово розвивалися спадкові династичні зв’язки. Анти мали сильне військо.
Історія донесла до нас імена воєначальників Всегорда, Доброгаста, Хільбудія та ін.
При антських царях діяла рада, яка називалася коментом. Це був дорадчий
орган, що певною мірою впливав на прийняття правителями політичних рішень.
Виявом демократії в Антській державі були всенародні збори – народне віче. На
них обговорювали важливі питання суспільного життя. Зазначимо, що у творах
візантійських авторів наголошено «народоправний» характер суспільного ладу
антів і склавінів, які, за твердженням Прокопія Кесарійського, «здавна живуть у
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народоправстві, і тому щастя і нещастя в житті у них вважається справою спільною». Стародавні слов’яни у середині I тис. н. е. тільки почали переходити до
державної організації, тому влада царя у них була обмежена старими, звичаєвими
настановами общинного ладу. Велику роль виконували народні збори, які здебільшого вирішували найважливіші справи.
Процес державотворення антів не знайшов свого завершення. Слов’яноаварські
війни, в яких анти брали активну участь, призвели на початку VII ст. до розпаду
Антської держави. Під ударами аварів держава Антів у 602 р. припинила своє
існування.
Найактивніші державотворчі процеси на українських землях у період раннього
середньовіччя відбувалися у VIІІ–ІХ ст., результатом яких стало утворення КиєвоРуської держави – України-Руси з центром у м. Києві.
Зважаючи на вищезазначене, можна стверджувати про те, що в цілому процес
зародження стародавніх держав на території сучасної України мав певні особливості. Значну частину території України, зокрема Північне Причорномор’я, тривалий час заселяли народи, які перебували на різних етапах суспільного розвитку.
Змінюючи один одного, вони весь час перебували у русі (кочували або вели
спустошливі війни зі сусідами), що не сприяло утворенню більшменш стійких
державнополітичних об’єднань. Політичне життя народів Північного Причорномор’я розвивалося під значним впливом передових на той час цивілізацій і держав
Стародавнього Сходу та Середземномор’я. З багатьох причин, серед яких вагоме
місце належить географічному чиннику, народи Північного Причорномор’я, не
враховуючи античних (грецьких містдержав чи Боспорського царства) стали на
шлях формування державності значно пізніше, ніж народи Стародавнього Сходу. У
них суспільний розвиток проходив від первіснообщинного ладу через примітивні
форми патріархального рабства до середньовічних відносин. Рабство у них не
стало панівним укладом.
Висновки. Отже, у І тис. до н. е. землі сучасної України заселяли різні етнічні
спільності, народи, племена, хвилями просувалися численні кочівники, які
вступали в контакти між собою, впливали на економічний, соціальний, культурний
розвиток, у тому числі і ранньослов’янського населення Середнього Подніпров’я.
Важливу роль у цьому процесі взаємного впливу і збагачення відігравали державні
утворення, які сформувалися у цей час на території України: Скіфська держава,
грецькі міста-держави Північного Причорномор’я, Боспорське царство. Виникали і
розвивалися сталі економічні та політичні взаємовідносини між цими державними
центрами і войовничими степовиками, а також землеробами українського Полісся
та Лісостепу, що своєю чергою вимагало правового регулювання цивільних та
інших правовідносин. У той час зароджуються і розвиваються елементи норм та
інститутів правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних
відносин. Важливе місце у процесі становлення правового регулювання суспільних
відносин на українських землях відіграло високорозвинуте на той час римське
приватне право.
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FORMATION OF STATEHOOD AND LAW ON THE TERRITORY
OF MODERN UKRAINE IN ANCIENT TIMES
I. Boiko
Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
е-mail: boyko.ist@ukr.net
The preconditions for the formation of statehood and law on the territory of modern
Ukraine in ancient times are analyzed. The place and role of ancient states and the right to the
territory of Ukraine in the centuries-old history of nation-building are determined. Emphasis is
placed on the fact that in the first millennium BC, the lands of modern Ukraine were inhabited
by various ethnic communities, peoples, tribes, waves of numerous nomads who came into
contact with each other, influenced economic, social, cultural development, including the early
Slavic population of the Middle Dnieper. It is shown that an important role in this process of
mutual influence and enrichment was played by the state formations that were formed at this
time on the territory of Ukraine: the Scythian state, the Greek city-states of the Northern Black
Sea coast, the Bosporus Kingdom. It is noted that stable economic and political relations
between these state centers and militant steppes, as well as farmers of the Ukrainian Polissya
and Forest-Steppe arose and developed, which in turn required legal regulation of civil and
other legal relations. It is emphasized that at that time the elements of norms and institutions
of legal regulation of civil, criminal and procedural relations are emerging and developing. An
important place in the formation of legal regulation of social relations in the Ukrainian lands in
the period under study was played by the highly developed Roman private law at that time.
It is substantiated that a significant place in the history of the development of statehood
and law on the territory of modern Ukraine in ancient times was occupied by the Slavs, who
were first mentioned in written sources at the turn of our era. They were indigenous to Eastern
Europe and lived here in the Early Iron Age. However, in historical sources of the time they
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were called Scythians. Yet, some researchers believe that the Scythians were Slavs. From the
beginning of the 1st millennium BC, the Slavs appear in written sources under the name of the
Venetians. According to the ancient authors, the Venetians occupied lands in the Vistula
basin, from the northern slopes of the Carpathians to the Baltic, and were neighbors of the
Germanic, Sarmatian and Finnish tribes. The entire northern and western parts of modern
Ukraine at that time were inhabited by Slavic (Venetian) tribes. A bit later, along with the
Venetians, two new names for written Slavs appeared in written sources: Antes and Sclaveni.
Although the meaning and origin of these terms are still unclear, they are the first to reflect the
division of the Slavs into Western (Sclaveni) and Eastern (Antes). The latter lived on lands
between the Dnieper and the Dniester, their territory also covered the Left Bank of the
Dnieper. In fact, researchers consider Antes-Slavs to be the first reliable ancestors of
Ukrainians. Thus, a well-known ethnologist and archaeologist, professor with a world authority
U.V. Shcherbakovsky (1856–1957) believed that the name «antes» was called a group of
Ukrainian tribes, and the Antes, according to M. Hrushevsky (natives of Trypillia tribes), were
the ancestors of Ukrainians. The process of state formation of the Ants did not find its end.
The Slavic-Avar wars, in which the Antes took an active part, led to the beginning of the 7th
century. before the collapse of the Antes state. Under the blows of the Avars, the state of
Antes ceased to exist in 602.
It is noted that the most active state-building processes in the Ukrainian lands in the early
Middle Ages took place in the 8th – 9th centuries which resulted in the formation of the KyivanRus’ state – Ukraine-Rus’ with its center in Kyiv.
Keywords: statehood, law, state-building processes, state-building, Ukraine.
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВ ЛЮДИНИ
У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ
Б. Гутів
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: bokus2012@gmail.com
Проаналізовано виникнення та розвиток прав людини у Стародавній Греції як явища
соціально-історичного – як на етапі до утворення держави, так і у рабовласницьких
античних містах-полісах. Автором виявлено, що термін «права людини» виник відносно
недавно (у середині ХХ століття), проте вони є явищем соціально-історичним. Зокрема,
з’ясовано, що ідеї рівності та справедливості закладені вже у таких стародавніх збірниках,
як Закони Хаммурапі, Закони Мойсея, Старий Заповіт, Закони Ману тощо.
Встановлено, що захист прав особи в античні часи набув реального поширення саме
у Стародавній Греції. Існування прав людини визнавали майже всі давньогрецькі мислителі, а згодом і римські юристи. Для Стародавньої Греції характерне раціональне уявлення
про природне право як справедливість, що походить з природи.
Автором визначено, що принципи рівності, справедливості, свободи та захисту прав
особи в Стародавній Греції простежено у працях: Гомера, Гесіода, Піфагора, Демокріта,
софістів (зокрема, Протагора, Антіфонта, Лікофрона, Алкідама Еллейського), Сократа,
Платона, Аристотеля та Епікура. Також проаналізовано закони Драконта та реформи Солона.
Ключові слова: права особи, природне право, справедливість, рівність, свобода.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.028

Постановка проблеми. Права людини є фундаментальними загальнолюдськими цінностями. Боротьба за людські цінності, такі як свобода та рівність, бере
свій початок на етапі самого зародження людської цивілізації. Вони простежуються й у Стародавніх Вавилоні, Індії, Китаї, Римі тощо. Однак перші згадки
про законодавче закріплення прав людини пов’язані з історією держави та права
античної Греції.
Державність у Стародавній Греції виникає на початку І тисячоліття до н. е. у
формі самостійних і незалежних полісів – окремих міст-держав. З переходом від
первіснообщинного ладу до ранньокласового суспільства все більш поглиблюється
процес соціальної диференціації населення і посилюється боротьба між різними
верствами суспільства, історико-правовий аналіз якої дає змогу дослідити
формування та зміцнення правового інституту забезпечення прав людини, виявити
закономірності вказаного процесу та виокремити мислителів, які здійснили
значний вплив на розвиток цього інституту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням становлення та
розвитку інституту прав людини, у т. ч. у період античності, зокрема у Стародавній
Греції, займалися та займаються такі вітчизняні вчені, як П. М. Рабінович,
Я. В. Лазур, В. Г. Буткевич, О. В. Буткевич, О. В. Домбровська, Д. М. Бєлов, І. Л. Литвиненко, О. А. Мірошниченко та ін. Серед радянських науковців цю проблематику
вивчали О. А. Лукашова, В. С. Нерсесянц, С. С. Алексєєв, О. Г. Бережнов та ін.
© Гутів Б., 2021
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Мета дослідження. Завданням цієї статті є виявлення закономірностей утворення та розвитку у Стародавній Греції явища, яке на сьогоднішній день має назву
«інститут прав людини».
Виклад основного матеріалу. Теорія та практика прав людини має надзвичайно тривалу історію становлення. Сучасна постановка проблематики прав
людини, при всій своїй новизні та сьогоденних тенденціях світової цивілізації,
засновується на величезному попередньому досвіді людства перш за все в галузі
правових форм організації суспільного та державного життя людей, правового
способу регулювання їхніх суспільних відносин [10, с. 50].
Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло тернистий
шлях, крок за кроком обмежуючи всевладдя держави, поширюючи принцип рівноправності на все більше коло осіб та відносин між ними. Часто саме боротьба за
права людини, за нові й нові ступені свободи ставала каталізатором широкомасштабних змін у суспільно-політичному житті тієї чи іншої країни, вела до нового
осмислення ролі людини в її відносинах зі суспільством та державою [5, с. 152].
Стосовно сучасного розуміння терміна «права людини» варто зазначити, що
він є відносно недавнім та остаточно закріпився після прийняття Загальної декларації прав людини Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Відповідно
до ст. 1 цієї Декларації «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй
гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні
один до одного в дусі братерства» [4].
Оскільки права людини є явищем соціально-історичним, то у своєму розвитку
вони пройшли довгий шлях в історії цивілізації та культури людства. Однак на
різних етапах розвитку людської цивілізації права людини розуміли по-різному.
Розглядаючи суспільний устрій у період до утворення держави та у рабовласницьких
містах-полісах Стародавньої Греції, де суспільство поділялося на класи, очевидно,
що про сьогоденне поняття свободи та рівності людини важко говорити. Проте
концепція прав людини вже тоді була наявною в деяких сферах суспільного життя.
Ідеї справедливості та рівності прослідковувались уже в таких стародавніх
збірниках норм, як: Закони Хаммурапі, де, як зазначає професор Б. Й. Тищик, 19
статей присвячено захисту особи [14, с. 21]; Закони Мойсея у Старому Заповіті (II–
I тис. до н. е.), які на той час були основним способом захисту права на життя будьякої людини, котрий, звісно, здебільшого носив лише відплатний характер, а не
превентивний; Закони Ману, згідно з якими особу могли позбавити життя за
викрадання людей, крадіжку майна та за злочини, пов’язані з несенням державної
служби [15, с. 145] тощо.
Серед перших письмових свідчень формування уявлень і понять про права
людини також можна назвати, зокрема, давньоєврейські священні книги Танах
(грецькою мовою вони мали назву «Біблія»). У деяких з-поміж 24 книг, які створювалися упродовж століть, містяться ідеї про цінність і недоторканність людського
життя та про рівність людей [2, с. 8].
Попри те, захист прав особи в античні часи набув реального поширення у
Стародавній Греції. Там права людини стали закономірним наслідком полісної форми
демократії і були пов’язані переважно з поняттям громадянства, яке передбачало
рівність усіх членів полісу в користуванні правами та свободами, насамперед політичними. Давньогрецькі погляди про права людини сформувалися в загальному руслі
міфологічних уявлень про те, що поліс (місто-держава) і його закони мають божественне походження та спираються на божественну справедливість. Відтак, право взагалі
і права окремих людей – членів поліса беруть початок, згідно з цим уявленням, не в
силі, а в божественному порядку справедливості [7, с. 11].
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У поемах Гомера (який творив у VIII ст. до н. е., а описувані ним в «Іліаді» і
«Одіссеї» події відбувалися у XIII ст. до н. е.), на яких виховувалася у подальшому
вся Еллада, Зевс у морально-правовій площині виступає як верховний заступник
загальної справедливості (діке), котрий суворо карає тих, хто творить насильство і
неправедний суд.
Справедливість (діке), за Гомером, є основою і принципом сформованого звичаю, звичаєвого права (теміс); звичаєве ж право (теміс) є певною конкретизацією
вічної справедливості (діке), її присутністю, проявом і дотриманням у відносинах
між людьми та й у взаєминах самих богів.
Ідеї права і справедливого суспільного устрою набувають ще більшого значення в поемах Гесіода (VII ст. до н. е.) «Теогонія» і «Труди і дні». Боги, в його
тлумаченні, виступають як уособлення різних морально-правових принципів і сил
[11, с. 37]. Справедливість (діке) протиставляється Гесіодом, як і Гомером, силі і
насильству. Мислитель уперше започатковує засадниче у подальшому для
давньогрецької правової думки поняття про право за природою або природне право
(фесеї) [1, с. 20].
На початку VII ст. до н. е. в Афінах з’явилися перші писані закони, прийняття
яких було спрямоване на обмеження існуючих пережитків родового ладу, передусім кровної помсти, забезпечення особистої та майнової недоторканності. Ці
закони, авторство яких приписується Драконту, характеризувалися наявністю
досить суворих санкцій навіть за незначні правопорушення. Але вже в цих нормативних актах можна простежити окреслення прав громадян у сфері державного
управління – закони, попри свою жорстокість, обмежували владу архонтів, які
часто надто вільно тлумачили право [8, с. 247].
У VI ст. до н. е. стрімкий розвиток товарно-грошових відносин призвів до
подальшого соціального розшарування «вільного» населення, внаслідок чого
виникла надто складна обстановка. В цей час на політичну арену виходить Солон,
обраний архонтом в 594 р. до н. е., який провів низку реформ, спрямованих на
захист прав соціально незахищених верств населення. Зокрема, ним була проведена боргова реформа – сисахфія, відповідно до якої заборгованість бідняків була
анульована. Афінян, які потрапили в рабство за борги, звільняли, а проданих за
борги за кордон, викуповували. Боргове рабство в Афінах надалі ліквідовувалося.
Також Солон провів цензову реформу, за якою він розділив громадян на
чотири розряди за майновою ознакою та надав кожному розряду певні політичні
права: громадські посади могли займати тільки громадяни перших трьох розрядів,
а посаду архонта (і, отже, члена Ареопагу) тільки громадяни першого розряду.
Бідняки, що входили в нижчий, четвертий розряд, цього права, як і раніше, були
позбавлені. Але вони могли брати участь у Народних зборах, роль яких зростала [3,
с. 76]. Відтак, попри поділ громадян на розряди, ця реформа нанесла серйозний
удар родовій організації влади і привілеям родоплемінної аристократії, внаслідок
чого Солон забезпечив найбіднішим верствам населення низку прав, якими вони
могли вільно користуватися.
Пошуки об’єктивної норми справедливості і права для полісу та його громадян
були продовжені піфагорійцями (VI–V ст. до н. е.). Піфагор і його наступники були
прихильниками широко розповсюдженої уяви про те, що життя людей повинно
бути реформоване та відповідати філософії полісу, справедливості і «належній
мірі» в людських взаємовідносинах. При цьому піфагорійці сформулювали надзвичайно важливе для подальших уявлень про природні права людини положення про
те, що «справедливість – це коли відплачуєш іншому співрозмірно». Це визначення
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становило філософську абстракцію й інтерпретацію стародавнього принципу таліону
(око за око, зуб за зуб). Глибина і новизна піфагорійського погляду полягала в
тому, що під поняттями «належна міра» і «співмірність» вони вбачали певне
зрівнювання. Це мало важливу роль у формуванні ідей правової рівності людей
[10, с. 52–53].
Демокріт, творчість якого припадає на період розквіту античних міст-полісів
(V–IV ст. до н. е.), вперше висловлює ідею, що суспільство, поліс і його закони є як
результатом природного розвитку, так, водночас, і штучними людськими утвореннями внаслідок людської еволюції від стадності до цивілізованого життя [1,
с. 24]. Притому правильно зрозумілий характер зв’язку штучного з природним є
критерієм справедливості у праві. Відтак, несправедливим є усе, що суперечить
природі. Особливе зацікавлення викликає твердження Демокріта про те, що закони
потрібні для звичайних людей, а підкорення мудрих і добрих людей полісним
законам як штучному утворенню не є обов’язковим, оскільки вони самостійно здатні
осягнути закони природи і вищу справедливість, а отже за будь-якого державного
устрою житимуть справедливо, а тому вони повинні жити вільно [11, с. 43–44].
Тобто Демокріт уперше порушує проблему індивідуальної людської свободи.
Софісти (V ст. до н. е.) утверджували постулат засадничості природного права,
протиставляючи його позитивному праву. Протагор сформулював максиму: «Міра
усіх речей – людина», яка фактично є визначальною у сучасній концепції прав і
свобод людини, де людина оголошується найвищою цінністю. Відтак, він визнавав
рівність усіх людей – за їхнім однаковим долученням до знань, розуміння сорому і
правди, умінням жити спільно [11, с. 45]. Антіфонт, обґрунтовуючи ідею рівності
усіх людей від природи, вказував, що у всіх людей однакові природні потреби;
натомість нерівність людей випливає з людських законів. Більше того, мислитель
заявляв, що багато приписів, які визнані справедливими за законом, ворожі природі
людини або обмежують її, а веління природи, навпаки, дарують людині свободу [1,
с. 26; 11, с. 46]. Інакше вважав Лікофрон, стверджуючи, що закон є гарантією
особистих прав. Особисті права є тим невідчужуваним природним правом, для
гарантування якого і було укладено людьми угоду про створення державної спільноти. В основі його переконань лежить уявлення про природну рівність людей і,
відповідно, рівність їхніх особистих прав [1, с. 26; 11, с. 48]. Тут варто відзначити,
що, говорячи про рівність і свободу, усі давньогрецькі філософи мали на увазі
повноправних членів полісу, його громадян, тобто вільних людей, а не рабів, які не
були суб’єктами полісного життя [11, с. 35]. Попри те, софіст молодшого покоління
Алкідам Еллейський (перша половина ІV ст. до н. е.) розвинув ідею рівності усіх
людей, у т. ч. і рабів: «Божество створило усіх вільними, а природа нікого не
створила рабом» [1, с. 26; 11, с. 48]. Згодом проти рабства виступали і стоїки (IV ст.
до н. е. – ІІ ст. н. е.), наголошуючи, що воно суперечить загальному закону і світовому
співгромадянству людей [11, с. 66]. Загалом софісти вперше визнали природноправову рівність людей та започаткували сучасну ідею невідчужуваних прав людини.
Одним із найпопулярніших та найцікавіших мислителів, не тільки у часи
Стародавньої Греції, а й мабуть за всю історію людства, був Сократ (469–399 рр.
до н. е.). Він – переконаний прихильник такого устрою держави-полісу, за якого
безумовно панують справедливі за природою закони. На відміну від софістів,
мислитель обґрунтовував, що неписані Божі і писані людські закони мають на меті
одну і ту ж справедливість, яка не просто є критерієм законності, а тотожна з нею
[1, с. 27]. Сократ першим в історії європейської політичної та правової думки
сформулював концепцію договірних відносин між державою та її членами (грома-
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дянами). Політична свобода людини, на думку філософа, можлива лише в разі
панування в державі (полісі) законів, які відповідають вимогам розуму і справедливості. Індивід, уважав Сократ, стає суб’єктом свободи і права лише завдяки
самосвідомості, усвідомленню себе незалежним у своїх взаємовідносинах з іншими
індивідами і державою [16, с. 15]. Причому свобода є прекрасним і величним
надбанням як для людини, так і для держави [1, с. 28].
Раціоналістичні ідеї Сократа розвинув його учень Платон (427–357 рр. до
н. е.). Як і Сократ, він стверджував, що законне і справедливе – одне й те саме,
оскільки в їхній основі лежить божественне й ідеальне начало. Характеризуючи
справедливість в ідеальній державі, Платон писав: «коли кожен займається своєю
справою – це і є справедливість», «справедливість полягає в тому, щоб кожен мав і
кожен виконував своє» та «справедливість полягає в тому, щоб ніхто не
захоплював чужого та не позбавлявся свого» [1, с. 29; 11, с. 52; 13, с. 265]. Ці визначення справедливості Платон ототожнював з правом, розкриваючи цим розуміння природних прав людини [10, с. 57]. Мислитель проголосив принцип рівності
усіх перед державою за народженням, походженням і статевою належністю. Тут
відзначимо, що, Платон, як раніше піфагорійці, визнавав рівноправність жінок і
чоловіків, хоча до вищих посад в ідеальній державі Платона жінок не допускали.
Також привертає увагу, що в його проекті ідеальної держави відсутня приватна
власність при поділі людей на вільних та рабів [11, с. 53].
Зачинателем формування цілісної філософської концепції щодо людини, її прав і
свобод безумовно є Аристотель (384–322 рр. до н. е.), який обґрунтував її з позиції
того, що людина – це істота політична, суспільна, та розробив основоположні
категорії і поняття, що становлять основу сучасного праворозуміння. Передусім це
вчення про справедливість розподільчу (таку, що розподіляє) – під якою розуміється
розподіл усіх загальних благ для людей за їхніми здібностями і заслугами,
пропорційно внеску кожного члена суспільства у спільну справу, та справедливість
зрівнюючу, коли йдеться про рівність перед законом, рівність між рівними (при
покаранні, відшкодуванні шкоди, у цивільно-правових угодах) [1, с. 31; 11, с. 58–59].
Цей принцип майже в незмінному вигляді є базисом більшості сучасних правових
систем. І справді, не можуть бути абсолютно рівними між собою люди з різним
рівнем освіти або стану здоров’я, віку тощо, відтак у разі розподілу будь-чого (влади,
винагород і т. п.) враховуються їхні особисті властивості і здібності, проте при
захисті їхніх природних прав ті повинні бути однаковими для всіх. Окрім того,
Аристотель уперше розмежував право на природне і умовне (волевстановлене,
позитивне), поклавши у такий спосіб початок спору між позитивістами і прихильниками природного походження прав людини, яке триває і дотепер [9, с. 9]. Природне
право уособлює політичну справедливість, котра можлива лише між вільними і
рівними людьми [11, с. 59]. Право слугує критерієм справедливості та водночас воно
характеризується як рівність, але, відповідно до викладеного трактування
Аристотелем справедливості, ця рівність не абсолютна, а відносна, оскільки люди не
рівні за своїми характеристиками [1, с. 32]. Тобто мислитель поділяє думку Сократа і
Платона про тотожність справедливості і законності [11, с. 62].
В епоху еллінізму уявлення про державу і право змінив Епікур (341–270 рр. до
н. е.). Він уважав, що держава і право потрібні лише як гаранти свободи та безпеки
людей. Держава та право, відповідно до його концепції, мають договірний характер та означають рівність, свободу і незалежність людей – учасників цього договору. Притому справедливість, яка походить від природи, водночас є суспільнодоговірним явищем. А у її співвідношенні із законом вона становить природне
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право зі змінним, залежно від часу, місця і обставин, змістом. Стверджуючи, що
боги не втручаються ні у природний стан речей, ні у людські справи, Епікур
обґрунтував етичну автономію людини. Свобода як одна з основних цінностей
етики мислителя має індивідуальний характер. Свобода людини становить відповідальність за розумний вибір свого способу життя, сфера людської свободи є
сферою відповідальності людини за себе [1, с. 35–36; 11, с. 64–65].
Попри усе викладене вище, варто наголосити, що збереження політичних прав,
рівності усіх перед законом, справедливості, демократії у Стародавній Греції
означали більше, аніж людське життя. Саме у цьому криється парадокс грецького
гуманізму і філантропії. З одного боку, абсолютно слушною видається думка
М. К. Петрова про те, що людська гідність, особистість, спільність мети, рівність і
свобода, тобто більшість звичних і використовуваних нами соціальних установок і
навіть саме право бачити в цих установках будівельний матеріал для більш
досконалого і розумного майбутнього, – все це має своє коріння в античності. З
іншого боку, ніхто не зможе заперечити, що розплатою за ці цінності, як правило,
було життя людини, яке вважалося менш вагомим, аніж її свобода, рівність,
гідність тощо [6, с. 17; 12, с. 9].
Висновки. Підсумовуючи, варто нагадати, що права людини – явище соціально-історичне. Незважаючи на величезну кількість праць та досліджень, присвячених цьому питанню, та на високий рівень сучасних концепцій прав людини та
громадянина, не треба забувати і про історичний аспект виникнення, становлення
та розвитку цього інституту, який залежить від рівня розвитку права в цілому у
тому чи іншому суспільстві.
Серед багатьох досягнень стародавніх греків особливе місце належить формуванню та розвитку інституту прав людини. Мислителі та законодавці Стародавньої
Греції зробили вагомий внесок у теоретичну розробку та розвиток проблеми прав
людини. Наведені нами положення дають загальне уявлення про зародження і
становлення концепції прав людини у Стародавній Греції та еволюцію цього
інституту, який сьогодні займає одне з провідних місць в юридичній науці.
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EMERGENCE AND DEVELOPMENT
OF HUMAN RIGHTS IN ANCIENT GREECE
B. Hutiv
Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail: bokus2012@gmail.com
The article analyzes the emergence and development of human rights in ancient Greece
as a socio-historical phenomenon. The author finds that the term «human rights» originated
relatively recently and finally became established after the adoption of the Universal
Declaration of Human Rights by the UN General Assembly on December 10, 1948, but the
ideas of equality and justice were traced in such ancient collections as Hammurabi's Laws,
Moses' Laws, Old Testament, Laws of Manu, etc.
It is established that the protection of individual rights in ancient times became widespread in
ancient Greece, where human rights became a natural consequence of the polis form of
democracy and were associated mainly with the concept of citizenship, which provided the equality
of all members of the policy in the exercise of rights and freedoms, especially political.
Consequently, the existence of human rights, recognized by most ancient Greek thinkers, in
particular the principles of equality, justice, freedom and protection of individual rights are traced
in the works of Homer, Hesiod, Pythagoreans, Democritus, Sophists (especially Protagoras,
Antiphon, Lycophron, Alcidamas of Elaea), Socrates, Plato, Aristotle and Epicurus.
Certain human rights provisions were included in the Draconian laws, which restricted the
over-interpretation of the law by the archons, as well as Solon's reforms, regarding to, inter alia, the
cancellation of the debts of the poor and the granting them of certain rights, including political ones.
For ancient Greece, the notion of natural law, founded by Hesiod as a law by nature
(feses), is fundamental. The Pythagoreans formulated the concepts of «appropriate measure»
and «proportionality» as justice in human relations, which played an important role in shaping
the ideas of legal equality of people.
Democritus first raised the problem of individual human freedom, arguing that wise and
good people, because they are able to comprehend the laws of nature and the highest justice,
must live freely.
The Sophists established the postulate of the fundamentality of natural law, contrasting it
with positive law. Protagoras formulated the maxim: «Man is the measure of all things», which
is in fact decisive in the modern concept of human rights and freedoms, where man is
proclaimed the highest value. Protagoras and Antiphon substantiated the idea of equality of all
people by nature. Alcidamas of Elaea, and later the Stoics developed the idea of equality of all
people, including slaves. Lycophron declared personal rights an inalienable natural right.
Socrates recognized political freedom, in accordance with the requirements of reason
and justice, a beautiful and majestic property for both man and the state.
Plato, like Socrates, identified legality (law) and justice. He proclaimed the principle of
equality of all before the state, regardless of origin and gender.
Aristotle distinguished between distributive and equalizing justice, which is the basis of
modern legal understanding. He argued that natural law personifies political justice, which is
possible only between free and equal people.
Epicurus believed that justice, which comes from nature, is also a socially contractual
phenomenon. He substantiated the ethical autonomy of man.
Keywords: individual rights, natural law, justice, equality, freedom.
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УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО ТРИБУНАЛУ АВСТРІЇ (1867–1918 РОКІВ)
М. Дзіковський
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: mdzikovskiy@gmail.com
Розглянуто процес формування судової системи Австрії на основі Основного конституційного закону «Про судову владу» від 21 грудня 1867 року, Основного конституційного
закону від 21 грудня 1867 року «Про утворення державним Трибуналом». Досліджено
порядок утворення та функціонування Державного Трибуналу Австрії у 1867–1918 роках.
Проаналізовано функції та повноваження Державного Трибуналу та порядок розгляду судових справ.
Основну увагу приділено аналізу формування професійного складу Державного Трибуналу Австрії.
Зокрема, з’ясовано, що, згідно з § 1 Основного конституційного закону від 21 грудня
1867 року «Про створення Державного Трибуналу», Державний Трибунал створювався з
метою вирішення спорів між різними гілками державної влади й органами місцевого самоврядування претензій громад, юридичних та фізичних осіб до королівств областей та
держави в цілому, якщо ці претензії не входили до юрисдикції судів загальної юрисдикції,
скарг громадян на порушення їхніх конституційних прав, після їх розгляду в адміністративному порядку.
Ключові слова: конституція Австрії, судова система, Державний Трибунал.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.036

Постановка проблеми. У сучасних умовах за формування судової системи
України важливе значення має вивчення історико-правового досвіду діяльності
вищих судових інстанцій Австро-Угорщини 1867–1918 року. Юрисдикція вищих
судових інстанцій поширилась і на західноукраїнські землі (Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття). До судів вищої інстанції Австрії належали Державний
Трибунал, Адміністративний Трибунал, Вищий судовий та касаційний Трибунал.
Важливу роль у функціонуванні судів вищих інстанцій відігравав Державний Трибунал, створення якого було передбачено в Основному конституційному законі
Австрії від 21 грудня 1867 року «Про утворення Державного Трибуналу».
Аналіз останніх досліджень і публікації. Деякі питання утворення та
функціонування Державного Трибуналу Австрії висвітлювали у своїх працях
Б. Тищик, І. Бойко, В. Кондратюк, П. Едер, Н. Гриб та ін.
Формування мети статті (постановка завдання). Проаналізувати процес утворення та функціонування Державного Трибуналу Австрії у 1867–1918 роках.
Виклад основного матеріалу. Конституція Австрії 1867 року містила положення щодо реформування судової системи Австрії. Вже у Конституції Австрії
1849 року передбачалося відокремлення судової влади від виконавчої і законодавчої та проголошувалась її незалежність. Ця ідея знайшла закріплення в Основному
законі від 21 грудня 1867 року «Про судову владу» та в Основному законі «Про
утворення Державного Трибуналу».
© Дзіковський М., 2021

М. Дзіковський
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73

37

Аналіз положень конституційного закону про судову владу Австрії від 21 грудня
1867 року дає пістави говорити, що в Австрії відбулося остаточне відокремлення
судових органів від адміністративних. Згідно зі статтею цього закону, судова й
адміністративна функції відокремлювалися на всіх стадіях судочинства, а у ст. 11
передбачалося створення суду присяжних.
Система загальних судів була триступеневою: одноособові повітові суди,
колегіальні окружні (крайові суди), колегіальні вищі крайові суди. При цьому у
Галичині, на відміну від інших коронних країв, були створені два вищі крайові
суди – у Львові та Кракові [1, c. 29]. До того ж до територіальної підсудності
вищого крайового суду у Львові належала також Буковина. Хоча його створено ще
23 лютого 1855 року [3, c. 48], однак він залишався діючим судовим органом навіть
після прийняття австрійської конституції 1867 року [5, c. 213].
Суддів призначав пожиттєво імператор або від його імені відповідні посадові
особи. Під час призначення вони складали службову присягу та присягу неухильно
дотримуватися конституційних законів. Усі рішення виносили від імені імператора
[11, c. 1520]. Суддею міг бути австрійський громадянин чоловічої статі, який мав
вищу юридичну освіту і стаж практичної роботи не менше, ніж три роки, успішно
склав письмовий та усний іспити. Комісії з приймання іспитів створював щорічно
міністр юстиції при кожному вищому крайовому суді. До їхнього складу входили
професори юридичних факультетів і кваліфіковані практичні працівники [4, c. 15].
Таким способом забезпечувалася фаховість суддівських кадрів.
При прийнятті рішень судді визнавалися вільними та незалежними. З цією
метою законом передбачались обмеження щодо відповідальності суддів. Так, конституційним законом передбачалось, що суддя може бути усунутий від справи лише
у випадку, передбаченому законом та на підставі судового рішення. Одночасно він
може бути звільнений з посади за наказом голови суду чи вищого органу судової
влади, за умови термінової передачі справи на розгляд компетентного суду.
Заборонялися переведення та відставка суддів всупереч їхній волі, окрім випадків
та порядку, передбачених у законі. Якщо суддя допустив судову помилку, на нього
можна було подати цивільний позов. Судді не мали права приймати рішення щодо
правомірності законів, а лише щодо адміністративних розпоряджень [11, c. 1521].
1908 року у Східній Галичині 63,8 % суддів за національністю були поляками і
31,8 % – українцями. Але останніх допускали до роботи переважно в судах нижчих
інстанцій, що обмежувало право українського населення Галичини на рівний
доступ до державних посад, закріплене у конституції 1867 року [4, c. 15].
Головною причиною обмеження доступу українців до суддівських посад могло
бути негативне ставлення до них з боку керівництва крайових судових органів, яке
складалося переважно з поляків. Хоча суддю затверджували у Відні, однак кандидатуру судді пропонував голова крайового суду. Окрім цього, судді повинні
були періодично проходити кваліфікаційну комісію, яку також формував та
висновок якої затверджував голова крайового суду. Як наслідок, якщо голова суду
керувався шовіністичними переконаннями, то отримати посаду судді представнику
української національності було досить складно [1, c. 113].
До Вищих судів Австрії належали Верховний судовий і касаційний трибунал
Державний Трибунал та Адміністративний Трибунал [5, c. 220]. Порядок формування та компетенція Державного Трибуналу визначались Основним законом від
21 грудня 1867 року про створення Державного трибуналу. Згідно з § 1 цього
закону, Державний трибунал створюється з метою вирішення спорів між владою і
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спірних питань публічного права, які виникають у королівствах і землях, представлених у Рейхсраті [5, c. 225].
Державний трибунал приймав остаточне рішення у спорах:
– між судовою і урядовою владою з приводу того, чи належить ця справа до
підвідомчості судової або урядової влади, у випадках передбачених законом;
– між представниками будь-якої області і вищою урядовою владою щодо
спору про право видавати адміністративні розпорядження;
– між місцевою та незалежною владою різних областей у справах, що належать до сфери їхнього управління;
– претензії королівств та областей до держави і навпаки;
– претензії королівств і областей одне до одного;
– претензії громад, корпорацій та приватних осіб до королівств, областей та
держави в цілому, якщо такі претензії непідсудні загальним судам;
– скарги громадян з приводу порушення будь-якого з гарантованих конституцією публічних прав, після того як справу було розглянуто відповідно до закону
в адміністративному порядку.
Прийняття рішення стосовно того, чи підсудна справа імперському суду чи ні,
належало до його виключної компетенції. Якщо ж Державний трибунал вирішував,
що справа належить до компетенції іншого суду чи державного органу, той не мав
права відмовлятися від її розгляду.
Посада у Державному Трибуналі вважалася почесною. Президент, постійні
референти та заступники зобов’язувалися проживати у Відні. Інші члени отримували
добові та відшкодування вартості подорожі. Лише референтам Трибуналу виплачувалася щорічна винагорода у розмірі 300 гульденів. Їх обирали як постійних членів
на три роки. Перед призначенням на посаду члени Трибуналу приймали присягу.
Президент приймав таку присягу безпосередньо перед Цісарем [10, c. 689].
Радником двору при цьому суді певний час був українець Омелян (Еміль)
Лопушанський – очільник кафедри цивільного процесу Львівського університету,
згодом – суддя [1, c. 116].
Зазвичай сесії Державного трибуналу відбувалися раз на три місяці, а про їх
початок повідомлялося в урядових часописах. У разі потреби за пропозицією
президента скликали позачергові сесії. Трибунал, як правило, працював у складі
президента та дванадцяти членів, хоча для того, щоб рішення вважалося правомочним потрібною була присутність хоча б восьми членів (не враховуючи президента).
Президент брав участь у прийнятті рішення лише у тому випадку, коли голоси
розділилися порівну. Віце-президент Трибуналу мав право участі у кожному засіданні, але без права голосу [11, c. 1520].
Державний трибунал порушував провадження у справі лише за поданням
зацікавленої особи. Скаржник повинен був долучити до скарги адміністративне
рішення, яким, на його думку, порушено громадянські права. Скарга повинна була
містити детальний опис посадової особи, організації чи органу держави, яким
допущено порушення. Трибунал приймав скаргу до розгляду у разі дотримання
таких умов: 1) справа повинна була провадитися відповідно до визначеної законом
адміністративної процедури; 2) строк подання скарги становив 14 днів від отримання адміністративного рішення останньої інстанції. Тому подання також
повинно було містити докази дотримання зазначених вимог. Скаргу підписував
адвокат. Подання скарги до трибуналу не зупиняло дію оскаржуваного адміністративного рішення [11, c. 1521].
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Державний Трибунал розглядав лише ті справи, які стосувалися порушень
політичних прав, допущених органами виконавчої влади або місцевого самоврядування. Трибунал відхиляв скарги на рішення та дії законодавчих органів, суду
або приватних осіб [11, с. 1519]. Як наслідок, законодавчі акти, які приймали
крайові сейми (у тому числі й Галицький), могли обмежувати визначені у конституції загальні права, а Державний Трибунал не мав достатньо компетенції, щоб
усунути такі обмеження.
Розгляд справи Державним Трибуналом відбувався усно на відкритих засіданнях. В окремих випадках проводився закритий розгляд справи, але тоді кожна зі
сторін могла вимагати допущення до розгляду справи трьох довірених осіб.
Сторони могли захищати свої права особисто або за допомогою адвоката. Якщо
скаржник не з’являвся на засідання та не пояснював причини неявки, вважалося,
що він відмовився від своїх вимог.
Розгляд справи розпочинався з доповіді референта. Керував засіданням президент Державного Трибуналу. Його обов’язком було ретельне дослідження обставин справи. З цією метою він міг вимагати виклику свідків або експертів. Члени
Державного Трибуналу мали право задавати запитання сторонам, свідкам та експертам. Таке ж право мали й сторони.
Рішення оголошували іменем цісаря. У ньому мали бути зазначені прізвища
усіх членів трибуналу, котрі брали участь у справі, та міститися підписи головуючого та секретаря засідання [7, c. 40].
Основними рисами судового процесу, який провадив Державний Трибунал у
справах про порушення політичних прав, були такі:
– порушення справи виключно на підставі скарги;
– 14-денний термін подання скарги;
– відкритий та усний судовий розгляд;
– принцип безпосередності;
– принцип вільної оцінки доказів;
– прийняття рішення у складі 12-ти осіб [11, c. 1518].
У період функціонування Державного Трибуналу до його складу входило 79 осіб.
Ними в основному були службовці органів державної виконавчої влади, судді
науковці та представники австрійської аристократії [8, с. 63]. До першого складу
Державного Трибуналу входили Л. А. Апоральтери, князь К. Чарторийський,
Н. Доленз, К. Габітінек, граф Е. Гартінг, М. Гейслер, А. Гуйлер, А. Гуєфон, Глунек,
Л. Кіхль, К. Крауль, Т. Меркел, Р. Отт, Е. Я. Оцезар, Л. Суппан, Л. Шумановіч,
Н. Стерер, Л. Усьгер, Ф. Зімелковські [8, с. 63]. Серед членів Державного Трибуналу переважали професійні судді, адвокати та представники вищих органів
державної виконавчої влади. Президент і Віцепрезидент Першого складу Державного Триналу працювали у Вищому судовому та касаційному Трибуналі Австрії.
До складу Державного Трибуналу входили чотири професори юридичного факультету Віденського університету, зокрема Л. Унгер та А. Гуен фон Глунек до
призначення членами Державного Трибуналу працювали тут також реформаторами
Державного Трибуналу [6, с. 152]. Член Державного Трибуналу Л. Гольцгетан
працював службовцем Ради Міністрів Австрії. Першим президентом Державного
Трибуналу було призначенно Карла Крауса який нородився 1789 року у Львові та
навчався на юридичному факультеті Львівського університету. Після закінчення
навчання працював службовцем Львівського циркулу та суддею у Львівському
міському суді. У 1833 році його було призначено головою цього суду. З 1846 року
Карл Краус працював заступником міністра юстиції, а з 1851 року міністром
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юстиції Австрії. У 1857 році його призначають президентом Вищого судового і
касаційного Трибуналу у Відні. У 1867 році Карл Краус як член Палати Панів
Рейхсрату був керівником правничої комісії, яка підготувала проєкт основного закону:
«Про створення Державного Трибуналу». У травні 1869 року 80-річного Карл Краус
отримав нове призначення від імператора Франца Йосипа ІІ. Карл Краус виконував
свої повноваження до січня 1881 року і пішов у відставку за станом здоров’я.
Зі Львова походив і перший віце-президент Державного Трибуналу Ігнацій
Шиманович, який був вірменського походження та працював керівником Галицького Сенату у складі Вищого судового і касаційного Трибуналу у Відні. Ігнацій
Шиманович, як і Карл Краус, працював у складі палати панів Рейхсрату і брав
участь у підготовці основного конституційного закону від 21 грудня 1867 року
«Про створення Державного Трибуналу» [8, с. 64].
У першому складі Державного Трибуналу знаходились двоє відомих австрійських
юристів – Йозеф Унгер і Гуен фон Глунек. Йозеф Унгер виконував функції
президента Державного Трибуналу у 1881–1913 роках. Йозеф Уигер народився в
єврейській родині у Відні. У 1848 році навчався в католицькій гімназії і прийняв
католицизм, брав активну участь у революції 1848 року, а 1850 року захистив
докторську працю [6, с. 177].
У 1853 році Йозеф Унгер габілітувався на юридичному факультеті в Празькому університеті.
У 1856 році у віці 28 років отримав посаду професора на юридичному
факультеті Віденського університету, де написав свою найвідомішу працю «System
Osterreichischen Allgemeinem Privatrechtes» («Система загального австрійського
цивільного права»). Разом з іншим професором Віденського університету Я. Гласерем
видавав збірники рішень у цивільних справах Вищого судового і касаційного
Трибуналу. Окрім наукової діяльності, Йозеф Уигер обіймав посади в системі
органів державної влади Австрії та Австро-Угорщини. З 1869 року був членом
Державного Трибуналу, а з 1871 року виступав у Рейхсраті як представник Ради
Міністрів. Будучи до 1879 року членом австрійського уряду, брав участь у підготовці виборчого законодовства по виборах до Австрійського Рейхсрату 1873 року
та брав участь у підготовці закону «Про Адміністративний Трибунал». 1875 року
Йозеф Унгер був представником ліберальної партії в органах публічної влади
Австрії, парламенті та в громадянському суспільстві. Він також підтримував ідею
перетворення Австро-Угорщини на конституційну та правову державу [6, с. 177].
Іншим авторитетним австійським юристом у складі Державного Трибуналу
був А. Гуен фон Глунек, який працював у першому складі Державного Трибуналу і
виконував свої повноваження до смерті у 1894 році [6, с. 152]. Він народився
1807 року та навчався на юридичному факультеті Віденського університету. У
1842 році А. Гуен фон Глунок був призначений професором Віденського
університету. Він також сповідував ліберальні цінності та підтримав весну народів
1848 року. Працював радником у міністерстві юстиції Австрії та був членом комісії
з підготовки кримінального кодексу Австрії 1852 року та інших законів і
підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих у 1850–1854 роках. Зокрема
законів про адвокатуру та закону про нотаріат [6, с. 153]. Від червня до грудня
1867 року А. Гуен фон Глунок виконував функції міністра юстиції Австрії. Він
також започаткував діяльність робочої групи з підготовки проєкту кримінальнопроцесуального кодексу Австрії та цивільно-процесуального кодексу Австрії.
А. Гуен фон Глунок, окрім того, очолював міністерство освіти і віросповідання, а з
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1869 року був членом палати панів Рейхсрату. У 1871–1872 роках був ректором
Віденського університету [6, c. 154].
Члени Державного Трибуналу були високоосвідченними та високопрофесійними
особами Австрії цього часу.Близько 1/5 частини членів Державного Трибуналу були
професорами права, які працювали в університетах Відня, Праги, Кракова та Львова.
Потужне представництво у складі Державного Трибуналу мали судді та адвокати.
Судова система Австрії діяла на основі Конституції 1867 року. Вона передбачала функціонування судів загальної юрисдикції та Адміністративного Трибуналу і
Державного Трибуналу. Створення вищого спеціального суду Державного Трибуналу забезпечило додаткові умови для захисту громадянських прав унаслідок зловживання державних органів та їх посадових осіб. До складу Державного Трибуналу
входили відомі австрійські юристи цього часу.
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ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING
OF THE STATE TRIBUNAL OF AUSTRIA (1867–1918)
M. Dzikovsky
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The process of formation of the Austrian judicial system on the basis of the Basic
Constitutional Laws «On the Judiciary» and «On the Establishment of the State Tribunal» of
December 21, 1867, is considered. The order of formation and functioning of the State
Tribunal of Austria during 1867–1918 is studied. The functions, powers of the State Tribunal
and the procedure for considering court cases are analyzed.
The main attention is paid to the analysis of the formation of the professional composition
of the State Tribunal of Austria.
In particular, it is found that under § 1 of the Basic Constitutional Law «On the
Establishment of the State Tribunal» the purpose of this body was to resolve disputes with
various branches of government and local government, claims of provinces, legal entities and
individuals to kingdoms, regions as well as the state as a whole, if such claims did not fall
within the competence of courts of general jurisdiction, citizens' complaints about the violation
of their constitutional rights, after consideration of these complaints in an administrative
manner.
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The members of the State Tribunal were highly educated and highly professional persons
of Austria at that time. About one-fifth of the members of the State Tribunal were law
professors who worked at the universities of Vienna, Prague, Krakow, as well as Lviv. Judges
and lawyers had a strong representation in the State Tribunal.
The State Tribunal made the final decision in cases between the judiciary and the public
authorities as to whose jurisdiction these powers belonged to. It consisted of a president, a
vice-president, 12 permanent members and 4 deputies, appointed for life by the Austrian
emperor from among the candidates recommended by the Chamber of Deputies and the
House of Lords (Reichsrat/Council of State). Positions at the State Tribunal were considered
honorable among Austrian civil servants and lawyers.
Meetings of the State Tribunal were held every three months and their beginning was
reported in the national newspapers.
The Austrian judicial system operated on the basis of the Constitution of 1867. It provided
for the functioning of the courts of general jurisdiction, Administrative and State Tribunals. The
establishment of the State Tribunal gave the right to additional protection of the constitutional
rights of citizens in case of abuse of public authorities or their officials.
Keywords: Austrian constitution, judicial system, State Tribunal.
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Обґрунтовано, що право та релігія є суспільними регуляторами, їхньою метою є
створення правил поведінки людини у соціально неоднорідному суспільстві. Їхні функції до
певної міри подібні, а тому їхній взаємний вплив є неминучим (хоча у ХХІ столітті в Європі
він відчувається дедалі менше). У середині XVIII століття вплив релігії на право був
особливо відчутними, отож, християнські цінності ставали органічною основою нормативних актів. Відтак, на прикладі Кодексу 1743 року, найдосконалішої і найзагальнішої
кодифікації права Гетьманщини, ми спробували виявити деякі християнські цінності, що
були покладені авторами кодексу в його основу. У процесі дослідження було з’ясовано, що
у Кодексі 1743 року однаковою мірою були захищені найбільш давні християнські цінності,
вміщені у Мойсеєвому П’ятикнижжі, так і їх доповнення та видозміни, джерелом яких став
Новий Заповіт. Звернуто увагу, що в Кодексі стикалися середньовічна жорстокість і нетерпимість та гуманізм Нового часу.
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Сьогодні можна сміливо говорити про те, що право і релігія є певною мірою
взаємообумовлені. Це можна пояснити багатьма чинниками, але одним із них
завжди буде той факт, що і право, і релігія мають низку спільних функцій, спрямованих на регулювання суспільних відносин та формування ціннісних орієнтирів
суспільства. У цьому дослідженні йтиметься про вплив саме християнської релігії
на європейське право, історичним зразком якого є «Права, за якими судиться
малоросійський народ» (далі – Кодекс 1743 року).
Об’єктом цього дослідження став сам Кодекс 1743 року. Крім того, українські
дослідники опублікували низку праць, результати яких збагатили це дослідження.
Загалом християнську правову традицію у її співвідношенні з правовою системою і
правовою культурою досліджував Д. Вовк [5, c. 64]. Проблематику функцій права
та функцій релігії досліджували П. Рабінович, О. Биков. І. Кравцов займався
проблемами класифікації правових цінностей, а І. Бойко здійснив дослідження
цивільного права за Кодексом 1743 року. Також у своїй роботі ми послуговувалися
працями знаних дослідників Кодексу А. Кистяковського, Ю. Шемчушенка, А. Яковлєва,
внесок яких у популяризацію наших знань про цю визначну пам’ятку історії
українського права важко переоцінити. Попри те, що в Україні є низка публікацій,
у яких досліджено Кодекс 1743 року, він залишається недослідженим у контексті
впливу на нього базових християнських цінностей.
Ця публікація має на меті розпочати наукову дискусію щодо того, які правові
та християнські цінності були покладені авторами кодексу в його основу і як вони
співвідносилися. Виокремлення тих правових цінностей, що були сформовані під
впливом християнства, у сукупності з іншими важливими культурними кодами
© Моряк-Протопопова Х., 2021
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сприятиме побудові домінанти української нації, а як наслідок унеможливить розмивання наших кордонів (у широкому розумінні) в глобалізованому світі чи в світі
військових загроз.
І право, і релігія у процесі виконання своїх функцій (ідеологічно-виховної,
світоглядної) мають на меті формування в суспільстві певних ціннісних орієнтирів.
Деякі з них є загальнолюдськими, як, зокрема, добро, справедливість, а деякі
можемо вважати притаманними лише праву (наприклад, необмежені права
людини, які закінчуються лише там, де починаються права іншої людини) чи лише
релігії (наприклад, традиційна сім’я).
Серед видів функцій права (загальних та спеціально-соціальних) професор
П. М. Рабінович виділяє гуманістичну, організаторську, комунікативну, орієнтаційну, оцінювальну, ідеологічно-виховну, пізнавальну, закріплюючу, стимулюючу,
обмежувальну, витіснювальну та інші [12, c. 98–99]. Своєю чергою О. М. Биков
серед інших виділяє такі функції релігії, як світоглядна, компенсаційна, регуляторна, комунікативна, терапевтична, аксіологічна, легітимізуюча та гуманістична
[1, c. 4–7]. Поглиблений аналіз цих функцій дає можливість стверджувати, що і
право, і релігія у своїх межах встановлюють правила поведінки, спрямовують
діяльність людини у напрямку дотримання загальнолюдських правил співжиття.
Порівняймо класичні старозавітні біблійні заповіді «Не вбиватимеш» та «Не
крастимеш» [2, 2M|20: 13, 15] з відповідними нормами права, вміщеними у
кримінальних законах майже усіх держав світу на різних етапах їхнього існування.
Коректне зіставлення функцій права та релігії може викликати дискусію, адже
і самі поняття функцій права та функцій релігії потребують сьогодні додаткового
дослідження та обґрунтування. Проте очевидним і таким, що не потребує
доведення, є факт, що право та релігія як суспільні регулятори розвивалися поруч
протягом тисячоліть та зазнавали взаємних впливів. Наприклад, канонічне (церковне) право зазнало значного впливу класичного римського права. Своєю чергою
канонічне право вже понад два тисячоліття впливає на світське право в Європі.
Якщо сьогодні такий вплив релігії на право є опосередкованим і суттєво обмеженим, що пов’язано зі стрімкими процесами секуляризації останні два століття, то
в період Середньовіччя та раннього Нового часу він був дуже відчутним.
Поглиблений аналіз окремих функцій права і релігії виявляє, що і право, і
релігія ставлять перед собою мету у той, чи інший спосіб впливати на суспільні
відносини, регулювати їх. Одним зі засобів до досягнення такої мети буде формування світогляду, який ґрунтуватиметься на цінностях. Як слушно зауважив
І. В. Кравцов: «...розглядати право поза цінностями неможливо. Правові цінності та
оцінки, які ми отримуємо зі сфери правосвідомості, мають регулятивне значення
для суспільних відносин... На цінності як на об’єкт спрямовується свідомість
суб’єкта права, внаслідок чого формуються дозволи і заборони, зобов’язання і
відповідальність, інші юридичні інститути. Цінності у праві слід сприймати як
шкалу виміру самого права. Можна сказати, що правові цінності корелюють з
уявленням про ідеальне у праві та є одночасно і цілями, і засобами його досягнення» [8, c. 51]. Але ж і релігію ми теж не можемо розглядати поза цінностями.
Кодекс 1743 року був створений офіційною кодифікаційною комісією, якій
було надано статусу державного органу. Він містив усі ознаки кодифікованого
нормативно-правового акту – внутрішню єдність та узгодженість юридичних норм
та відповідну структуру [4, c. 5]. Цей кодекс є першою всеохоплюючою
кодифікацією чинного на території України вже не середньовічного права, а права
ранньомодерного, що постало в Гетьманщині внаслідок національної революції
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1648‒1676 років [13, c. 36]. Та, незважаючи на значний вплив правових ідей
Нового часу, роль християнства в Гетьманщині була дуже значною.
Світоглядні переконання та суспільна ідеологія впливали на роботу кодифікаційної комісії та її кінцевий результат. Окрім того, до складу комісії увійшла
низка представників кліру. В історичному дослідженні, яке провів професор
О. Кістяківський зазначено, що первинний склад комісії у 1734 році становив 12
осіб (6 представників козацько-сотенної старшини, 5 осіб духовних, 1 представник
міщан) плюс голова комісії генеральний суддя І. Борозна [7, c. 12]. Така
символічна кількість членів комісії працювала відносно недовго і вже у 1738 році
до складу комісії входило 18 осіб: голова – генеральний обозниий Я. Лизогуб та ще
11 представників козацької старшини і 6 представників духовенства [7, c. 13–14]. В
кінцевій редакції Кодексу 1743 року кількість козацької старшини зменшилася до
11, а духовенство представляло 5 осіб [7, c. 38]. Усього вдалося встановити імена
та посади 70 членів кодифікаційної комісії [11, c. XLIX].
Представлений тут поділ членів комісії на осіб мирських та духовних є
достатньо умовним, адже в Гетьманщині козацька старшина та духовенство були
спорідненими верствами населення і перехід з однієї в іншу був вільним1. Велика
кількість козацької старшини походила з родин священників, а нащадки козацьких
та старшинських родів часто ставали священнослужителями. Дослідники історії
родів козацької старшини наводять такі приклади: «Шляхтич Іван Янович став
сотником ічнянським, а потім священиком, був основоположником роду Яновських»
[9, c. 109], або «Син полкового судді Івана Берло Андрій пішов у священицьке
середовище, став протопопом переяславським» [9, c. 327]. Крім того В. Кривошея
слушно вважає, що такий перехід частини козацьких старшинських родів у стан
духовенства, що був менш підконтрольний царю (згодом імператору) Росії, можна
розглядати, як вияв спротиву царській адміністрації і небажання їй коритись
[9, c. 281].
Тож, представники духовенства у комісії, були людьми шанованими і зазвичай
мали належний попередній практичний досвід у війську та адмініструванні чи на
посадах судді. На той час адміністрація не була відділена від судочинства, а тому
військові полковники чи сотники, які очолювали відповідний військовий/адміністративний округ, також здійснювали у ньому і судочинство. Багато з них були
людьми високоосвіченим. Наприклад, член комісії архімандрит А. Дубневич одночасно був професором та ректором Київської Академії [14, c. 29].
Таке змішання двох станів козацько-шляхетського та духовного цілком можливо могло призвести до того, що в світських членів комісії погляди на право
формувалися під значним впливом християнської релігії, а погляди тих членів
комісії, що були представниками церкви, не були аж надто консервативними.
Більшість із них були однаково добре обізнані і з чинним державним правом, і з
правом церковним.
Кодекс 1743 року був укладений без якогось суттєвого впливу царського
уряду. Про це свідчить не тільки склад комісії, а й його джерела2, зміст, обставини

–––––––––
1 До певної межі, оскільки процес хіротонії, під час якої відбувалося посвячення особи в священнослужителі,
не був зворотнім.
2 Основними джерелами кодексу були збірки магдебурзького права, Статут Великого князівства Литовського
1588 року та звичаєве право (останнє прямо дозволяли використовувати у випадку прогалин у законі). Помітні
незначні впливи на кодекс актів гетьманської адміністрації, договорів українських гетьманів з російськими царями
та кількох актів російського законодавства, однак посилання на них у кодексі відсутні.
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утворення кодифікаційної комісії та подальша доля кодексу. Відомо, що останній
з причин політичного характеру не був схвалений царським Сенатом.
Вже фактично третя за порядком стаття Кодексу 1743 року охороняє
юридичними засобами найвищі християнські цінності, а саме віру в Бога, як творця
та пошану до нього [2, 2M|20: 2–11]. У ній мовилось: «Оскільки Бог по великій
милості своїй створив людину по подобі своїй, і по своєму чоловіколюбству до
усіх грішників … улюбленого єдинородного Сина Свого Христа Спасителя його
кров’ю викупити зволив, тому належить усім людям, а насамперед кожному без
винятку християнину, завжди і всюди віддавати йому всевишньому Творцю і
визволителю нашому належні почесті і повагу такі, які тільки його всемогутності
та благодаті гідні...»2 [11, c. 39]. Порушення цього припису каралося незалежно від
форми вини кваліфікованою смертною карою. Від відповідальності за богохульство звільняли осіб, що на момент вчинення злочину були неосудними [детальніше
див. 10, c. 66–69], на умові подальшого тримання їх в ізоляції від суспільства.
Залежно від важкості карали тілесно чи шельмували, а у деяких випадках і
страчували осіб, що дозволяли собі хулити святих, ікони тощо [11, c. 40]. Важким
злочином, що карався кваліфікованою смертною карою вважали у Гетьманщині і
віровідступництво3. На пом’якшення покарання могли розраховувати особи, що
відступили від віри християнської з примусу, у малолітньому віці чи просто були
неуками. За умови розкаяння у вчиненому їх «...відсилали до духовного уряду для
повчання» [11, c. 40]. Окремо карали єретиків, розкольників, чародіїв і ворожбитів,
крадіїв церковного майна тощо.
Християнство пронизувало усі сфери публічного та приватного життя Гетьманщини. Особа, що вступала на посаду судді мала присягнути здійснювати свої
суддівські обов’язки «...не побоюючись нічиєї помсти і погроз, а лише самого Бога
зважаючи на святу правду і совість свою неушкодженою зберігаючи...» [11, c. 117].
Подібні присяги мали скласти возний, межовий та інші чиновники козацької
держави. Повіреному (адвокату) за Кодексом 1743 року можна було відмовитися
від ведення справи особи, якщо він точно встановив, що поручитель довіряє йому
вести аморальну справу [11, c. 122]. Таку позицію авторів кодексу можна пояснити
тим, що не можна християнина, у цьому випадку адвоката, примушувати до гріха,
допомагати комусь чинити зло.
Наведеними вище прикладами цілком не вичерпуються християнські цінності,
що знайшли своє відображення у Кодексі 1743 року. Вони радше можуть ілюструвати дотримання біблійних принципів монотеїзму та охорони святості Бога,
передбачених заповідями, що вміщені у Старому Заповіті. Буквальне їхнє виконання та імплементація у норми права християнських держав Середньовіччя у період
Нового часу доповнюється іншим джерелом християнської етики – Нагірною проповіддю (Новий Заповіт). У ній переосмислено мораль Старого Заповіту, зроблено
акцент не лише на діях людини, а й на її внутрішніх почуваннях. За нею християнину належить бути смиренним, чесним, милосердним, миролюбним, боротися за
правду і справедливість [3, Mт|5: 3–12]. Розглядаючи Кодекс під таким кутом зору,
можемо наразитися на критику, адже перераховані вище цінності не можуть
1

–––––––––
1 Адже саме створення кодифікаційної комісії трактується як результат поступок російського уряду у
несприятливий для нього час вимогам гетьманської влади під керівництвом Д. Апостола.
2 Тут і далі цитати з Кодексу переклала авторка.
3 Тут буде слушно зауважити, що кримінальнокараним був лише один вид віровідступництва – зречення
християнської віри, зречення ж від мусульманства чи від іудаїзму, навпаки, усіляко заохочували.
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вважатися притаманними тільки християнству, а цілком справедливо сьогодні
вважаються загальнолюдськими цінностями. З такими твердженнями варто
частково погодитися, вкрай важко буде довести, що те чи інше положення кодексу
було сформоване саме під впливом християнської етики, а не етики загальнолюдської. Однак при цьому нам необхідно пам’ятати, що церква у Середньовіччі
впливала майже на усі суспільні процеси і в тому числі на розвиток права, а
укладачі кодексу (козацька старшина) в той чи інший спосіб були дотичні до
християнської церкви та позиціонували себе як захисники віри християнської.
Достатньо лише буде згадати Конституцію П. Орлика 1710 року, що починається
словами: «В ім’я Отця і Сина і Святого Духа, Бога в Трійці Святій славім його» і в
преамбулі до якої зазначено, що «незбагненний та неосяжний у правосудді своєму
Бог,... народ козацький з-під тяжкого на той час панування польського звільнити,
висунув захисника святої православної віри, прав Вітчизни та стародавніх
вольностей військових – звитяжного і хороброго гетьмана Богдана Хмельницького... « і далі «...Не є таємницею, що славної пам’яті гетьман Богдан Хмельницький
з Військом Запорізьким повстав і розпочав праведну війну проти Речі Посполитої
Польської за права та вольності військові, але насамперед за віру святу
православну...» [6]. Отож, зважаючи на історичну епоху, персональний склад
комісії та традиційні тогочасні уявлення, ми можемо стверджувати, що ті цінності,
про які ми напишемо далі, для козацької старшини та кліру Гетьманщини (до яких
належали автори кодексу) були саме християнськими.
Стосовно чесності та справедливості, то ними пронизані усі глави кодексу,
присвячені процесуальному праву. І судді, і сторони у процесі, і свідки мали не
тільки давати чесні свідчення, а взагалі бути людьми порядними з належною
репутацією. Від цього залежав результат розгляду справи, а часто й сама
можливість брати участь у процесі.
Достатньо повно у Кодексі представлено таку християнську цінність, як милосердя. У злочинах проти особи, в тому числі і вбивстві, чи проти її власності1
допускали, що вона має право, керуючись «християнською незлопам’ятністю»
примиритися з винуватим і не подавати позовної заяви [11, c. 117]. Якщо ж заяву
вже було подано, то у більшості таких випадків потерпілий, керуючись милосердям, мав право з дозволу суду примиритися з винуватим, або не наполягати на
смертній карі для винуватого, за винятком умисних важких злочинів (наприклад,
розбій поєднаний з убивством). Так і в Біблії написано: «Мирися з твоїм
противником швидко, коли ти з ним ще у дорозі, щоб противник часом не віддав
тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули у темницю» [3, Mт|5: 25].
Такі прояви милосердя у Кодексі 1743 року сусідили поруч із старозавітним
принципом таліону, вміщеному у Мойсеєвому П’ятикнижжі: «А коли буде яка
шкода, то даси життя за життя, око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу,
опік за опік, рану за рану, синяка з синяка» [2, 2M|21: 23–25]. Так, за умисне
вбивство однієї особи групою осіб смертю карали лише організатора, однак у
випадку, коли організатор був один, а убитих кілька, то до смерті засуджували, ще
кількох осіб, яких він взяв собі за помічників. Кількість жертв злочину і кількість
засуджених до страти мала бути рівною [11, c. 356].
Для судді милосердя не вважали чеснотою, від нього вимагали справедливості,
але у виняткових випадках він міг призначати покарання м’якше, ніж це

–––––––––
1 Ці категорії справ тоді вважали приватними і розгляд справи у суді був можливий лише за умови подання
позовної заяви з боку потерпілого.
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передбачалося законом. Одним із таких випадків було вчинення дрібної крадіжки
від «...скрути великого голоду чи від легковажності, що в малолітстві буває, чи
якогось іншого випадку, як, наприклад, з намовляння чого трапляється, по п’яні...»
[11, c. 430].
Суддя міг прийняти рішення про допит підозрілих осіб під тортурами, але таке
рішення треба було приймати лише в крайньому випадку, бо відомо «...який
тяжкий гріх є під прикриттям права людину несправедливо згубити, чи здоров’я
позбавити, чи честі лишити і тому слід добре поміркувати, кого і в яких справах
звинуваченого чи підозрюваного слід взяти на допит чи на муки, а кого від цього
звільнити, бачучи над собою праведного суддю над усіма Бога і його страшного
суду боючись, щоб невинна кров на їхніх руках знайдена була і помста Божа за
несправедливість не настала...» [11, c. 437–438]. Зважившись на призначення
тортур, суддя мав врахувати вік, стать, стан здоров’я відданого на тортури і
пам’ятати що він швидше «...милосердний суддя, а не мучитель, пам’ятати, що і
сам є людиною» [11, c. 444].
Засуджений до смертної кари мав право безперешкодно спілкуватися з друзями,
а особливо з духовними наставниками. Останні мали домогтися щирого покаяння
злочинця, не допустити його відчаю та зневіри у Божому милосерді, переконати,
що гріхи його будуть прощені [11, c. 449]. Засудженому до страти забороняли
давати хмільні напої, щоб через сп’яніння не позбавити його повноцінного розкаяння, а разом із ним і надії на життя вічне [11, c. 450].
Проявом милосердя з боку законодавця була заборона опікунам забирати дітей
від матері-марнотратниці до їхнього повноліття, адже часто це була жінка, яка
просто не вміла правильно управляти маєтком покійного чоловіка [11, c. 205].
Знаходимо елементи такої християнської цінності, як милосердя і в нормах,
що регулювали цивільні правовідносини. Так, за загальним правилом, відчужувати
родові землі забороняли, виняток становили землі відчужені з метою будівництва
там храму, шпиталю, школи чи чогось, що могло б піти на користь церкві чи
народу [11, c. 246]. Забороняли відчужувати рухоме (речі культу) і нерухоме
церковне майно, однак така заборона не стосувалася продажу церковного майна з
метою викупу невільників чи порятунку людей від голоду [11, c. 247].
Справедливість простежуємо у положеннях, що регулювали договір дарування. Прояв невдячності обдарованого до дарувальника був єдиною підставою
для його розірвання та повернення подарованого майна дарувальнику. Під
невдячністю розуміли якщо б обдарований щодо дарувальника вчинив будь-який
злочин із застосуванням сили (так звані ґвалти), покалічив чи збезчестив його,
важко образив, заподіяв великі збитки. В цьому випадку можемо говорити про те,
що негативні наслідки для обдарованого наставали не тільки за вказані діяння, а й
лише за замах на них. Дарувальнику варто було лише довести, що обдарований
«хотів» перелічені вище дії вчинити [11, c. 258].
Миролюбство мала на меті забезпечити заборону азартних ігор (карти, гра в
кості тощо), бо через них «...трапляються бійки, побої, а часом і вбивства, багато ж
гравців програючи свої, батьківські та позичені гроші та маєтки, до крайньої нужди
доходять...» [11, c. 276]. Професійних гравців прирівнювали до професійних
злочинців, які забирали в інших майно у такий спосіб, адже не могли це зробити
шляхом крадіжки чи насильства [11, c. 276].
Смиренність та послух найкраще можна проілюструвати на прикладі приписів,
які регулювали шлюбно-сімейні відносини. Наприклад, діти, які вийшли з-під
батьківської влади, і, які відповідно до чинного тоді законодавства вже не могли
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претендувати на спадщину, були зобов’язані годувати та забезпечувати збіднілих
батьків, а також шанувати та коритись їм як цього вимагає «...природнє право під
загрозою покарання...» [11, c. 239]. Більше того, побиття чи поранення батька або
матері карали відрубуванням голови. Однак «...якби син чи дочка, не пам’ятаючи
про Бога і не боячись його страшного суду, батька чи матір свою, навмисно по
злобі чи у гніві насмерть вбили чи якимось способом когось з них умертвили,
такого сина чи дочку за таке тяжке закону Божого і природного закону порушення,
жорстокою смертю покарати...» [11, c. 352].
Детальне ознайомлення з досліджуваною пам’яткою права дає підстави зробити висновки, що положення канонічного права разом із християнськими цінностями, що там містились, увійшли до Кодексу 1743 року невипадково. Тож ми
можемо говорити про прямі впливи християнської ідеології на право Гетьманщини
(хоча посилань на джерела канонічного права у Кодексі 1743 року ми не знайдемо).
Склад комісії та світоглядні орієнтири козацтва вказують на збереження традиційної спрямованості тогочасного права на зміцнення християнства (православного
обряду) як пануючої релігії у державі.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що у межах цієї статті порушено лише
декілька суттєвих, на наш погляд, аспектів дослідження впливу християнства на
Кодекс 1743 року. Безумовно, ця тема потребує подальшої розробки, так само як і
осмислення християнської правової традиції у цілому. Подальше її обговорення
допоможе охарактеризувати та зрозуміти весь комплекс можливих впливів
християнства на право.
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CHRISTIAN VALUES AS BASIC VALUES
OF 1743 CODE (SELECTED ASPECTS)
H. Moryak-Protopopova
Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail:khrystyna.moryak-protopopova@lnu.edu.ua
The article presents justifications that law and religion are social regulators which aim is
to create rules of human behavior in a socially heterogeneous society. Their functions are, to
some extent, similar and, consequently, mutual influence of law on religion and religion on law
is inevitable (however, it is felt less and less in Europe in 21 st century). In the middle of the 18th
century the influence of religion on law was especially noticeable and, as a result, Christian
values became the basis of normative acts. Thus, we have tried to identify some Christian
values implemented as a basis for 1743 Code, the most perfect and general law codification of
Hetmanate.
Detailed studying of the legal document under analysis allowed us to conclude that
provisions of canon law with Christian values in it were included into the 1743 Code not by
accident. The combination of two states in the Hetmanate, Cossack-noble and clerical, could
have led to the fact that secular commission members’ views were formed under a significant
influence of Christianity, whereas church representatives’ views were less conservative. Most
of them were knowledgeable at current state and canonical law. Thus, there is the evidence of
direct influence of Christianity on the Hetmanate right (in spite no references to the sources of
canon law in 1743 Code). The composition of the committee and Cossacks’ worldviews
indicate preservation of traditional inclination of contemporary law to strengthen Christianity
(Orthodox rite) as a dominant religion in the state. It has been proved that, taking into
consideration historical period, composition of the committee and traditional contemporary
ideas, values mentioned in the article were Christian ones for Cossacks officers and clergy of
the Hetmanate (including authors of the Code).
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It has been revealed that 1743 Code equally protected the oldest Christian values
contained in Moses Pentateuch as well as their additions and modifications whose source was
the New Testament. It has been noted that medieval cruelty and intolerance confronted New
Age humanism in the Code.
The topic under study needs both further investigation and comprehension of the
Christian legal tradition in general. Its further exploration will allow to characterize and
understand the whole complex of possible impacts of Christianity on law, namely law of the
Hetmanate.
Keywords: Hetmanate, law, little Russian, functions, Cossack.
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УДК 340.12

ПРОБЛЕМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В США
О. Ригіна
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
е-mail: Olena.ryhina@lnu.edu.ua
Досліджено проблему імплементації міжнародних стандартів захисту прав дитини в
законодавство США. Проаналізовано положення окремих міжнародних договорів у сфері
захисту прав дитини, які на сьогоднішній час ще не були ратифіковані США та не стали
частиною їхнього національного законодавства. Встановлено, що положення таких міжнародних актів передбачали впровадження єдиних мінімальних вимог захисту прав дитини
та забезпечення «найкращих інтересів дитини», які передбачають належний фізіологічний,
психологічний, культурний та освітній розвиток дитини.
З’ясовано та обґрунтовано підстави відмови США ратифікувати окремі міжнародні
договори у сфері захисту прав дитини. Серед цих підстав, передусім, особливості
американської правової доктрини, які полягають у вкрай обережному ставленні до ратифікації тих міжнародно-правових актів, які не повною мірою можуть відповідати правовим
нормам національного законодавства. Втім, доведено, що національний механізм захисту
прав дитини США розвивається автономно відповідно до вимог міжнародних актів,
незважаючи на те, що не відбулося їх ратифікації. Про це свідчать окремі рішення
Верховного Суду США, ухвалені в 1988, 2005, 2010, 2012 роках та ін.
Ключові слова: дитина, право, захист, США, міжнародний договір.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.054

Постановка проблеми. В ідеалі як у США, так і в будь-якій іншій країні, для
забезпечення належного фізіологічного, психологічного, культурного та освітнього
розвитку дитини, повинна бути створена ефективна система захисту її прав,
спрямована на запобігання та подолання жорстокого поводження, насильства та
дискримінації, які можуть завдати шкоди дитині. Створення ефективної системи
захисту прав дитини повинно відбуватися водночас з імплементацією у національне законодавство міжнародних стандартів захисту прав дітей [13].
На підставі дослідження змісту положень окремих міжнародних договорів, які
прямо чи опосередковано стосуються захисту прав дитини, випливає, що вони
зобов’язують держави-учасниці забезпечити дітям, які перебувають на їхніх
територіях, умови для виживання, існування, фізичного, психологічного розвитку
дитини, що загалом повинно сприяти забезпеченню найкращих інтересів дитини. З
іншого боку, доцільно відзначити сьогодні у США досить розвинутий національний механізм захисту прав дитини, а тому постає питання про причини їх відмови
від ратифікації окремих міжнародних договорів.
Стан дослідження проблематики. Відповідне питання є досить дискусійним,
частково було досліджене у працях Ж. Баттогтоха, Н. В. Болібрух, Н. В. Лінник,
В. А. Шабаса. Проте висвітлювати це питання в повному обсязі, як виявилося,
неможливо без урахування правової позиції вищої судової інстанції країни –
Верховного Суду США, висловленої в рішеннях у справах: «Thompson v. Oklahoma»
© Ригіна О., 2021
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(1988), «Roper v. Simmons» (2005), «Graham v. Florida» (2010), «Miller v. Alabama»
(2012) та ін.
Виклад матеріалу. Стосовно міжнародних стандартів захисту прав дитини, то
варто зауважити, що ще 1969 року на Міжамериканській конференції, була прийнята Американська конвенція про права людини (набула чинності 1978 року),
положення якої стосуються і прав дитини. Зокрема, за кожною людиною визнається право на повагу до її життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений
життя. Смертний вирок не виносять особам, які на момент вчинення злочину не
досягли 18-річного віку або яким виповнилося понад 70 років, і такий вирок не
виконується щодо вагітних жінок (ст. 4). Згідно зі ст. 5 неповнолітні, проти яких
порушено кримінальне переслідування, відокремлюються від повнолітніх осіб, і
терміново доставляються до суду, щоб їм був наданий статус, який відповідає
їхньому статусу неповнолітнього. У ст. 12 вказано, що батьки та опікуни дитини
мають право забезпечувати їй релігійне та моральне виховання. Стаття 13 гарантує
свободу думки та її вираження, але й встановлення цензури щодо громадських
розважальних заходів з метою забезпечення морального захисту дітей і підлітків. У
ст. 17 вказано, що у разі розлучення батьків має бути передбачений захист усіх
дітей, щоб забезпечити їхні найкращі інтереси. Закон однаковою мірою визнає
рівні права дітей, народжених у шлюбі та поза шлюбом. Стаття 19 передбачає за
кожною дитиною право на заходи захисту, необхідні з урахуванням її статусу
неповнолітнього, з боку її сім’ї, суспільства і держави [1].
Вказані положення Американської конвенції про права людини не викликають
застережень, але, як зазначає І. А. Шуміло, лише 25 держав Організації американських держав1 з 35 ратифікували її. А такі країни, як США і Канада не
ратифікували її [9, c. 125] і не створили для себе обов’язку вносити зміни до свого
національного законодавства.
США та Сомалі не ратифікували також Конвенції про права дитини 1989 року
[4], незважаючи на те, що США визнають необхідність імплементації міжнародних
стандартів захисту прав дитини у національне законодавство. Водночас, США
підписали цю Конвенцію ще 1995 року, а їх представники брали активну участь у її
розробленні, але вона не була представлена в Сенат Конгресу США для ратифікації
[7, c. 93].
Даючи характеристику положенням Конвенції 1989 року, Ж. Баттогтох і
Н. В. Лінник прийшли до висновку, що позитивне значення цього міжнародного
акту полягає в тому, що вона сприяє розвиткові міжнародного співробітництва у
сфері захисту прав дітей, декларуючи всю сукупність прав дитини (громадянських,
політичних, економічних, соціальних і культурних) [2, с. 6; 5, c. 10].
На підставі дослідження положень Конвенції 1989 року випливає, що вона
зобов’язує держави-учасниці створити дітям, які перебувають на їхніх територіях,
такі умови, які сприятимуть їх виживанню та всебічному розвиткові, і таким
способом, забезпечуватимуться найкращі інтереси дитини. Водночас, на сучасному
етапі у США достатньо розвинутий національний механізм захисту прав дитини,
внаслідок чого постає питання про причини їх відмови від її ратифікації.
Проти ратифікації Конвенції 1989 року висловлюються представники Республіканської партії США, які обґрунтовують доцільність збереження уставленого

–––––––––
1 Організація американських держав (ОАД) – міжнародна організація на американському континенті, до
складу якої входить 35 держав, що була створена 1948 року з метою «забезпечення миру та процвітання країн
Західної півкулі».
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правового регулювання сімейних відносин, зокрема у питанні виховання дітей.
Також вважається, що США повинні спочатку ратифікувати Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації щодо жінок 1979 року, яку вони підписали
ще 1980 року [8].
Свої міркування щодо ратифікації Конвенцій 1979 і 1989 років висловив
республіканець Дж. Болтон, котрий у 2005–2006 роках був послом США в ООН.
Він зазначив про те, що «ми маємо власні закони, які захищають права жінок і
дітей… Нам не потрібен міжнародний договір, який би вказував нам, як поводитись, а критикам політики США більшої уваги слід приділяти обговоренню
політики тих держав, які не вважаються демократичними» [6].
Інші противники ратифікації Конвенції 1989 року вважають, що вона «становить небезпеку для суверенітету, федералізму США, прав громадян, котрі мають
дітей, завдасть шкоди авторитетові батьківської влади». Зокрема, якщо Конвенція
1989 року стане частиною національного законодавства США, діти отримують
досить широку свободу дій, значно ширшу від тієї, яку вони мають на сучасному
етапі, це стосується як питань дозвілля дитини, так і віросповідання, та її
особистого життя.
Водночас, противники ратифікації Конвенції 1989 року не враховують того,
що її ст. 5 містить положення стосовно того, що «держави-учасниці поважають
права та обов’язки батьків належним чином управляти і керувати дитиною для
дотримання визнаних цією Конвенцією прав» [8].
Відмова від ратифікації США Конвенції 1989 року пояснювалася також тим,
що особливості ювенальної юстиції та кримінально-правової доктрини не повною
мірою відповідали положенням цього міжнародного договору. Зокрема, ст. 37
Конвенції 1989 року зобов’язує держави-учасниці вилучити зі свого національного
законодавства положення про застосування таких покарань, як смертна кара та
довічне позбавлення волі, яке не передбачає можливості звільнення, а значить і
мети покарання, що полягає у перевихованні злочинця [4].
В основу положень ст. 37 Конвенції 1989 року, за спостереженням В. А. Шабаса,
були запозичені положення англійського Білля про права 1688 року про заборону
застосовувати «жорстокі та незвичайні покарання», які згодом були закріплені в
Декларації незалежності та восьмій поправці до Конституції США [15, c. 4].
Дійсно, тривалий час у кримінальних законах і кодексах американських штатів
містилися такі покарання, які могли застосовуватися до осіб, котрі вчинили тяжкі
злочини у неповнолітньому віці, як смертна кара та довічне позбавлення волі без
права дострокового звільнення. Однак ці покарання на сьогоднішній час вилучені з
кримінального законодавства на підставі рішень Верховного Суду США, які були
ухвалені в 1988 [17], 2005 [14], 2010 [10], 2012 [11] роках, і якими була визнана
неконституційність цих покарань щодо осіб, котрі вчинили злочини у неповнолітньому віці. Отже, пояснення відмови ратифікувати Конвенцію 1989 року на тій
підставі, що вона суперечить кримінальним законам і кодексам штатів, втратило
актуальність, оскільки Верховний Суд США у цьому питанні узгодив національне
законодавство відповідно до ст. 37 Конвенції 1989 року, хоча вона і не була
ратифікована цією державою.
Як зауважила Н. В. Болібрух, президент Б. Обама (2009–2017 років) свого часу
обґрунтовував доцільність ратифікації Конвенції 1989 року, але проти цього
рішуче виступила досить впливова у США організація «Parental Rights» («Права
батьків»). На думку представників цієї організації, положення Конвенції 1989 року
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підривають авторитет батьків та їх влади, зокрема забороняють батькам чинити
необхідний виховний вплив на них [3, c. 242].
Варто зазначити, що організація «Права батьків» активно виступає за прийняття та ратифікацію поправки до Конституції США щодо батьківських прав. Цю
поправку запропонував ще 2008 року політик-республіканець, депутат Палати
представників, а на сьогоднішній час посол США в Нідерландах (з 2018 року)
П. Хоекстр. Згідно з поправкою, питання виховання, освіти та піклування, які стосуються дітей, визнають основним правом їхніх батьків (ч. 1). Це право охоплює
можливість обирати навчальний заклад, який стане альтернативою державній
освіті, тобто право обирати державну, приватну, релігійну школу чи право здобути
шкільну освіту вдома (ч. 2). При цьому, США та будь-який штат не повинні
порушувати ці права, вказуючи, що їхні урядові інтереси мають більш пріоритетне
значення, ніж права батьків (ч. 3). Це батьківське право не може бути обмежене на
підставі того, що особа має інвалідність (ч. 4). У поправці міститься заборона щодо
прийняття будь-якого міжнародного договору, положення якого можуть бути
«використані для заміщення, модифікації, неправильного тлумачення або перешкодою для застосування гарантованих прав громадян» (ч. 6) [16].
На сьогоднішній час питання про прийняття цієї поправки до федеральної
Конституції в Конгресі США ще не розглядали. Попри це, можливість її прийняття
є цілком доцільною, зважаючи на два рішення Верховного Суду США. Перше з
них – це рішення у справі «Пірс до Товариства сестер» (1925 року), згідно з яким
був визнаний неконституційним Закон про обов’язкову освіту 1922 року, що
зобов’язував батьків чи опікунів віддавати дітей у віці від восьми до шістнадцяти
років навчатися тільки до державної школи того району, в якому вони проживали.
Водночас, «Товариство сестер», яке було стороною у справі, велоло активну
діяльність щодо догляду за сиротами, освіченою молоддю, засновувало та утримувало шкільні заклади та ін. Вища судова інстанція дійшла висновку, що штати
не мають права «стандартизувати» дітей, примушуючи їх навчатися лише в
державних школах [12]. Тобто визнав за батьками право обирати школу, в якій
навчатимуться їхні діти.
Друге з цих рішень Верховного Суду США, яке було взято до уваги при
розробленні положень поправки щодо батьківських прав, було прийняте у справі
«Троксель до Гранвілль» (2000 року). За обставинами справи до суду звернулися
батьки померлого Б. Трокселя, котрі просили визнати за ними право на відвідування своїх онуків на підставі закону штату Вашингтон, який дозволяв будь-якій
третій особі подавати клопотання щодо отримання дозволу відвідувати дітей в
будь-який час у випадку, якщо це заперечують батьки. Проте в цьому випадку не
стільки проти зустрічей, як проти їх кількості та тривалості доводила аргументи
матір дітей. Вища судова інстанція США визнала цей закон неконституційним,
оскільки він обмежував право батьків виховувати своїх дітей [18].
Висновки. Отже, проблема впровадження міжнародних стандартів захисту
прав дитини в законодавство США є двояким. З одного боку, відмова США від
ратифікації низки міжнародних нормативних актів у сфері захисту прав дитини
допомагає припускати той факт, що їхнє законодавство повною мірою може
відповідати на сучасному етапі встановленим міжнародним стандартам захисту
прав дитини. Проте, з другого боку, є чимало доказів того, що національний
механізм захисту прав дитини розвивається автономно відповідно до вимог
міжнародних актів, незважаючи, що не відбулося їх ратифікації. Про це свідчать
рішення Верховного Суду США, ухвалені в 1988, 2005, 2010, 2012 роках, на
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підставі яких національне законодавство було приведено у відповідність до ст. 37
Конвенції 1989 року, яка так і не була ратифікована США. Водночас, особливість
правової доктрини США полягає в її здатності еволюціонувати самостійно без
фактичної імплементації норм міжнародних договорів, але в дійсності США не
можуть оминути загальносвітових тенденцій, сформованих у сфері захисту прав
дитини.
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THE ISSUE OF IMPLEMENTATION
OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROTECTION
OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE US
О. Ryhina
Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail: Olena.ryhina@lnu.edu.ua
The article researches the issue of implementation of international standards for the
protection of children's rights under the laws of the United States. The author analyzes the
provisions of the certain international treaties on the protection of children's rights, that were
not ratified by the United States and did not become the part of its national law. It is
established that the articles of such international acts provide the uniform minimum
requirements for the protection of children's rights and ensuring "the best interests of the
child", that consist of the requirements concerning normal physiological, psychological, cultural
and educational development of the child.
The reasons for the refusal to ratify certain international treaties on the protection of
children's rights by the United States are substantiated. Among these grounds are, firstly, the
peculiarities of American legal doctrine, explaining the meticulous attitude to the ratification of
such international legal acts, that do not fully comply with the legal norms of national law. It is
proven, that however the national mechanism for the protection of children's rights developed
in the United States autonomously, but such development does accord with the requirements
of international documents, despite the fact that they had not been ratified. Certain decisions
of the Supreme Court of the United States evidence the facts of development of national laws
on the protection of children's rights. They include the decisions of the Supreme Court of the
United States adopted in 1988, 2005, 2010, 2012 and some other decisions. The first of them
are the decisions on the unconstitutionality of the capital punishment and life imprisonment
without the possibility of release for juveniles and persons, guilty in committing serious crimes.
Consequently, the peculiarity of the US legal doctrine is its independent evolution without the
ratification and implementation of international treaties, however, in reality, the United States
cannot ignore global trends in the protection of children's rights.
Keywords: child, law, protection, USA, international treaty.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС
АСОЦІЙОВАНОГО ЧЛЕНА КООПЕРАТИВУ
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Стаття присвячена дослідженню правового статусу асоційованих членів кооперативу.
У статті проаналізовано права та обов’язки, які особа набуває у зв’язку із вступом до
асоційованих членів кооперативу. На підставі аналізу чинних законодавчих актів України
з’ясовано, що правами асоційованого члена кооперативу є: право дорадчого голосу, а в
окремих випадках право ухвального голосу з питань, встановлених статутом; право отримання виплат на паї; право виходу в установленому порядку з кооперативу; право на
отримання повної інформації про діяльність кооперативу; переважне порівняно з членами
кооперативу право на одержання паю при ліквідації кооперативу; інші права, зокрема,
однак не виключно ті, що безпосередньо пов’язані з участю саме у певному виді кооперативу. Керуючись законодавчим дослідженням, встановлено, що обов’язками асоційованого
члена кооперативу є: дотримуватись умов асоційованого членства у кооперативі відповідно до його статуту; сплачувати визначені статутом внески; відшкодовувати кооперативу
або іншим членам матеріальні та нематеріальні збитки, нанесені своїми діями або бездіяльністю; не розголошувати комерційну таємницю про діяльність кооперативу. Проаналізовано, що права та обов’язки асоційованих членів дуже схожі до корпоративних прав, які
набувають учасники таких юридичних осіб корпоративного типу, як господарські товариства. Доведено, що правовий статус асоційованих членів кооперативу схожий, однак не
аналогічний із правовим статусом власників привілейованих акцій, вкладників у командитних товариствах. Запропоновано внести зміни до чинного законодавства України в частині
встановлення того, що лише у виробничих кооперативах можна набути асоційоване
членство.
Ключові слова: кооператив, асоційований член, права асоційованого члена, обов’язки
асоційованого члена, виробничий кооператив.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.061

Стан дослідження. Асоційоване членство у кооперативах окремо не було
предметом наукового дослідження у вітчизняній науковій літературі. У дослідницьких працях таких науковців, як О. М. Вінник, В. О. Коверзнева, В. C. Щербини,
Я. З. Гаєцької-Колотило, В. І. Семчика, В. М. Масіна, О. В. Гафурова, В. Ю. Уркевича,
В. В. Гончаренко, В. В. Зіновчук, переважно досліджено діяльність кооперативів
загалом. Проте комплексних та цільових досліджень, які б були присвячені
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правовому статусу асоційованого члена кооперативу за законодавством України,
до сьогодні проведено не було.
Цілями статті є характеристика правового статусу асоційованих членів
кооперативів відповідно до чинного законодавства України
Завданням статті є визначити, чи належать асоційованим членам кооперативу
корпоративні права та обов’язки, а також з’ясувати, чи у всіх видах кооперативів
передбачається асоційоване членство.
Виклад основного матеріалу. На ниві чинного законодавства України
питання діяльності кооперативів урегульоване такими законодавчими актами, як
ЦК України [8], Законами України «Про кооперацію» [6], «Про сільськогосподарську кооперацію» [7], а також примірними (взірцевими) статутами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу [5] (надалі – ПС с/г обслуговуючого
кооперативу), сільськогосподарського виробничого кооперативу [4] (надалі – ПС
с/г виробничого кооперативу), споживчого товариства [1] (надалі – ПС споживчого
товариства). У процесі аналізу вказаних нормативно-правових актів можна дійти
висновку, що у кооперативах передбачене особливе членство, так зване «асоційоване
членство». Якщо на питання членства у кооперативах відповідь певною мірою
надана, то нерозкритим і покритим килимом неурегульованості та недосконалості
правових норм залишається правовий статус асоційованого члена кооперативу.
Щоб внести лепту ясності у досліджуване питання, варто проаналізувати норми
вищенаведених та чинних станом на сьогодні законодавчих актів, що урегульовують питання прав та обов’язків асоційованих членів кооперативів.
Ні Закон України «Про кооперацію», ні Закон «Про сільськогосподарську
кооперацію» не встановлює чіткого переліку прав та обов’язків асоційованого
члена, як це передбаченого, до прикладу, для членів кооперативу (ст. 12 Закону
України «Про кооперацію» [6], ст. 12 Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію» [7]). Однак, зміст, наприклад, статей 14 та 26 Закону України «Про
кооперацію» [6] дає зрозуміти, що асоційоване членство передбачає право дорадчого голосу в кооперативі, переважне порівняно із членами кооперативу право на
одержання паю при ліквідації кооперативу, право на виплату частини доходу
кооперативу на паї. До локального, статутного урегулювання віднесено питання
щодо порядку вступу до кооперативу, участі асоційованого члена у його виробничій чи господарській діяльності, розміру паїв та виплат на паї, а також прав та
обов’язків такого члена (тут варто розуміти, що, попри встановлений у законі
перелік прав та обов’язків, у статуті можна передбачити їх розширений перелік).
Зміст норм Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» [7] дає
ширше уявлення про права та обов’язки асоційованого члена кооперативу (тут,
сільськогосподарського). Так, із закону слідує, що асоційоване членство, окрім
вищенаведеного, передбачає: право бути належно повідомленим про проведення
загальних зборів; вносити додаткові вклади до статутного капіталу, а також не
передбачає обов’язку (порівняно із членом кооперативу) беззаперечної участі у
господарській та/або іншій діяльності кооперативу (ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 1,
ч. 6 ст. 14 ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» [7]).
Цікавою є гарантійна норма для асоційованого члена, яка передбачає, що у разі
внесення змін до статуту сільськогосподарського кооперативу щодо припинення
асоційованого членства, зокрема щодо умов повернення частки, в сільськогосподарському кооперативі асоційований член такого кооперативу має право не
пізніше шести місяців з дня прийняття рішення про внесення змін припинити
асоційоване членство у такому кооперативі на умовах, передбачених статутом
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сільськогосподарського кооперативу в редакції, що діяла до дня внесення таких
змін (ч. 7 ст. 14 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» [7]).
Як слідує із вищенаведеного, Закони України «Про кооперацію» та «Про
сільськогосподарську кооперацію» не можуть похвалитися своїм досконалим урегулюванням правового статусу асоційованого членства. При тому, що це єдині
закони, окрім ЦК України, які регулюють діяльність кооперативів загалом.
Коли закони не дають досконалі відповіді щодо правового регулювання,
можна вдатися до аналізу вищевказаних примірних (взірцевих статутів). Так, пункт
6.3. ПС с/г обслуговуючого кооперативу [5] також передбачає таке право асоційованого члена, як право отримувати повну інформацію про діяльність кооперативу.
Зі змісту положень ПС с/г виробничого кооперативу [4] можна виділити обов’язки
асоційованого члена, якими є: дотримування умов асоційованого членства у кооперативі, передбачених законодавством та статутом; сплата визначених статутом
внесків; відшкодування кооперативу або іншим членам матеріальних та нематеріальних збитків, нанесених своїми діями або бездіяльністю; не розголошувати
комерційної таємниці про діяльність кооперативу.
Як вбачається із аналізу ПС споживчого товариства [1] асоційований член має
право брати участь у діяльності споживчого товариства, обговорювати питання
порядку денного загальних (дільничних) зборів членів споживчого товариства, бути
обраним лише в громадські органи управління і контролю споживчого товариства
(дільничний комітет, комісію кооперативного контролю), а також права на: користування послугами та пільгами, які надає споживчий кооператив; добровільного
виходу зі споживчого кооперативу (п. п. 11, 13, 14 ПС споживчого товариства [1]).
Аналіз положень статутів діючих кооперативів дає підстави дійти висновку,
що, попри передбачене законами право дорадчого голосу, асоційовані члени на
локальному рівні урегулювання наділяються правом ухвального голосу, проте
лише з певних питань. Наприклад, асоційовані члени мають право голосувати з
питання розміру виплат на паї, які останні отримуватимуть, чи щодо питання
порядку вступу та виходу до/з асоційованого членства. Видається логічним, що
асоційовані члени відповідно до статутного урегулювання мають право ухвального
голосу лише з тих питань, які стосуються асоційованого членства.
Підсумувавши на підставі аналізу вищевказаних законів та примірних (взірцевих) статутів, якими правами та обов’язками наділені асоційовані члени кооперативу, можна скласти такий перелік. Права асоційованого члена: право дорадчого
голосу, а в окремих випадках право ухвального голосу з питань, встановлених
статутом; право отримання виплат на паї; право виходу в установленому порядку із
кооперативу; право на отримання повної інформації про діяльність кооперативу;
переважне порівняно із членами кооперативу право на одержання паю при ліквідації кооперативу; інші права, зокрема, однак не виключно ті, що безпосередньо
пов’язані з участю саме у певному виді кооперативу. Обов’язки асоційованого
члена: дотримуватись умов асоційованого членства у кооперативі відповідно до
його статуту; сплачувати визначені статутом внески; відшкодовувати кооперативу
або іншим членам матеріальні та нематеріальні збитки, нанесені своїми діями або
бездіяльністю; не розголошувати комерційну таємницю про діяльність кооперативу.
Аналітично пригледівшись до прав та обов’язків асоційованих членів, можна
дійти висновку, що такі є дуже схожими до прав та обов’язків, якими наділені
учасники господарських товариств (ст. ст. 116, 117 ЦК України [8]). Тобто права та
обов’язки асоційованих членів дуже схожі до корпоративних прав, які набувають
учасники таких юридичних осіб корпоративного типу, як господарські товариства.
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Однак водночас варто наголосити на тому, що відсутність в асоційованих
членів повного та цілковитого права ухвального голосу з усіх питань діяльності
кооперативу свідчить про їхню більшу схожість не з повноправними учасниками
господарських товариств (власниками простих акцій, учасниками ТзОВ, учасниками з повною відповідальністю, наприклад), а з власниками привілейованих
акцій та вкладниками командитних товариств. Власники привілейованих акцій
теж мають право голосувати лише зі встановлених законом питань (ч. 5 ст. 26
Закону України «Про акціонерні товариства» [2]). Водночас, право вкладників на
управління діяльністю командитного товариства теж є обмеженим (ст. 81 Закону
України «Про господарські товариства» [3]). Асоційовані члени, як і, зокрема,
вкладники, мають право першочергового повернення вкладу при ліквідації відповідної юридичної особи (п. г. ст. 79 Закону України «Про господарські
товариства» [3]).
Також важливим питанням, яке необхідно з’ясувати, є питання, у яких видах
кооперативів може виникати асоційоване членство. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» [7] передбачає, що у сільськогосподарському кооперативі (крім сільськогосподарського кооперативу, що здійснює діяльність без
мети одержання прибутку) може бути передбачено асоційоване членство (ст. 14
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» [7]). Із наведеної норми
можна підсумувати, що статус асоційованого члена можна набути лише у сільськогосподарському кооперативі, що має за мету одержання прибутку.
Будь-який інший закон, зокрема Закон України «Про кооперацію», чи
вищенаведені примірні (взірцеві) статути не передбачають окремих пояснень,
висвітлених у їхніх положеннях та нормах, чи у всіх видах кооперативів можна
набути асоційоване членство. У цьому випадку можна керуватися наступним.
Примірні статути, які за своїм найменуванням звучать: примірні статути сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, сільськогосподарського виробничого
кооперативу та споживчого товариства, містять умови про асоційоване членство.
Тому можна припустити, що асоційоване членство можливе не лише у виробничому кооперативі, що має на меті одержання прибутку (абз. 4 ст. 2 Закону
України «Про кооперацію» [6]), але й в обслуговуючому та споживчому кооперативах, які не наділені ознакою комерційної діяльності (абз. абз. 5, 6 Закону
України «Про кооперацію» [6]).
На мою думку, такий підхід видається неправильним, з огляду на таке.
Асоційований член, враховуючи аналіз його прав та обов’язків, – це інвестор, який
вкладається у діяльність кооперативу та очікує від цього відповідного доходу.
Асоційований член кооперативу, як і власники привілейованих акцій та вкладники
командитних товариств, мають певні переважні права, зокрема, у частині виплат та
повернення вкладів у разі ліквідації кооперативу, які наділені комерційною ознакою. Тому саме з таких міркувань логічно, щоб асоційоване членство виникало
лише у виробничих кооперативах, які єдині серед інших кооперативів, що мають
на меті одержання прибутку.
Отже, вважаю, що до чинного законодавства України необхідно внести зміни в
частині встановлення, що лише у виробничих кооперативах можна набути асоційоване членство.
Висновки. Правовий статус асоційованих членів кооперативу схожий до
правового статусу власників привілейованих акцій, вкладників у командитних
товариствах, які є учасниками господарських товариств, що мають за мету одержання прибутку. Асоційовані члени за своєю природою є вкладниками, які,
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вступивши до кооперативу, очікують одержання прибутку. Оскільки зі всіх видів
кооперативів лише виробничий кооператив має за мету одержання прибутку, до
чинного законодавства України необхідно внести зміни в частині встановлення, що
лише у виробничих кооперативах можна набути асоційоване членство.
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LEGAL STATUS OF ASSOCIATED MEMBER
OF THE COOPERATIVE
K. Diukarieva-Berzhanina
Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail: kateryna.dyukaryeva@lnu.edu.ua
The article is devoted to the study of the legal status of associate members of the
cooperative. The article examines in detail the legal status of associate members of the
cooperative in accordance with the Law of Ukraine «On Cooperation», the Law of Ukraine «On
Agricultural Cooperation», the Model Statute of the Agricultural Production Cooperative, the
Model Statute of the Agricultural Service Cooperative, the Model Statute of Consumer
Cooperative. The rights and responsibilities that a person acquires in connection with joining
the associate members of the cooperative are analysed. Based on the analysis of current
legislation of Ukraine, it is found that the rights of an associate member of the cooperative are
the following: the right to an advisory vote, and in some cases the right to vote on the issues
established by the statute; the right to receive payments on shares; the right to withdraw from
the cooperative in the prescribed manner; the right to receive complete information about the
activities of the cooperative; preferred in comparison with the members of the cooperative the
right to receive a share in the liquidation of the cooperative; other rights, in particular, but not
exclusively those directly related to participation in a particular type of cooperative. Based on
the legislative study, it is established that the responsibilities of an associate member of the
cooperative are as follows: to comply with the terms of associate membership in the
cooperative in accordance with its charter; to pay statutory contributions; to reimburse the
cooperative or other members for material and non-material damages caused by their actions
or omissions; not to disclose trade secrets about the activities of the cooperative. It is analysed
that the rights and obligations of associate members are very similar to the corporate rights
acquired by the members of such corporate legal entities as companies. The opinion is
expressed that the legislative approach to the possibility of acquiring associate membership in
service and consumer cooperatives is incorrect. It is proven that associate members are by
nature depositors who, upon joining a cooperative, expect to make a profit. Since among all
the types of cooperatives only a production cooperative is for profit, it is proposed to amend
the current legislation of Ukraine establishing the provision that only in production cooperatives
associate membership can be acquired.
Keywords: cooperative, associate member, associate member rights, associate member
responsibilities, production cooperative
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РЕФОРМА ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (2020): ОСНОВНІ
НОВАЦІЇ ЩОДО ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ)
Л. Тарасенко
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: leonid.tarasenko@lnu.edu.ua
У статті проаналізовано основні новації чинного законодавства щодо винаходів та
корисних моделей. Досліджено умови надання правової охорони винаходу (корисній
моделі), порядок подання та розгляду заявки на винахід і корисну модель, застосування
процедур «pre grant opposition» і «post grant opposition», способи захисту патентних прав.
Доведено важливість створення в Україні національного патентного відомства (НОІВ).
Обґрунтовано необхідність прийняття окремого закону про НОІВ замість дублювання норм
про правовий статус НОІВ, його структуру, компетенцію тощо у кількох законодавчих актах.
Аргументовано потребу законодавчого вирішення питання про належність майнових
патентних прав на службовий винахід (корисну модель). Доведено, що публікація
відомостей про заявку на винахід має важливе значення, оскільки з цього моменту заявка
стає публічною, і невизначена кількість осіб має змогу ознайомитися з її змістом, тобто
може побачити технічну суть винаходу. Обґрунтовано необхідність передання повноважень щодо прийняття рішення про видачу примусових ліцензій Національному органу
інтелектуальної власності. Встановлено, що замість визнання недійсним патенту на винахід (корисну модель), запроваджено визнання недійсними саме прав на винахід (корисну
модель), що наразі не сприйнято судовою практикою. Доведено, що важливою новацією
реформи патентного законодавства (2020) є запровадження процедури визнання прав на
винахід (корисну модель) недійсними в позасудовому порядку («post-grant opposition») з
метою присікання практики патентування недобросовісними заявниками загальновідомих
технічних рішень.
Ключові слова: патент, Укрпатент, інтелектуальна власність, патентне відомство, суд.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.067

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що у
2020 році було проведено реформу законодавства про промислову власність (у
тому числі реформу патентного законодавства). Зокрема, були прийняті кілька
законодавчих актів про створення національного органу інтелектуальної власності
[3]; про посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові
зразки та боротьби з патентними зловживаннями [4]; про реформу патентного
законодавства [5].
Наслідком реформи стало суттєве оновлення правового регулювання патентних правовідносин. Вектор оновлення – це стандарти ЄС у сфері інтелектуальної
власності, які ще у 2014 році були передбачені в Угоді про Асоціацію України і ЄС
[7].
Законодавство України, що регулює патентні відносини, не змінювалося,
починаючи з 2012 року. Тому назріла необхідність комплексного реформування
законодавства про патенти. Належна правова база є основою для ефективної правової охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.
© Тарасенко Л., 2021
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Стан дослідження. Реформа патентного законодавства практично не була
предметом наукового дослідження у вітчизняній науковій літературі. Загалом
дослідження у сфері патентного права здійснювали Ю. М. Капіца, О. Ю. Кашинцева,
О. П. Орлюк, О. А. Підопригора, Р. О. Стефанчук, Л. Л. Тарасенко та інші. Окремі
публікації щодо законодавчих новацій патентного права, які відбулися у 2020 році,
не містять належного наукового аналізу досліджуваної проблематики.
Цілями статті є характеристика національного патентного законодавства в
контексті проведеної реформи законодавства про промислову власність, обґрунтування висновків щодо вдосконалення правового регулювання досліджуваних відносин.
Завданням статті є визначити правове значення реформи патентного законодавства, охарактеризувати правовий статус національного патентного відомства,
його компетенцію, дослідити застосування процедур «pre grant opposition» і «post
grant opposition», визначити ефективність способів захисту патентних прав.
Виклад основного матеріалу. Закон України «Про охорону прав на винаходи
і корисні моделі» у 2020 році зазнав кардинальних змін. Ці зміни варто оцінювати
позитивно. Але низка проблемних аспектів залишилася невирішеною.
Перш за все звертаємо увагу на те, що законом запроваджено таку інституцію,
як Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ), який мав би стати
національним патентним відомством. Відзначаємо надзвичайну потрібність цієї
інституції, оскільки саме НОІВ виконує всі повноваження щодо надання правової
охорони об’єктам патентного права (розгляд заявки та прийняття рішення за
результатами такого розгляду, видача патенту тощо), а також наділений повноваженням щодо захисту таких прав (діяльність Апеляційної палати НОІВ).
Недоліком законодавчої техніки варто відзначити те, що правовий статус
НОІВ не визначено в окремому законі. Вказаний вище закон [3] є законом про
внесення змін у кілька законодавчих актів – «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про правову охорону географічних зазначень», «Про авторське
право і суміжні права». У всі ці закони було внесено однакові законодавчі норми:
визначення НОІВ, його повноваження (з конкретизацією повноважень щодо кожного об’єкту інтелектуальної власності у кожному спеціальному законі), правовий
статус та компетенція органів управління НОІВ (керівник НОІВ, наглядова рада),
компетенція Апеляційної палати, гарантії незалежності Апеляційної палати та
експертів НОІВ, правовий статус атестаційної та апеляційної комісії НОІВ. Тому
більш доцільним було прийняття закону про НОІВ, а не дублювання норм про
правовий статус НОІВ, його структуру, компетенцію тощо у кількох законодавчих
актах. Водночас доцільн позитивно оцінити ці законодавчі зміни, оскільки Україна
отримала повноцінне патентне відомство, як у країнах ЄС, США тощо. Станом на
сьогодні функції НОІВ виконує Укрпатент (відповідно до Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 13.10.2020 р. № 1267-р. [6]).
Винахід (корисна модель) традиційно трактується законодавцем як результат
інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. Дискусійним залишається підхід щодо ототожнення винаходу і корисної моделі в одному
законодавчому визначенні. Зокрема, Ю. Капіца пропонує кілька варіантів правової
охорони корисної моделі як об’єкта патентного права:
1. Відмінити охорону прав на корисні моделі загалом (за прикладом Люксембургу, Швеції, Великої Британії, Бельгії, Нідерландів, Ірландії),
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2. Визначити об’єктом корисної моделі лише для тривимірного об’єкта
(пристрій). При цьому правова охорона не надається способу, речовинам та складу
речовин, біологічним матеріалам. Для корисної моделі ставиться додаткова умова
патентоздатості – винахідницький рівень (яку перевіряє НОІВ шляхом проведення
кваліфікаційної експертизи за заявою заявника/володільця патенту). Перед використанням механізмів судового захисту, вжиття митних заходів, перед зверненням
до Антимонопольного комітету, наявність висновку такої кваліфікаційної
експертизи є обов’язковим [1, с. 37].
Вважаємо, що думка заслуговує на увагу, однак станом на сьогодні Україна не
готова як до відміни корисної моделі як об’єкта патентного права, Щодо посилення
умов патентоздатності корисної моделі вважаємо, що така позиція заслуговує на
увагу з огляду на те, що при здійсненні права на захист патентних прав, що
випливають з корисної моделі, необхідним є підтвердження певних умов патентоздатності. Це можливо встановити шляхом проведення кваліфікаційної експертизи,
яку здійснює патентне відомство. Під час проведення кваліфікаційної експертизи
доцільно перевіряти винахідницький рівень, новизну і промислову придатність
корисної моделі. Однак цей процес може зайняти тривалий період, оскільки
новизну перевіряють шляхом дослідження патентних заявок і в Україні, і закордоном, які оприлюднюють приблизно через 18 місяців після подання.
Умови надання правової охорони винаходу (корисній моделі) не змінилися,
було внесено редакційні правки, зокрема, правову охорону надають винаходу
(корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об’єктом винаходу залишено
продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і
тварини тощо), процес (спосіб). Натомість об’єктом корисної моделі може бути
лише пристрій (а це лише один із видів продукту) або процес (спосіб). Речовина,
штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини не може бути об’єктом
корисної моделі. Також законодавцем слушно вилучено з об’єктів винаходу і
корисної моделі нове застосування продукту або процесу.
Окрім того, не можуть бути винаходом чи корисною моделлю хірургічні чи
терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини; процеси клонування людини; процеси змінювання
через зародкову лінію генетичної ідентичності людей; процеси використання
людських ембріонів для промислових або комерційних цілей; процеси змінювання
генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будьякої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених
унаслідок такого процесу; людський організм на різних стадіях його формування
та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена; продукт або процес, який стосується
рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи
певною породою тварин; продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не
є продуктом технічного процесу.
Законодавцем також усунуто некоректність у визначенні патенту, який тепер
засвідчує права інтелектуальної власності на винахід та корисну модель, а не право
власності на них (що повністю узгоджується із застосуванням теорії виключних
прав у законодавстві України про інтелектуальну власність). Також закон тепер
передбачає лише два види патентів (не враховуючи секретних та службових
винаходів, корисних моделей): патент на винахід, який видається на 20 років за
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результатами проведення кваліфікаційної експертизи, і патент на корисну модель,
який видають на 10 років шляхом проведення формальної експертизи (цей патент
за правовою природою залишається деклараційним, тобто таким, що видається під
відповідальність заявника). Законодавець остаточно відмовився від деклараційного
патенту на винахід, який видавався на 6 років за результатами проведення
формальної експертизи і експертизи на локальну новизну (можливість видачі цього
патенту була передбачена Законом України «Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі», але не була передбачена ЦК України).
Закон усунув можливість видачі так званих «вічнозелених патентів», удосконаливши зміст винахідницького рівня як умови патентоздатності. Відтепер такими,
що явно випливають із рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з
рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри,
композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми,
розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю. У
науковій літературі зазначають, що патенти з ознаками «вічнозеленості» відносять
до категорії вторинних патентів, адже за своєю суттю вони базуються на первинному патенті, що захищає або захищав конкретну інноваційну хімічну сполуку.
Тому законодавчі зміни в Україні є юридичним інструментом запобігання зловживанню патентними правами як перешкоди у доступі до лікування та забезпечення
права людини на життя і здоров’я [2, с. 23]. Такий підхід відповідає європейському
досвіду боротьби з великими фармацевтичними компаніями, які намагаються
зберегти патентну монополію на певний лікарський засіб, змінюючи лише окремі
неважливі з погляду застосування препарату додатки.
Попри законодавчі редакційні зміни невирішеним є питання щодо належності
майнових патентних прав на службовий винахід (корисну модель). Зокрема, як і
раніше право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) має роботодавець винахідника, якщо інше не передбачено договором (ч. 1 ст. 9 Закону України
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Чи право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) і належність майнових прав на винахід
(корисну модель) є тотожними поняттями – до кінця не зрозуміло, однак законодавча колізія продовжує існувати. Так, ЦК України у ч. 2 ст. 429 передбачає, що
майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з
виконанням трудового договору (контракту), належать працівникові, який створив
цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно,
якщо інше не встановлено цим Кодексом або договором. «Цей кодекс» передбачає
«інше» тільки для комп’ютерних програм (аб. 2 ч. 3 ст. 440). Відтак і надалі
традиційно ЦК України має перевагу над нормами спеціального законодавства, у
цьому випадку над нормами закону у сфері патентного права. Вважаємо такий
підхід неправильним, оскільки спеціальний закон на те і спеціальний, щоб містити
особливі норми, відмінні від загальних положень.
Черговою законодавчою новацією, яка запроваджена реформою патентного
законодавства (2020), можливість зміни заявника у разі створення винаходу (корисної моделі) кількома особами. У разі перегляду умов договору щодо складу
винахідників НОІВ за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також осіб, що є винахідниками, але не зазначені у заявці як винахідники,
вносить зміни до матеріалів заявки.
Також новелою законодавства є можливість подавати заявку або у паперовій,
або в електронній формі (у такому разі здійснюється електронне діловодство
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відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного
документообігу).
З дати надходження заявки до НОІВ і до публікації відомостей про неї
матеріали заявки є конфіденційною інформацією. Лише після спливу 18 місяців від
дати подання заявки на винахід НОІВ оприлюднює відомості про заявку, якщо
вона не відкликана.
Публікація відомостей про заявку має важливе значення, оскільки з цього
моменту заявка стає публічною, і невизначена кількість осіб має змогу ознайомитися
з її змістом, тобто може побачити технічну суть винаходу. Після оприлюднення
заявки заінтересовані особи отримують право подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки (зокрема, з підстав, що винахід не відповідає умовам надання
правової охорони), клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі
формули винаходу з урахуванням опису та наявних креслень, зауваження щодо
відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони. Заперечення
проти заявки трактується як «pre grant opposition», тобто заперечення на стадії
розгляду заявки. НОІВ надає оцінку такому запереченню у висновку кваліфікаційної експертизи. Хоча НОІВ проводить кваліфікаційну експертизу, об’єктивно
визначаючи відповідність винаходу умовам надання правової охорони, подане
заперечення може містити додаткові (невідомі Украпатенту) відомості щодо
невідповідності винаходу умовам патентоздатності, наприклад, новизні.
У ст. 21 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
йдеться про можливість володільця патенту стягнути збитки на підставі надання
винаходу тимчасової правової охорони. Заявник має право на одержання
компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від
особи, яка використовувала винахід без дозволу заявника, і точно знала про подану
заявку, наприклад, на підставі листа (іншого документа) майбутнього власника
патенту. Це право на відшкодування збитків можна реалізувати лише після
державної реєстрації винаходу.
Якщо рішення НОІВ є негативним для заявника (йому відмовлено у видачі
патенту), то заявник може оскаржити таке рішення до Апеляційної палати НОІВ
шляхом подання заперечення протягом двох місяців після отримання рішення.
Винаходи, корисні моделі можуть використовуватися в цифровому середовищі, зокрема, в мережі Інтернет. Таке використання є доволі обмеженим, оскільки
об’єктом винаходу, корисної моделі є певне технічне рішення, яке зазвичай не
може застосовуватися в мережі Інтернет. Водночас реформа патентного законодавства (2020) оминула цей аспект правового регулювання. Вважаємо, це також
недоліком правового регулювання, який варто усувати найближчим часом.
Законодавство України про винаходи і корисні моделі містить лише одну пряму
норму щодо використання їх у мережі Інтернет. Зокрема, використання винаходу
(корисної моделі) в Інтернеті можливе шляхом пропонування для продажу певного
товару (продукту). З урахуванням того, що об’єктом винаходу (корисної моделі) є
продукт або процес (спосіб), у мережі Інтернет може пропонуватися до продажу
лише продукт. Водночас майнові права інтелектуальної власності на винахід
(корисну модель), який є способом одержання продукту, поширюється і на
продукт, безпосередньо одержаний цим способом. У законі не розкрито поняття
«пропонування до продажу» продукту. На нашу думку, це поняття охоплює
безпосередню оферту власника веб-сайту, власника облікового запису до продажу
певного товару, а також рекламування цього товару з метою продажу (в тому числі
рекламування посередниками, дилерами тощо). Використання винаходів та
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корисних моделей у мережі Інтернет можливе й шляхом безпосереднього застосування певного продукту з використанням Інтернету. Йдеться про «computer
implemented inventions», які використовуються у цифровому середовищі та складовою яких є певне програмне забезпечення. Спеціальне правове регулювання цих
відносин в Україні – відсутнє, тому використання винаходів, корисних моделей у
цифровому середовищі потребує належної правової бази, адже це приклад, коли
суспільні відносини розвиваються швидше, ніж відповідне законодавство.
Закон передбачає можливість видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі) у таких випадках: 1) невикористання (недостатнього) використання
винаходу (корисної моделі) протягом трьох років; 2) видача залежної і перехресної
ліцензії; 3) видача ліцензії для суспільних потреб. Вважаємо, що інститут примусової ліцензії потрібний, але правове регулювання цих відносин є недосконалим.
Наприклад, у першому і другому випадку рішення про видачу примусової ліцензії
приймає суд, а у третьому – Уряд. Вважаємо, що варто перейняти позитивну
практику країн ЄС та надати ці повноваження національному патентному
відомству – НОІВ. У разі виникнення спору щодо примусового ліцензування, його
повинен розглядати Вищий суд з питань інтелектуальної власності (після його
створення). Також необхідно змінити поняття суспільного інтересу як підстави
видачі примусової ліцензії. Суспільний інтерес повинен охоплювати потреби
охорони здоров’я населення, інтереси національної безпеки, економічні інтереси
країни та припинення антиконкурентної практики збоку патентовласника.
Реформа патентного законодавства (2020) оновила перелік дій, які не визнаються порушенням патентних прав. Новаціями щодо дій, які не є порушенням
прав, що випливають з патенту, є: використання з комерційною метою винаходу
(корисної моделі) будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із
застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), і не могла знати, що
цей продукт був виготовлений з порушенням прав власника патенту (у такому разі
використання такого продукту доцільно припинити за вимогою патентовласника);
ввезення в Україну товарів, виготовлених з використанням винаходу (корисної
моделі), для досліджень, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу; виготовлення продукту або лікарського
засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, інші дії,
які визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, з метою експорту
до третіх країн (такі дії не визнаються порушенням, що випливають із додаткової
охорони прав на винаходи).
Реформа патентного законодавства (2020) запровадила низку новацій щодо
визнання недійсним прав на винахід (корисну модель). Замість визнання недійсним
патенту на винахід (корисну модель) запроваджено визнання недійсними саме прав
на винахід (корисну модель). Судова практика наразі не сприйняла законодавчі
зміни, оскільки суди і надалі визнають недійсними саме патенти, а не права. Натомість визнання недійсними прав на винаходи (корисні моделі) є рідкістю.
Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними можливе в судовому
або позасудовому порядку.
Підставами визнання недійсними прав на винахід (корисну модель) у судовому
порядку є: невідповідність запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам
патентоздатності; наявність у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не
було у поданій заявці; порушення процедури патентування винаходу (корисної
моделі) в іноземних державах; державна реєстрація винаходу (корисної моделі)
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внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Найпоширенішою підставою визнання патенту недійсним є невідповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності (зокрема, відсутність новизни). Цей факт може бути доведено в
суді шляхом надання висновку судового експерта (щодо винаходу або корисної
моделі) або висновку НОІВ про невідповідність корисної моделі умовам патентоздатності.
Новацією реформи патентного законодавства (2020) є запровадження процедури визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в позасудовому порядку
(«post-grant opposition»). У країнах ЄС така процедура є звичною практикою
боротьби з недобросовісними заявниками, які патентують загальновідомі технічні
рішення (патентний тролінг). Натомість Україна лише у 2020 році запровадила
таку процедуру. Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в позасудовому порядку здійснюється Апеляційною палатою НОІВ. Звернутися до Апеляційної палати з такою заявою може будь-яка особа. Підставою визнання недійсними
прав є невідповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.
Порівнюючи з підставами визнання недійсними прав на винаходи (корисні моделі)
в судовому порядку, відзначаємо, що в позасудовому порядку є лише одна підстава
визнання недійсними прав.
Законом встановлено строк подання заяви про визнання прав на винахід
недійсними – протягом дев’яти місяців з дати публікації відомостей про державну
реєстрацію винаходу. Натомість заява про визнання недійсними прав на корисну
модель може бути подана протягом усього строку чинності майнових прав на
корисну модель та навіть після припинення їх чинності. Сторонами розгляду
справи є особа, яка подала заяву та володілець патенту, які мають рівні права щодо
надання доказів. Під час розгляду справи діє принцип змагальності – кожна
сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх
вимог або заперечень. Строк розгляду – чотири місяці (але може бути продовжено
додатково на 2 місяці). Апеляційна палата приймає рішення про визнання прав на
винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково, або відмовляє у
задоволенні такої заяви. Це рішення затверджується наказом НОІВ.
Важливими змінами патентного законодавства є надання важливого правового
значення висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. До
відповідних законодавчих змін у 2020 році Укрпатент також готував вказані
висновки, однак вони не мали самостійного правового значення. Станом на сьогодні цей висновок НОІВ може бути подано до суду або до Апеляційної палати
НОІВ як доказ невідповідності корисної моделі умовам патентоздатності, тобто
цей висновок прирівняли до висновку судової експертизи.
Реформа патентного законодавства не торкнулася способів захисту патентних
прав. Найпоширенішими способами захисту є припинення порушення патентних
прав та відшкодування збитків, завданих таким порушенням. Відповідальність за
порушення патентних прав у вигляді відшкодування шкоди може наставати лише за
одночасної наявності таких умов: 1) факту протиправної поведінки відповідача;
2) шкоди, завданої суб’єктові прав інтелектуальної власності; 3) причинно-наслідкового зв’язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; 4) вини
особи, яка заподіяла шкоду. Саме позивач (володілець патенту) повинен довести
наявність перших трьох умов. Тому при доведенні факту порушення дуже складно
стягнути збитки з порушника, оскільки часто складно порахувати конкретний розмір
завданої шкоди і довести причиновий зв’язок між протиправною дією і шкодою. ЦК
України дає змогу власнику прав обрати такий спосіб захисту, як стягнення
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компенсації замість відшкодування збитків (ст. 432). Закон України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі» також містить норму про те, що суди відповідно
до їхньої компетенції розв’язують, зокрема, спори про компенсації. Однак для
належного правового регулювання механізму стягнення компенсації доцільно в
законі передбачити умови стягнення компенсації, її розмір тощо. Такі законодавчі
зміни можуть надати володільцям патентів на винаходи (корисні моделі) можливості
не тільки припиняти порушене право, а й стягувати майнове відшкодування.
Висновки. Доведено важливість створення в Україні національного патентного відомства (НОІВ), функції якого виконує Укрпатент. НОІВ розглядає заявки
на винаходи, корисні моделі, приймає рішення за такими заявками, видає патенти,
забезпечує можливість розгляду заперечень Апеляційною палатою, тобто виконує
всі повноваження щодо надання правової охорони об’єктам патентного права та
захисту прав на них у позасудовому порядку.
Обґрунтовано необхідність прийняття окремого закону про НОІВ замість
дублювання норм про правовий статус НОІВ, його структуру, компетенцію тощо у
кількох законодавчих актах.
Встановлено, що об’єктом корисної моделі може бути лише пристрій (як один
із видів продукту) або процес (спосіб), і такий об’єкт корисної моделі є вужчим,
ніж об’єкт винаходу.
Доведено, що удосконалення змісту поняття «винахідницький рівень» (як умови
патентоздатності) з метою боротьби з «вічнозеленими патентами» відповідає
європейському досвіду боротьби з великими фармацевтичними компаніями, які
намагаються зберегти патентну монополію на певний лікарський засіб, змінюючи
лише окремі неважливі з погляду застосування препарату додатки.
Обґрунтовано потребу законодавчого вирішення питання про належність майнових патентних прав на службовий винахід (корисну модель).
Доведено, що публікація відомостей про заявку на винахід має важливе значення, оскільки з цього моменту заявка стає публічною, і невизначена кількість
осіб має змогу ознайомитися з її змістом, тобто може побачити технічну суть винаходу. Окрім того, факт оприлюднення заявки надає можливість заінтересованій
особі подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки з підстав невідповідності винаходу умовам надання правової охорони.
Обґрунтовано необхідність передання повноважень щодо прийняття рішення
про видачу примусових ліцензій Національному органу інтелектуальної власності.
Встановлено, що замість визнання недійсним патенту на винахід (корисну
модель) запроваджено визнання недійсними саме прав на винахід (корисну модель),
що наразі не сприйнято судовою практикою.
Доведено, що важливою новацією реформи патентного законодавства (2020) є
запровадження процедури визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними
в позасудовому порядку («post-grant opposition») з метою присікання практики
патентування недобросовісними заявниками загальновідомих технічних рішень.
Доведено, що реформа патентного законодавства не торкнулася способів
захисту патентних прав, зокрема, можливості стягнення компенсації замість
збитків. Для належного правового регулювання в законі варто передбачити умови
стягнення компенсації, її розмір тощо.
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PATENT LEGISLATION REFORM (2020): MAIN INNOVATIONS
OF INVENTIONS (UTILITY MODELS)
L. Tarasenko
Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
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The article considers the main innovations of current legislation concerning inventions
and utility models. The conditions for granting legal protection of an invention (utility model),
the procedure for filing and considering an application for an invention and a utility model, the
application of «pre grant opposition» and «post grant opposition» procedures, and ways to
protect patent rights are studied and analyzed. The author proves the importance of creating a
national patent office (NIPO) in Ukraine. The article substantiates the need to adopt a separate
law on NIPO instead of duplicating the rules on the legal status of NIPO, its structure,
competence, etc. in several legislative acts. The author determines that the law eliminated the
inaccuracy in the definition of a patent that certifies intellectual property rights to an invention
and utility model, rather than ownership of them. This is fully consistent with the application of
the theory of exclusive rights in the legislation of Ukraine on intellectual property. The article
states that the law provides for only two types of patents (excluding secret and official
inventions, utility models): a patent for an invention granted for 20 years based on the results
of a qualifying examination, and a patent for a utility model granted for 10 years based on the
results of a formal examination. The author notes that this patent by its legal nature remains
declaratory, and it is granted under the responsibility of the applicant. The researcher proves
the importance of legislative innovations, which eliminated the possibility of granting so-called
«evergreen patents» (by improving the content of the inventive step as a condition of
patentability). The article substantiates the need for a legislative solution to the issue of
ownership of property patent rights to an official invention (utility model). The author notes that
the reform of patent legislation (2020) bypassed the improvement of legal regulation on the
use of inventions (utility models) taking into account digitalization (in particular, the legal
regime «computer implemented inventions» is not defined). The researcher proves that the
publication of information about the application for the invention is important, because from
that moment the application becomes public, and an indefinite number of people have the
opportunity to read its contents, and may see the technical essence of the invention. The
author justifies the need to transfer the authority to decide on the issuance of compulsory
licenses to the National Intellectual Property Office (or a specialized court after its creation).
The article finds that instead of invalidating a patent for an invention (utility model), it was
introduced that the rights to an invention (utility model) might be recognized as invalid, which is
not currently accepted by case law. The article proves that an important innovation of the
patent law reform (2020) is the introduction of a procedure for declaring inventions (utility
model) invalid out of court («post-grant opposition») in order to curb the practice of patenting
by unscrupulous applicants of well-known technical solutions.
Keywords: patent, Ukrpatent, intellectual property, patent office, court.
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THE LEGAL SUPPORT FOR THE FINANCIAL CAPACITY
OF TERRITORIAL COMMUNITIES’ ASSOCIATIONS IN FRANCE
М. Kaminska
Ivan Franko National University of Lviv
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail: mar_kam@ukr.net
The article deals with the peculiarities of the French legal framework for ensuring the
financial capacity of territorial communities. It is found out that in order to increase the vitality of
communes and the efficiency of their activities, French law offers two options: the merger of
several communes into one and the association on the basis of cooperation between them. It is
observed that preference is given to the associations of intercommunal cooperation, and among
such associations, those with their own taxation regime predominate. It is stated that the financial
capacity of the communes is achieved primarily through their own resources and revenues to the
joint budget, a significant share of which are taxes and fees, as well as financial support from the
state.
According to the results of the study, it is concluded that the financial capacity of territorial
communities is an indicator of appropriate allocation and use of available resources in
accordance with local needs as well as an effective factor in social and economic development of
individual territories and the state as a whole.
Keywords: territorial communities, intercommunal cooperation, municipal reform, legal
basis, financial autonomy legal basis, financial autonomy.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.077

Problem Formulation. Increasing the capacity of territorial communities,
especially the formation of an appropriate financial basis for their activities is a key
factor in building a working model of local self-governance in Ukraine. In the light of the
municipal reforms taking place in this state, special attention is focused on the voluntary
association of territorial communities as one of the ways to make them more capable. For
such communities to be fully functional, they must first be provided with relevant legal
guarantees, i.e. an effective regulatory and legal framework is to be created for the
successful exercise of their powers. Since the further course of the reform remains open,
and the principle of voluntary unification has been partly endangered, the search for
additional mechanisms could be one of the ways to solve this problem. The development
of cooperation between territorial communities can be an effective solution. Therefore,
the reference to the European practice in this field, first of all, to the French model, which
is an exemplar for a number of states in the process of building a democratic society,
becomes especially relevant one.
State of the Research. The issues of local self-governance, especially the legal
aspects of its effective functioning and rational reform, are considered by many Ukrainian
and foreign researchers, including P. Hural, V. Shapoval, R. Bedrii, V. Kuibida, I. Zaiats,
© Kaminska M., 2021
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M. Baimuratov, O. Batanov, C. Deffigier, L. Janicot, G. Marcou, A. Richard, J.-C. Douence
and others.
In spite of the large focus of the scholars on the issues of local self-governance,
research of the problems of territorial communities’ association in Ukraine, their
financial basis and ways to overcome the lack of capacity of a significant number of
communities is still not given enough attention. And the consideration of foreign,
particularly French, experience in this sphere is mainly fragmentary.
Certain aspects of this issue have been examined by a number of Ukrainian
researchers. For example, R. Bedrii believes that the adoption in Ukraine of the laws on
Cooperation of Territorial Communities of June 17, 2014 and on Voluntary Unification
of Territorial Communities of February 5, 2015 created a legal basis for the formation of
economic and financial opportunities for communities, activating the process of their
unification [13, p. 133]. The question remains disputable as to whether the current legal
and regulatory framework is sufficient for the effective functioning of such communities.
A group of authors, including G. Borshch, V. Vakulenko, N. Hrynchuk and others,
consider financial resources, most of which have an internal origin, as a significant type of
security for the amalgamated territorial community [14, p. 45]. Y. Radelytskyi analyzes the
cooperation of territorial communities in the economic context and believes that this type
of activity will help communities not only to save resources, but also to provide
opportunities for delivering services and improve their quality as well as to contribute to
the social and economic development of their respective territories [15, p. 103–104].
However, Ukrainian researchers consider French experience of unification of
territorial communities (communes) mainly partially, since they limit themselves to one
of its aspects. In this sense, the opportunities for overcoming financial incapacity of
small communities through the creation of associations based on the development of
cooperation between the communities are almost not tackled.
The French researcher A. Richard analyzes the cooperation between the communes at
the functional level and considers it as a practical tool that provides the municipalities with
financial and operational opportunities for the implementation of joint projects [11, p. 57].
At the same time, C. Deffigier believes that the intercommunal cooperation is an acceptable
alternative for the reduction of the number of small communes by merging them as well as
one of the means of rationalization of local governance [7, c. 83]. This is how local
structures were rationalized in many countries of the «Old Europe». Instead, L. Janicot
believes that the territorial criterion of recognizing the ability of local authorities to carry
out activities aimed at cooperation and development is no longer essential [8, p. 133].
Moreover, under the conditions of integration processes and globalized society, the
cooperation between territorial communities often goes beyond the national territory.
However, the conducted research requires additional study and deeper analysis in
order to identify the positive European experience that can be used for the successful
promotion of the local self-governance reform in Ukraine.
This is the purpose of our article – to consider the peculiarities of the French
experience of legal support for the financial capacity of territorial communities’
(communes) associations that are carried out mostly on the basis of intercommunal
cooperation, with possible use of positive achievements in domestic conditions, taking
into account the Ukrainian specifics and realiа. In view of this, we have set the following
objectives: to clarify the legal basis for the amalgamation of communes and their
resources as a way to ensure community empowerment; to identify the grounds for the
French legislator to give precedence to the development of different types of
intercommunal cooperation over the usual enlargement of territorial communities; to
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examine the advantages of communes association based on cooperation between them; to
show the internal and external resources that underpin the financial capacity of the
territorial communities.
Statement of Basic Material. One of the key factors in the exercise of territorial
communities’ powers is their financial capacity. Since most of the communes in France
are small in terms of territory and population, it has been a matter of urgency to ensure
their self-sufficiency. One of the ways to solve this problem is to enlarge the communes.
But the process of enlargement, i.e. reduction of the number of communes by the usual
unification (merging) of several communes into one or joining of smaller ones to the
larger one, did not go on very willingly. Moreover, in France, as an alternative to the
forced enlargement of territorial communities, since the end of twentieth century, the
development of intercommunal cooperation, which began at the end of the twentieth
century, has been actively pursued. Today, the association of territorial communities on
the basis of cooperation between them is one of the effective ways for the communities
to effectively exercise their powers and allows each commune, even the smallest one, to
retain its legal status as a territorial community.
Over the past decades, a variety of intercommunal cooperation structures have been
actively developed. A number of legal acts have facilitated both the creation of new
communities, i.e. communes associations based on intercommunal cooperation and suggested
mechanisms for their establishment. This allowed different communes to choose those forms
of association that they felt would be more effective or better suited their needs.
There are several reasons why French lawmakers give priority to intercommunal
cooperation over a simple merger or affiliation. Among them, not only political motives,
but also economic and legal feasibility prevail. This is primarily to preserve the principle
of voluntariness, since communes are not often willing to unite in such a way as to lose
their status and identity as a distinct territorial community [2]. However, this method of
unification did not give any special privileges to individual communes. Some progress
was made in this regard in March 2015 with the adoption of the Law on the Improvement
of the New Commune Regime for Strong and Vital Communes. Thus, articles 13 and 14
of this law enshrine the financial obligations of the state to support the commune
unification. All communes that united before 1 June 2016 are guaranteed to maintain the
same level of state subsidies for the next three years as for the previous year [10].
Although the principle of voluntariness was partially limited by the Law of 27 June
2014 on Modernization of Territorial Policies and Approval of Metropolitan Areas,
which provides for forced unification of communes around the large metropolises, this is
in particular in line with Article 10 of the European Charter of Local Self-Government.
This article enshrines the right of territorial communities, within the limits of the law, to
associate and cooperate in order to exercise their powers aimed at the accomplishment of
the objectives of common interest. However, the establishment of such associations is
possible under the condition that the right is recognised by the domestic law of the state
[3]. Despite France's late (compared to other countries) ratification of the European
Charter of Local Self-Government in July 2006, the right of territorial communities to
associate was enshrined in French law much earlier, long before the adoption of the
Charter and has more than a century-long history.
Furthermore, the French Constitution stipulates in Article 72 §2 that the territorial
communities may take joint decisions within their powers for their more effective
implementation at the local level. This article refers to a separate law that may grant
powers to territorial communities or their associations to carry out joint activities [6]. The
Constitution, in particular, Article 72-2, guarantees to all territorial communities the
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fiscal income and other resources that constitute a significant part of the aggregate
resources. The Constitutional provisions also refer to the organic law that regulates the
procedure for their establishment and usage.
Thus, the legal support of the financial basis of communes’ associations is ensured
not only by the Constitutional provisions and the relevant codified acts, the General Code
of Local Communities and the General Tax Code, but also by a special financial law,
which is adopted annually and which enshrines the state budget for the relevant year.
This law also determines the amount of government subsidy and subventions for
territorial communities and their associations. Intercommunal cooperation provides an
opportunity for communes to improve their financial potential and provide services that
an individual territorial community cannot provide in a good quality manner due to the
lack of appropriate resources.
The associated communes received certain advantages for which they ceded a part of
their autonomy. These benefits include sharing resources to implement costly projects,
build infrastructure and generate additional fiscal revenue. In particular, it is observed that
housing construction is actively developing on the territory of these communes. Since 2010,
the annual increase in the number of building permits reaches an average of 12.5 %, this
applies primarily to urban communes. Public transport networks are actively developing and,
accordingly, transport services are being provided more efficiently [12, p. 4].
In addition, the ability to concentrate additional funds allows communes to jointly
finance the development of social, cultural and sports infrastructure as well as to improve
the provision of certain services to the population, e.g., on transportation and waste
processing, development of public transport and maintenance of roads, construction of
kindergartens and nurseries [12, p. 5].
It should be noted that preference is still given to associations of communes with
their own tax regime, in contrast to a simple association, the budget of which is formed
by the contributions of communes that are part of it.
Today, in France, there are 4 types of associations with their own tax regime:
communities of communes, communities of agglomerations, urban communities and
metropolises. The peculiarity of such associations is that they have the right to receive
tax revenues as additional ones to those received by the commune, or, in certain cases, to
receive separate taxes instead of the communes that are part of such an association.
In particular, the provisions of Article 72-2 of the Constitution stipulate that
territorial communities may receive, in full or in part, tax funds as well as they have the
right to determine the grounds for taxation and tax rates. The Constitution also stipulates
that the transfer of powers from communes to associations is accompanied by the transfer
of necessary resources. If a power is enlarged, resources are increased accordingly to
ensure its exercise. In addition, the allocation of resources is provided to ensure equal
rights of territorial communities [6].
Communities with their own taxation receive a subsidy from the state for the
development of intercommunal cooperation. Note that this subsidy together with the
compensation constitute a general government subsidy for the operation. The methods of
distribution of subsidy are enshrined in Articles L 5211-28 and L 5211-38-1 of the
General Code of Territorial Communities [4].
The financial capacity of associations of communes is based primarily on the
internal resources – taxes and fees as well as financial support from the state, which form
together the main part of local resources. Instead, the loans and proceeds from the sale of
property and the provision of local services account for a very small share. Most of the
revenues from taxes and fees cover a part of the operation (current annual expenditures)
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of the association's budget. There are 4 direct local taxes, among which there are
residence tax and two types of land tax (property tax on developed land and property tax
on undeveloped land) as well as the territorial economic tax, which contains two
components: corporate land charge and value added tax.
In addition, the association's budget is filled with indirect fees, including a tax on
collection of household waste, a tax on commercial premises, an ownership registration
fee as well as local tax rebates and special subsidies provided by individual ministries.
But this type of revenue is insignificant.
The list of taxes from which the communes that are members of associations with
their own taxation receive revenues is contained in Articles 1379 and 1379 bis of the
General Tax Code [5]. Part 2 of Article L 5211-28 of the General Code of Territorial
Communities contains a provision that starting from 2019, the total amount of subsidies
for intercommunal cooperation distributed annually from the state budget is equal to the
total amount that associations with their own tax regime received in the previous year,
and increased by 30 million euros. In 2019, these subsidies increased by an additional 7
million euros [4].
The table below shows how revenues and expenditures are distributed at the
intercommunal level during 2017-2020. As we can see, the current operating revenues
significantly exceed the expenditures of this item in the budget. The main part of
revenues is the own resources of associations, the amount of which is on average threefour times higher than the amount of government subsidies. In general, the budgets of
associations with their own taxation are balanced, with a small positive balance, except
for 2019, which has a small negative balance, but it is compensated by a slightly higher
expected revenue in the next 2020.
Table of accounts of territorial communities
and their associations with their own taxation regime (in billion euros) [9]
2020
Main budgets
2017
2018
2019
(provisional
values)
OPERATING
171.97
172.50
174.70
174.98
EXPENSES
OPERATING
201.70
203.89
209.27
205.83
REVENUES:
taxes and charges
133.83
140.90
145.43
143.53
local taxes
84.54
86.51
89.47
91.12
other taxes and
49.29
54.39
55.96
52.41
charges
Revenues from state
38.92
34.70
34.88
34.94
budget:
general operating
30.91
26.82
26.78
26.61
grants
other subsidies
1.77
1.74
1.73
1.90
tax equalization and
6.24
6.14
6.38
6.42
compensation
subventions received
and fund raising by
12.17
11.43
11.66
12.50
issue of shares
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sales of property and
services
other operating
revenues
INVESTMENT
EXPENDITURE
(excluding
reimbursements)
INVESTMENT
REVENUES
(excluding
borrowings)
TOTAL
EXPENDITURE
(excluding
reimbursements)
TOTAL REVENUES
(excluding
borrowings)
TOTAL
EXPENDITURE
TOTAL
REVENUES

9.26

9.87

10.30

8.56

7.53

7.00

7.00

6.30

48.29

50.81

57.79

54.19

19.45

21.53

23.26

22.86

232.48

229.18

220.26

221.16

225.42

232.53

228.69

233.72

237.36

246.72

243.52

235.01

238.78

246.15

247.07

At the same time, the crisis caused by the pandemic has adversely affected the
financial base of local communities and their associations. On the one hand, additional
expenditures of territorial communities increased, and, on the other hand, financial
revenues to local budgets decreased [1, p.18]. But this trend is global.
Conclusions. The financial capacity of territorial communities is an indicator of the
appropriate use of available resources in line with local needs. It is achieved by the
association of communes and shared resources, i.e., through own resources of the
territorial communities, a significant part of which comes from tax revenues, and a part
from government subsidies.
Since the cooperation between communes is an important factor in the social and
economic development of not only individual territories but also of the state as a whole,
this form of exercise of local powers has a considerable legislative support from the state.
In order to ensure the viability of all communes, even the smallest ones, and thus
improve the quality-of-service provision at the local level, French law actively promotes
the development of associations primarily through cooperation between territorial
communities.
The effective legislation provides not only different legal options for communes but
also financial guarantees for their association. However, the priority is given to intercommunal cooperation entities with their own taxation regime, i.e. the capacity of
associated territorial communities is ensured primarily through their own revenues.
Association of communes on the basis of cooperation between them is an expression
of both natural rights of territorial communities and the result of a rational integration of
local and national interests within a state with a unitary form of territorial and political
organization.

М. Kaminska
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73

83

Список використаних джерел
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Analyse financière des communes et des EPCI. Les leviers de l’investissement. URL:
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/finloc.pdf (дата звернення 12.09.2021).
Birden S., et Mauron L. La fusion des communes est-elle devenue une nécessité ? le
18 novembre 2018. URL: https://www.leparisien.fr/yvelines-78/la-fusion-de-communes-estelle-devenue-une-necessite-18-11-2018-7945791.php (дата звернення 10.09.2021).
Charte européenne de l’autonomie locale du 15 octobre 1985. Série des traités européens.
№ 122. URL: https://rm.coe.int/168007a095 (дата звернення 15.09.2021).
Code générale des collectivités territoriales. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070633/ (дата звернення 18.09.2021).
Code générale des impôts. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069577/ (дата звернення 18.09.2021).
Constitution du 4 octobre 1958. URL: https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-deconstitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur (дата звернення 14.09.2021).
Deffigier Cl. Intercommunalité et territorialisation de l’action publique en Europe. Revue
française de l’administration publique. 2007. № 121–122. P. 79–98.
Janicot L. Le territoire des collectivité territoriales dans la réforme territoriale. Brèves
observations sur les évolutions affectant les liens entre les collectivités territoriales et
territoire. Civitas Europa. 2015. № 35. P. 124–137.
Les comptes des collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre. URL:
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-intercommunalite (дата звернення
11.09.2021).
Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des commune nouvelles,
pour des communes fortes et vivantes. JORF. 2015. № 0064. NOR: RDFX1423975L
Richard A. L’intercommunalité : menace ou atout ? Pouvoir Le Maire. Janvier, 2014. № 148.
P. 57–70.
Tricaud Cl. Vaut-il mieux rester isolé ? Analyse des coûts liés à la coopération intercommunales. IPP. Mai 2021. № 66. P. 1–7. URL: https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2021/05/n66-notesIPP-mai2021.pdf (дата звернення 13.09.2021).
Бедрій Р. Правове забезпечення муніципальної реформи в Україні. Вісник Львівського
університету. Серія юридична. 2019. Вип. 68. С. 132–141.
Борщ Г. А., Вакуленко В. М., Гринцук Н. М., Дехтяренко Ю. Ф., Ігнатенко О. С.,
Куйбіда В. С., Ткачук О. Ф., Юзефович В. В. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг : навчальний посібник. Київ, 2017. 107 с.
Раделицький Ю. О. Розвиток співробітництва територіальних громад як інструмента
забезпечення їх спроможності. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 36. С. 103–108.

References
1.
2.

3.
4.

Analyse financière des communes et des EPCI. Les leviers de l’investissement. Retrived from
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/finloc.pdf (accessed 12.09.2021).
Birden, S., et Mauron, L. (2018). La fusion des communes est-elle devenue une nécessité?
Retrived from https://www.leparisien.fr/yvelines-78/la-fusion-de-communes-est-elle-devenueune-necessite-18-11-2018-7945791.php (accessed 10.09.2021).
Charte européenne de l’autonomie locale (1985). Série des traités européens, 122. Retrived
from https://rm.coe.int/168007a095 (accessed 15.09.2021).
Code générale des collectivités territoriales. Retrived from https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070633/ (accessed 18.09.2021).

84

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

М. Kaminska
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73

Code générale des impôts. Retrived from https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069577/ (accessed 18.09.2021).
Constitution (4 octobre 1958). Retrived from https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-blocde-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur (accessed
14.09.2021).
Deffigier, Cl. (2007). Intercommunalité et territorialisation de l’action publique en Europe.
Revue française de l’administration publique, 121–122, 79–98.
Janicot, L. (2015). Le territoire des collectivité territoriales dans la réforme territoriale. Brèves
observations sur les évolutions affectant les liens entre les collectivités territoriales et
territoire. Civitas Europa, 35, 124–137.
Les comptes des collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre. Retrived
from https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales-intercommunalite (accessed
11.09.2021).
Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des communes nouvelles,
pour des communes fortes et vivantes (16 mars 2015). JORF, № 0064, NOR: RDFX1423975L.
Richard, A. (2014) L’intercommunalité : menace ou atout? Pouvoir Le Maire, 148, 57–70.
Tricaud, Cl. (2021). Vaut-il mieux rester isolé ? Analyse des coûts liés à la coopération
intercommunales. IPP, 66. Retrived from https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2021/05/n66notesIPP-mai2021.pdf (accessed 13.09.2021).
Bedriі, R. (2019). Pravove zabezpechennia munitsypal’noi reformy v Ukraini. Visnyk
L’vivs’koho universytetu. Seria iurydychna, 68, 132–141.
Borshch, H. А., Vakulenko, V. М., Hrynchuk, N. М., Dehtiarenko, Yu. F., Іhnatenko, О. S.,
Kuybida, V. S., Tkachuk, О. F., Yuzefovych, V. V. (2017). Ressursne zabezpechennia
obiednanoi terytorialnoi hromady ta ii marketynh: navchal’nyi posibnyk. Kyiv.
Radelytskyi, Yu.О. (2018). Rozvytok spivrobitnytstva terytorial’nyh hromad iak instrumenta
zabezpechennia ikh spromozhnosti. Prychornomors’ki ekonomichni studii, 36, 103–108.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ
ОБ’ЄДНАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФРАНЦІЇ
М. Камінська
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: mar_kam@ukr.net
У статті розглянуто особливості французького правового ресурсу, спрямованого на
забезпечення фінансової спроможності територіальних громад. З’ясовано, що для підвищення життєздатності комун та зростання ефективності їхньої діяльності національне
законодавство пропонує два шляхи: об’єднання кількох комун в одну та об’єднання на
основі співробітництва між ними.
Виявлено, що перевага надається саме міжкомунальному співробітництву, передусім тому, щоб дотриматися принципу добровільності, оскільки в процесі об’єднання
комуни здебільшого не бажають втрачати статус окремої територіальної громади.
Показано, що французьке законодавство надає комунам значну підтримку для об’єднання на основі співпраці між ними, яка полягає не тільки у виборі більш оптимальної
моделі відповідно до місцевих потреб, але й у фінансовій підтримці від держави для
зацікавлених територіальних громад. З’ясовано також, що міжкомунальні об’єднання мають
значні переваги, які полягають у спільному використанні ресурсів для реалізації затратних
проектів, розбудови інфраструктури та отримання додаткових фіскальних надходжень.
Серед таких об’єднань переважають структури з власним режимом оподаткування.
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Виявлено, що фінансова спроможність комун досягається передусім за рахунок їхніх
власних ресурсів і надходжень у спільний бюджет, вагому частку якого становлять податки і збори, а також дотаційних надходжень від держави. Натомість позики і надходження від продажу майна та надання місцевих послуг становлять незначну частку
бюджетів територіальних громад.
За результатами дослідження зроблено висновок, що фінансова спроможність
територіальних громад є показником доцільного розподілу і використання наявних
ресурсів відповідно до місцевих потреб, а також ефективним чинником соціальноекономічного розвитку як окремих територій, так і держави загалом. Об’єднання комун на
основі співробітництва між ними є вираженням природних прав територіальних громад у
підсумку раціонального узгодження місцевих і загальнонаціональних інтересів.
Зважаючи на отримані результати, позитивний досвід Франції може бути застосовано для успішного реформування місцевого самоврядування в Україні та проведення
подальших досліджень за цим напрямом.
Kлючові слова: територіальні громади, міжкомунальна співпраця, муніципальна
реформа, законодавча основа, фінансова автономія.
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АДМІНІСТРАТИВНЕ
І ФІНАНСОВЕ ПРАВО
УДК 342.9

ЦИФРОВИЙ УРЯД: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЯК ОРІЄНТИРИ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Н. Хлібороб
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: Natalia.hliborob@lnu.edu.ua
Окреслено засади концепції цифрового уряду як нової парадигми розвитку публічної
адміністрації в умовах цифрового суспільства. Досліджено світові тенденції цифрової
трансформації публічного сектору. З’ясовано також принципи цифровізації у сфері
публічної адміністрації, які підтримує Європейське співтовариство. Особливий акцент зосереджено на вимогах, що стосуються цифрових публічних послуг, зокрема їх інклюзивності
та клієнтоорієнтованості. Повноцінний цифровий уряд має втілювати такі засади: має бути
спроектованим на основі цифрових технологій; керуватися даними та використовувати
дані; діяти як платформа, бути відкритим за замовчуванням та орієнтуватися на потреби
людини. Отже, втілення концепції цифрового уряду – це насамперед зміна підходів та
парадигм взаємодії публічної адміністрації з суспільством.
Також розглянуто концепції «людиноцентричного» уряду, який ставить в основу своєї
діяльності інтереси людини. Визначено, що ефективний уряд – це проактивний уряд, який
використовує сучасні цифрові технології з метою покращення взаємодії з людиною, суспільством, розуміння та визнання їхніх інтересів.
Ключові слова: цифровий уряд, інновації, цифрові публічні сервіси, електронне
урядування.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.086

Тема ефективності роботи уряду стала надзвичайно актуальною у світлі
викликів глобальної пандемії, розвитку цифрових технологій. Як наслідок, спричинила нову хвилю досліджень у світовій науковій літературі. Науковці досліджують,
зокрема, правову політику та її реалізацію в умовах пандемії [9; 10] і пов’язану з
цим проблему розвитку цифрового уряду [6].
Натомість, в українській адміністративно-правовій доктрині проблематика цифрового уряду лише починає ставати предметом досліджень. Це зумовлено надзвичайною динамічністю цифрових технологій, які значно випереджають наукові
дослідження та правову політику. На наш погляд, цю проблематику варто розглядати
крізь призму світових тенденцій щодо застосування цифрових інновацій у сфері
публічного сектору, адже вони розкривають найбільш актуальні напрями цифрової
трансформації у цій сфері та значною мірою кристалізують дійсний стан і проблеми,
які виникають на шляху втілення концепцій цифрового уряду в Україні.
Тому метою цієї публікації є аналіз провідних світових тенденцій щодо цифрового уряду, можливості втілення їх на національному рівні, а також розроблення
© Хлібороб Н., 2021
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пропозицій удосконалення правового регулювання цифрової трансформації публічного сектору.
В умовах глобальної цифровізації, уряди теж змушені змінювати підходи та
форми взаємодії із суспільством, щоб залишатися ефективним, діяльним та бути
готовим реагувати на виклики сьогодення. Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) спільно з Обсерваторією інновацій у державному
секторі (OPSI) щорічно готують та публікують звіт про ключові тенденції та
напрями застосування інновацій урядами країн світу. У 2020 році такий звіт
стосувався переважно прискорення цифрового розвитку та цифрової трансформації
публічного сектору [8].
Це означає, що крайніми роками уряди всього світу доклали значних зусиль,
щоб відійти від традиційних процесів та послуг до повністю цифрових рішень.
Цифрові напрями урядової політики зосереджені у трьох сферах: 1) перехід до
послуг віртуального уряду; 2) використання цифрових технологій для своєчасної та
ефективної комунікації з громадськістю; 3) трансформація публічного адміністрування на основі партнерства, відкритості та інклюзивності.
На рівні ЄС також задекларовано пріоритет цифрової трансформації публічної
адміністрації. Наголошено на тому, що модернізація публічної адміністрації та
публічних послуг за допомогою цифрових засобів має вирішальне значення для
зменшення адміністративного навантаження на громадян та бізнес загалом [12].
Цифрова трансформація публічної адміністрації має на меті досягти [5]:
а) відкритість та прозорість публічної адміністрації. Зокрема, передбачено
через використання цифрових технологій досягти підзвітності органів публічної
адміністрації громадянам, забезпечити їх відкритість для демократичної участі, а
також для контролю з боку суспільства;
б) людиноцентричність публічної адміністрації: публічний сектор має орієнтуватися на потреби суспільства загалом, та кожної людини зокрема, бути інклюзивним, доступним, надавати персоналізовані послуги. Саме запровадження цифрових
публічних послуг допомагає досягти високого ступеня доступності та інклюзивності цифрового уряду;
в) економічність діяльності публічної адміністрації. Фінансування публічної
адміністрації відбувається переважно за кошти платників податків. Цифровізація
допомагає скоротити надмірну бюрократію, а також контролювати фінансові питання витрачання бюджетних коштів. Іншим аспектом цифровізації є можливість
закладати економічні критерії у ціноутворення електронних публічних послуг.
У Рекомендації Ради економічного співробітництва та розвитку визнано, що
цифровий уряд є новим еволюційним етапом розвитку електронного уряду, в
результаті поглиблення цифровізацї та удосконалення цифрових технологій. При
цьому, якщо електронний уряд (E-Government) посилається на використання
урядами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і, зокрема, Інтернету, як
інструменту досягнення кращого урядування, то цифровий уряд містить інші
підходи. Цифровий уряд (Digital Government) посилається на використання цифрових технологій як складової частини стратегій модернізації публічної адміністрації
для створення суспільної цінності. Він спирається на екосистему цифрового уряду,
до складу якої входять представники уряду, неурядові організації, бізнес, асоціації
громадян та окремі особи, які підтримують створення та доступ до даних, послуг
та вмісту за допомогою взаємодії з урядом [11].
Тобто, йдеться про поглиблення цифрової трансформації у сфері публічної
влади, внаслідок якої технології значною мірою впливають на зміст діяльності
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публічної адміністрації, а не просто змінюють форми та інструменти публічної
адміністрації.
Повноцінний цифровий уряд, зазначений у цьому документі, має втілювати
такі засади [11]: має бути спроектованим на основі цифрових технологій (digital by
design); керуватися даними та використовувати дані; діяти як платформа, бути
відкритим за замовчуванням та орієнтуватися на потреби людини.
Для успішної цифрової трансформації уряду цифрові технології мають бути
повністю впроваджені у процеси формування політики та процедури надання
публічних послуг. Саме це мається на увазі як цифрове проектування. Публічні
послуги зі самого початку мають створюватися як цифрові. Цифровізація означає
не просто застосування цифрових технологій до існуючих моделей публічного
адміністрування, а, насамперед, переосмислення підходів і спрощення процедур,
застосування інноваційних підходів у інженерії публічних послуг та сервісів,
відкриття нових каналів комунікації та взаємодії між публічним та приватним
секторами. Замість того, щоб оцифровувати «бюрократію», уряд має використовувати нові цифрові можливості для того, щоб забезпечити позитивне перезавантаження публічної політики та послуг, спроектувати нові прості та ефективні
процедури та послуги.
Не менш важливим аспектом у розвитку цифрового уряду є актуалізація публічного адміністрування на основі даних. Цифровий світ продукує неймовірну
кількість даних, які можуть надати публічній адміністрації, уряду важливу інформацію про події в реальному часі, тенденції та поведінку людини, надзвичайні
ситуації тощо. Ці дані дуже цінні, їх можна використовувати при формуванні та
реалізації публічної політики. Цифрові уряди визнають, що дані є ключовим
стратегічним активом та можуть ефективно застосовуватися у плануванні,
проведенні моніторингу публічної політики. Проте використання даних несе і
певні ризики. Тож публічна адміністрація має дбати про формування ефективної
політики, етичних принципів, надійного, безпечного використання даних. Правове
регулювання щодо даних має забезпечити ефективний захист персональних даних
та широку доступність і публікацію відкритих даних.
Окремо тут варто згадати біометричні дані, які все частіше використовуються
у повсякденності людини. Використовуючи найпростіші застосунки смартфонів,
електронний банкінг, особа надає доступ до своїх біометричних даних. Уряди
часто використовують біометричні технології для розроблення спрощених та
адаптованих послуг для своїх громадян. Окремі публічні послуги доступні після
авторизації з використанням біометричних даних. Тож, завдання публічної адміністрації сформувати зрозумілу правову політику у сфері етики та конфіденційності, пов’язаних із використанням цієї технології. Суспільство має розуміти, як
збираються, зберігаються та використовуються їхні дані. Відповідно, відкритість та
прозорість у правовій політиці щодо даних є основою довіри до публічної
адміністрації. Якщо правова політика зосереджена навколо безпеки даних, то
суспільство більш позитивно ставиться до нових технологій і готове сприймати їх
технології в різних ситуаціях.
Ще один напрямом розвитку цифрового уряду є ідеї «Уряд як платформа». І
тут ідеться не тільки про формування вебпорталів, через які можна отримати
вибіркові публічні послуги. А також про створення та розвиток цифрової екосистеми, яка має на меті зручне та ефективне обслуговування людей для
задоволення їхніх потреб у публічних послугах. Тут основну увагу приділено
публічним послугам, які надає публічна адміністрація. Варто відзначити, що ця
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ідея значною мірою втілена у практиці публічної адміністрації багатьох країн.
Зокрема, портали публічних послуг більше десятка років успішно функціонують у
Франції, Естонії, Норвегії, Канаді. На рівні Європейського Cпівтовариства ухвалено низку рекомендацій щодо доступу до вебпорталів публічної адміністрації [7].
Так, сформульовано чотири принципи доступності цифрових вебпорталів та
мобільних застосунків публічної влади: сприйманість, тобто інформація та компоненти інтерфейсу повинні бути представлені користувачам у спосіб, який вони
сприймають, працездатність, зрозумілість і надійність, що означає, що вміст
повинен бути достатньо надійним.
Окрім цього, концепція «Уряд як платформа» глобально має на меті розвивати
ринок публічних послуг, у тому числі зі застосуванням децентралізації щодо
суб’єктів надання публічних послуг. За умови налагодження систем обміну даними, формування зручної цифрової інфраструктури та стандартів сумісності
цифрових систем, приватний та громадський сектор може внести свій вклад у
розвиток мережі та покращення якості публічних електронних послуг. Децентралізація у сфері надання публічних послуг у тому числі й електронних є важливим
аспектом розвитку цифрового уряду. Про важливість децентралізації у сфері
адміністративних послуг наголошує провідний експерт у цій сфері Віктор
Тимощук [4]. В умовах децентралізації публічних послуг роль та функції урядової
платформи публічних сервісів може зростати, за умови технічної інтеграції різних
публічних сервісів. Проте варто наголосити, що уряд як платформа не може
зосереджуватися на індивідуальних рішеннях, а має формувати цілісну екосистему
з єдиними цифровими стандартами та підходами, яка надає ресурси та дає змогу
зосередитися на потребах своїх користувачів. Такий підхід, запозичений з
приватного сектору, може розкривати абсолютно нові вектори у розвитку системи
публічних послуг та запровадження інновацій.
Цифровий уряд – це відкритий уряд. На всіх етапах формування та реалізації
публічної політики, уряд має залишатися відкритим за замовчуванням. Урядові
рішення, а також процес їх ухвалення мають бути доступні для громадськості, в
межах чинного законодавства та збалансовано з дотриманням публічного інтересу.
Відкритий уряд залишає в минулому централізоване та закрите ухвалення рішень,
а застосовує здебільшого проактивний підхід, зосереджений на відкритості,
співпраці, залученні громадськості. Ключовими інструментами при ухваленні
рішень стає спілкування, інформування, консультації та взаємодія зі суспільством,
іншими суб’єктами публічної адміністрації, представниками громадськості.
Цифровий уряд втілює людиноцентричний підхід у формуванні та реалізації
публічної політики. Насамперед це стосується сфери, у якій відбувається найбільш
тісний контакт публічної адміністрації з людиною – сфери публічних послуг.
Відповідно, публічні послуги мають бути розроблені відповідно до їхніх потреб та
бути адаптованим до різних користувачів, включаючи осіб з особливими
потребами. Тут ідеться не про зміну форми взаємодії, наприклад, заміна паперових
документів на цифрові, чи заміна «аналогових» публічних послуг та такі ж, але
цифрові. Йдеться, насамперед про зміну способів та підходів до розв’язання
проблем, орієнтовані на потреби людини. І тут простір для удосконалення роботи
публічного сектору, органів публічної адміністрації надзвичайно широкий. У
приватному секторі такі принципи роботи називають клієнтоорієнтованими і є
основою будь-якої взаємодії з клієнтом. До таких методів належить, наприклад,
метод дослідження шляху клієнта («customer journey map») – інструмента, який
надає можливість оптимізувати бізнес-процеси і стати більш клієнтоорієнтованим.
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Застосування цього підходу, наприклад, у сфері надання публічних послуг дає
змогу побачити всю складність процедури та спростити її, залишивши необхідні
стадії, зробити публічну послугу ефективною та зручною для людини.
Урядові уявлення про політику та проектування публічних послуг мають
розвиватися разом із прогресом цифрових технологій. Сьогодні цифрові технології
допомагають публічній адміністрації здійснювати двосторонню комунікацію. Тож,
є можливості детально вивчати і розуміти потреби громадян та відповідно
налаштовувати, розробляти публічні послуги, що відповідають їхнім потребам.
Традиційно в основі будь-якої адміністративної діяльності лежать підходи,
орієнтовані на інтерес держави, уряду. Наприклад, зосередження на збільшенні
податкових надходжень у публічні бюджети, скорочення витрат, ефективності та
продуктивності. Втілення концепції цифрового уряду дає змогу робити акценти на
підходах, орієнтованих на користувачів. Зокрема, зосереджуватися на тлумаченні
потреб людини для покращення якості публічних послуг. Про високий ступінь
реалізації людиноцентичного підходу в діяльності публічної адміністрації свідчить
розміщення потреб користувачів у основі процесів цифрової трансформації з
метою покращення якості публічних послуг [11].
Маємо відзначити, що український уряд теж декларує напрям цифрової трансформації, і має вже певні успіхи у цьому напрямі. Зокрема, розвивається напрям
електронних публічних послуг. На національному Порталі «Дія» доступними є
окремі реєстраційні та дозвільні послуги, перелік онлайн-сервісів постійно збільшується. Також у напрямі посилення комунікації зі суспільством, запроваджується
національний портал «Взаємодія», де представники громадськості зможуть подавати електронні петиції та електронні звернення до публічної адміністрації.
Проте, поряд із гучними заявами українських політиків про успішну цифрову
трансформацію, залишається чимало викликів. Перш за все це стосується розвитку
системи цифрових публічних послуг. На жаль, маємо констатувати, що українська
цифровізація публічних послуг доволі далека від стандартів ЄС чи світових
тенденцій, які ми вище розглянули. Як ми зазначили вище, оцифрування публічної
послуги – не просто залучення у цю сферу цифрових технологій, а насамперед
переосмислення «змісту» публічної послуги, з акцентом на цінність для людини,
що має наслідком спрощення процедури, усунення бюрократичних перешкод.
На жаль, цей підхід не повною мірою вдається реалізувати в Україні. Попри
декларування урядом діджиталізації послуг, низка бюрократичних процедур
залишається на такому ж рівні правового регулювання. Прикладом є адміністративна послуга з реєстрації місця проживання. В Україні існує «дозвільна» модель
«прописки», за якої людині необхідно приносити стопку документів, щоб довести
органу своє право проживання у житлі, та здійснити реєстрацію місця проживання.
Натомість експерти пропонують запровадити декларативну модель «прописки» –
таку, як у країнах Європи. Без зайвої бюрократії і стосів документів [2]. На жаль,
цифровізація цієї послуги суттєво не змінила ідею та зміст послуги. По-перше,
цифрова форма послуги доступна лише особам, що мають паспорт громадянина
України у формі картки. Також «дозвільна форма» значною мірою зберігається,
адже, згідно з п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р.
№ 1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з
реєстрації місця проживання в електронній формі» перевіряють відомості про
право власності на житло, обтяження речових прав на житло (проте, в електронній
формі) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо ж ці відо-
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мості не підтверджуються, чи суперечать між собою – у такому разі формування
заяви припиняється або її подання блокується за допомогою програмних засобів.
Тобто формально послуга може бути доступною в цифровому форматі, проте не
відбувається очікуваної зміни підходів щодо проектування публічних послуг,
спрощення процедури, відхід від «дозвільних» підходів у формуванні системи
публічних сервісів. Залишається «стара» процедура, проте на новий «цифровий» лад.
Європейські стандарти та тенденції цифрової трансформації також засвідчують доцільність формування цифрової екосистеми публічних послуг та сервівсів
із залученням суспільних інституцій та представників бізнесу. Однак у такому разі
наголошено на необхідності прозорості та відкритості правової політики уряду
щодо таких ініціатив. Дотримуючись цієї тенденції, на Порталі «Дія.Бізнес», який
формується для надання зручних електронних публічних послуг для бізнесу,
долучені окремі структури з приватного сектору. Зокрема за електронною адресою
https://business.diia.gov.ua/services розміщено сервіси електронного документообігу,
юридичні консультації, сервіси захисту права власності чи подання звітності та
багато іншого. При цьому вказані прямі посилання на ці сервіси, що ставить їх у
вигідне становище на ринку послуг. Проте правила та критерії залучення цих
приватних електронних сервісів на державний Портал є незрозумілими.
Також привертає увагу і відсутність чіткої стратегії розвитку цифрового уряду.
Цифрова трансформація не має бути справою одного Міністерства. Адже навіть за
великого бажання та прагнення змін, вони не відбуватимуться без підтримки всієї
системи публічної адміністрації, громадського сектору, а найперше без підтримки
та зацікавлення з боку суспільства. А підтримка суспільства можлива, лише якщо
уряд відкритий. Тобто ухвалення рішень, в тому числі і про цифровізацію, відбувається прозоро, з урахуванням позицій експертів, представників громадськості,
суспільства, як результат відкритої публічної дискусії.
Серед низки нормативно-правових актів, які мали на меті створити правові
основи застосування цифрових технологій у сфері публічної влади можна
виокремити Концепцію розвитку системи електронних послуг в Україні, затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. [3]. Проте
вона діяла на період до 2020 року та не враховувала позитивні зміни та сучасні
тенденції розвитку цифрових технологій, які дають можливість розвивати цифровий уряд. Ухвалена Стратегія реформування державного управління на 2022–2025
роки доволі в загальних рисах декларує забезпечення розвитку дієвої електронної
інфраструктури для збільшення кількості адміністративних послуг, що надаються з
використанням інформаційних технологій» [1]. Цей нормативно-правовий акт не
містить жодного положення, яке б стосувалося втілення глобальних ініціатив щодо
розвитку цифрового уряду.
Тож, видається нагальною потреба розроблення та ухвалення національної
стратегії цифровізації публічної адміністрації, яка б враховувала сучасний стан
розвитку цифрових технологій, відповідала принципам та тенденціям, які сформовані на рівні ЄС. Зокрема, така стратегія має містити:
1) правові положення щодо забезпечення прозорості, відкритості та інклюзивності процесів діяльності публічної адміністрації, формування ними та реалізації
публічної політики, надання публічних послуг, тощо;
2) оновлення правил про підзвітність та прозорість публічної адміністрації з
урахуванням рівня розвитку цифрових технологій та технологічними підходами;
3) правове забезпечення подолання існуючих «цифрових розколів» та «цифрової нерівності» у суспільстві;
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4) правові основи послідовного використання цифрових технологій у всіх
сферах політики та на всіх рівнях публічної адміністрації. Особливо це актуально
стосовно органів публічної адміністрації регіонального рівня та місцевого самоврядування;
5) регулювання правил залучення та участі зацікавлених сторін публічного,
приватного та громадянського суспільства до формування політики та розробки
публічних послуг. У тому числі сформувати прозорі зрозумілі правила залучення
неурядових організацій, бізнесу чи громадян до формування цифрової урядової
екосистеми для надання та використання цифрових публічних послуг;
6) забезпечення етичних норм використання та захисту даних у публічному
секторі. Особливий акцент має бути зосереджено на етичних правилах використання технологій, що засновані на біометричних даних.
Отже, уряд в умовах глобальної цифровізації, яка значною мірою спровокована в тому числі і пандемією може бути діяльним і ефективним, лише докорінно
змінюючи не тільки форму, а й зміст своєї діяльності. Втілення концепції цифрового уряду – це не про технології, навпаки, це про зміну підходів та методів роботи, зміну парадигми взаємодії публічної адміністрації зі суспільством. Ефективний
уряд – це проактивний уряд, який використовує сучасні цифрові технології з
метою покращення взаємодії з людиною, суспільством, розуміння та визнання
їхніх інтересів. Це може дати поштовх до розвитку нових форм публічного адміністрування на основі технологій, які можуть досягти високої довіри у суспільстві.
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DIGITAL GOVERNMENT: GLOBAL TRENDS AS A GUIDE
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The article is devoted to the legal principles of implementation of Digital Government.
Fully digital government: Digital by design; Data-driven public sector; Government as a
platform; Open by default; User-driven; Proactiveness. Digital by design foresees to govern
and leverage digital technologies in order to rethink and re-engineer public processes, simplify
procedures, and create new channels of communication and engagement with stakeholders;
Digital Government is data-driven when it values data as a strategic asset and establishes the
governance, access, sharing and re-use mechanisms for the improved decision-making and
service delivery; Digital Government is open by default when it makes government data and
policy-making processes available to the public, within the limits of existing legislation and in
balance with national and public interest; Digital Government is user-driven when it accords a
central role to people’s needs and convenience in the shaping of processes, services and
policies, as well as by adopting inclusive mechanisms that enable this to happen; Digital
Government is proactive when it anticipates people’s needs and responds to them rapidly,
avoiding the need for cumbersome data and service delivery processes.
Serving citizens proactively and offering comprehensive solutions at key moments of their
lives requires an important paradigm shift. Enabling a proactive government will require a full
transition to digital government paired with changes in how governments approach service
design and delivery. This can contribute significantly to new forms of governance that can
reduce costs for the state and improve public value creation, while placing citizens and their
needs at the core of government decisions.
It should be noted that the Ukrainian government also declares the direction of digital
transformation and has already made some progress in this direction. In particular, the
direction of electronic public services is developing.
Registration and permitting services can be obtained in electronic form, the list of online
services is constantly growing.
Also, in the direction of strengthening communication with the public, the national portal
"Interaction" is introduced, where members of the public will be able to submit electronic
petitions and electronic appeals to the public administration. It is necessary to form and adopt
a national strategy for digital transformation of public administration, which would take into
account the current state of development of digital technologies and implement EU principles.
Keywords: E-government, Digital Government, digital public services, digital transformation.
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ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ
ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
УДК 347.121

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАКЦИНАЦІЇ В УКРАЇНІ
Р. Лемик
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, 79000,
е-mail: roksolana.lemyk@lnu.edu.ua
Комплексно розкрито правове регулювання в Україні профілактики інфекційних захворювань і боротьби з ними шляхом вакцинації. Вакцинація, що є різновидом медичної
допомоги, розглядається як право особи, що має свої межі і поєднується з обов’язком не
порушувати суспільні інтереси у сфері охорони здоров’я. Дослідження ґрунтується на
аналізі наукових праць та матеріалах судової практики. При цьому проаналізовано
теоретичні основи меж права на вакцинацію для фізичних осіб та повноваження держави
щодо захисту інтересів суспільства у цих правовідносинах. Досліджено нормативний матеріал, наукову літературу, зарубіжний досвід і судову практику щодо обмежень прав осіб, і
визначено, що такі заходи в сфері захисту суспільних інтересів у відносинах імунопрофілактики мають, по суті, захисний, а не каральний характер. Сформульовано висновки
та пропозиції стосовно підстав втручання держави в приватні інтереси та свободи
громадян у цих відносинах. Розглянуто співвідношення права й обов’язку особи в частині
згоди на обов’язкові щеплення. Окрему увагу приділено питанням наслідків відмови осіб
від обов’язкової вакцинації.
Ключові слова: право на вакцинацію, згода на медичну допомогу, наслідки відмови від
обов’язкової вакцинації, суспільні інтереси в сфері охорони громадського здоров’я.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.095

Одним із пріоритетних напрямів співробітництва між Україною і ЄС у сфері
громадського здоров’я, передбачених у ст. 427 Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони [13], є запобігання і
контроль над інфекційними хворобами, такими як ВІЛ/СНІД і туберкульоз, підвищення готовності до ризику спалахів високопатогенних хвороб та імплементацію Міжнародних медико-санітарних правил.
У сфері профілактики інфекційних захворювань і боротьби з ними за допомогою вакцинації чи не найбільш істотною є суперечність, яку в галузі охорони
громадського здоров’я доводиться вирішувати як на теоретичному рівні, так і на
рівні законотворчої та правозастосовної діяльності. Йдеться, зокрема, про «межі
повноважень держави щодо обмеження автономії та свободи майнових та інших
особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів фізичних осіб для
загального блага». Межі втручання держави в права людини й охоронювані
законом інтереси для захисту публічних інтересів у сфері громадського здоров’я,
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потребують ретельного дослідження, у тому числі і з позиції правового регулювання [3, с. 203].
Правове регулювання вакцинації в Україні донині не було предметом спеціального комплексного дослідження. Цьому питанню приділяли увагу такі
науковці, як С. Братусь, О. Губанова, О. Гуцуляк, І. Демченко, Н. Дубицька, О. Кононенко,
Ю. Кривенко, І. Кубарєва, І. Сенюта, С. Стеценко, В. Стеценко, О. Терзі.
Процесуальний аспект цього питання відображено в правових позиціях Верховного Суду та рішеннях Європейського суду з прав людини.
Серед проблем, які потребують розв’язання, найважливішою є з’ясування ряду
загальнотеоретичних та практичних питань, пов’язаних із визначенням меж права
на вакцинацію, співвідношення права й обов’язку особи робити щеплення, а також
визначення меж повноважень держави в частині обмеження особистих немайнових
прав фізичних осіб у суспільних інтересах у сфері охорони громадського здоров’я.
У цій статті автор ставить своїми завданнями: розкрити зміст права на вакцинацію; з’ясувати наслідки недотримання вимог обов’язкової вакцинації; сформувати рекомендації щодо підстав застосування державою своїх повноважень у сфері
охорони громадського здоров’я.
Важливим засобом запобігання інфекційним хворобам у світі та Україні є
імунопрофілактика населення. Імунопрофілактика – це метод індивідуального чи
масового захисту населення від інфекційних хвороб шляхом створення або підсилення імунітету. Вона може бути специфічною (вакцинація/імунізація), спрямованою проти конкретного збудника, та неспецифічною (активація імунної системи
медикаментозними чи немедикаментозними засобами) [1, с. 10]. Вакцинація є
питанням національної безпеки. Лише щеплення може захистити від смертельно
небезпечних хвороб. Так званий колективний імунітет, коли від певної хвороби
вакциновані щонайменше 95 % населення, створює своєрідний «щит», що захищає
від хвороби людей, які не можуть вакцинуватися з медичних причин, а також
зупиняє розповсюдження вірусів і зупиняє спалахи.
Загалом, у світі немає єдиного підходу щодо обрання політики рекомендованої
чи обов’язкової вакцинації. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), підтримуючи ідею вакцинації, теж ніколи не наполягала на запровадженні політики
саме обов’язкової вакцинації.
В Україні рівень охоплення щепленнями все ще залишається нижчим за рекомендований ВООЗ показник. Наприклад, за даними Міністерства охорони здоров’я
(МОЗ) України, в 2020 році першу дозу вакцини від кору, краснухи, паротиту
отримали 28,3 % дітей віком 1 рік.
Відсутність колективного імунітету та роки недовіри до вакцинації вже
призвели до спалахів поліомієліту у 2015 році, правця у дітей протягом 2016–2017
років, кору в 2017–2018 роках та дифтерії 2019 року. При цьому аналіз чинного
законодавства дає підстави вважати, що держава, декларуючи систематичну імунізацію населення загальнодержавною справою і визначаючи профілактику інфекційних хвороб шляхом імунізації найефективнішим заходом щодо забезпечення
здоров’я населення, епідемічного благополуччя держави та стратегічно важливим
пріоритетним завданням галузі охорони здоров’я, при цьому не передбачає на
законодавчому рівні проведення імунізації населення, як обов’язку громадян, з
усіма негативними наслідками, що мали б випливати у зв’язку з його невиконанням, тому що в Україні вакцинація – це право пацієнта. Такий висновок можна
зробити на підставі того, що вакцинація, відповідно до ст. 3 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», – це різновид медичної допомоги, а згідно
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з положеннями ст. 284 ЦК України, фізична особа має право на надання їй
медичної допомоги. Саме тому, особа, яка бажає реалізувати своє право на медичну допомогу, повинна дати відповідну згоду на будь-яке медичне втручання, в
тому числі, і на щеплення.
Принцип добровільної згоди особи на медичне втручання запроваджено рішенням
Нюрнберзького трибуналу, що було прийнято за результатами Нюрнберзького
процесу, який тривав з 9 грудня 1946 року по 20 серпня 1947 року проти 20 лікарів
концентраційних таборів, яких звинувачували у нелюдських експериментах над
людьми.
Деякі з цих лікарів на свій захист посилалися на відсутність юридичних положень, які б забороняли неетичні експерименти над людьми, так само як і відсутність юридичної диференціації між законними і незаконними експериментами.
У відповідь на це представник Американської медичної асоціації доктор Ендрю
Айві та психіатр, невролог і ключовий медичний радник у цьому процесі, доктор
Лео Александер подали меморандум, у якому визначено шість принципів правомірного медичного дослідження.
В серпні 1947 року Нюрнберзький трибунал виніс вердикт проти обвинувачених і підтвердив початкові шість принципів та додав до них ще чотири. Ці десять
принципів сталі відомі як Нюрнберзький кодекс. Першим із принципів Нюрнберзького
кодексу є принцип добровільної згоди, що вимагає саме вільної та поінформованої
згоди особи на медичні втручання.
Надалі, принцип вільної і поінформованої згоди був закріплений у низці
міжнародних та національних нормативних положень. Відповідно до ст. 43 ЗУ
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» [6], згода інформованого
пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та
лікування. Щодо пацієнтів віком до 14 років, медичне втручання здійснюється за
згодою їхніх законних представників. У ч. 1 ст. 12 ЗУ «Про захист населення від
інфекційних хвороб» [11] передбачено, що повнолітнім дієздатним громадянам
профілактичні щеплення проводять за їх згодою, а особам, які не досягли
п’ятнадцятирічного віку, щеплення проводять за згодою їхніх батьків. Особам
віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років профілактичні щеплення проводять за
їх згодою та за згодою батьків. Хоча одночасно ст. 10 ЗУ «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» [6], визначає обов’язок громадян України:
а) піклуватися про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших
громадян;
б) у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні
огляди та робити щеплення.
Аналогічний обов’язок визначено і в ст. 5 ЗУ «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення» [10]:
а) піклуватися про своє здоров’я та здоров’я і гігієнічне виховання своїх дітей,
не шкодити здоров’ю інших громадян;
б) проходити обов’язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених
законодавством випадках.
Кожному праву кореспондує обов’язок визначеного суб’єкта забезпечити реалізацію цього права. Тому, якщо Конституція України в ст. 49 гарантує кожному
право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, то обов’язок
забезпечити профілактичні щеплення покладається на державу, яка створює умови
для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а
також забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
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Саме в частині гарантування санітарно-епідемічного благополуччя населення,
а також забезпечення проведення вакцинації відповідно до сучасних вимог науки,
ключовими чинниками є:
– можливість отримання «обіцяної» державою вакцинації (відповідальне ставлення до розрахунків потреби вакцин, ефективний розподіл препаратів між лікувальними закладами, контроль за їх наявністю та вчасне реагування керівникам
закладів охорони здоров’я в Міністерство охорони здоров’я України, якщо потрібних вакцин немає);
– дотримання вимог при проведенні вакцинації (порушення календаря вакцинації; порушення правил транспортування і зберігання вакцини; якість вакцин та
кваліфікація персоналу (йдеться першочергово про правильне оцінювання імунологічного статусу вакцинованого) – це не повний перелік чинників, що впливають
на зниження рівня охоплення імунізацією в Україні);
– інформаційна політика – відмова від реалізації права на вакцинацію часто
спровокована хибною інформаційною політикою. Захворювання, пов’язані з вакцинацією, часом, розглядають як ускладнення, вакцинним препаратам приписують
невластиві їм побічні реакції, те, що в більшості розвинених країн вітається
(одночасне введення декількох препаратів, розширення календаря вакцинації і
т. д.), саме в нашій країні викликає супротив.
Важливим чинником, який істотно знижує рівень імунопрофілактики в Україні
є також відсутність інформації про випадки ускладнень від інфекційних захворювань. Наприклад, є статистика про те, скільки людей в Україні захворіло на кір,
але абсолютно закрита від населення інформація про кількість корових енцефалітів,
пневмоній, пацієнтів, які втратили зір, і як наслідок, багато хто переконаний у
тому, що кір – це легка дитяча хвороба, якою варто перехворіти в дитинстві.
Проведення імунопрофілактики в Україні переростає в дискусію, коли постає
питання: є вакцинація обов’язковою чи добровільною? Чи можливо говорити про
обов’язок особи щодо вакцинації? Фактично виникає конфлікт між публічним
інтересом у захисті громадського здоров’я та правом на фізичну недоторканність
[4, с. 134].
Кожна особа отримає користь від вакцинації, коли ризик поширення захворюваності або смертності від захворювання до вакцинації переважатиме ризик
поширення захворюваності чи смертності після вакцинації (включаючи будь-які
побічні реакції) [14, с. 330]. Однак користь від вакцинації значно зростає разом із
кількістю вакцинованих осіб. Як вже зазначено, в епідеміології є таке поняття, як
«колективний» імунітет [15, с. 912]. Його суть полягає в тому, що якщо 95 %
населення отримало індивідуальний імунітет, тобто були вакциновані, то це
зменшує ризики виникнення захворювань та забезпечує ефективний захист особам,
навіть, які ще не є вакцинованими. У продовження цієї думки, можна припустити,
що обов’язковість вакцинації залежатиме від поточного епідеміологічного стану в
тій чи іншій країні. І введення обов’язкової вакцинації розглядатиметься як засіб
реагування на надзвичайну ситуацію, що може бути використаний державою.
Водночас за високого рівня колективного імунітету залишається можливість для
певної, незначної групи осіб відмовлятися від вакцинації через певні підстави, що
визначені в законі. Однак очевидно, що кількість таких осіб має бути незначною,
щоб не нівелювати інтереси громадського здоров’я.
Порядок проведення профілактичних щеплень, які віднесено до переліку
обов’язкових за епідемічними показаннями врегульований ЗУ «Про забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» [10], «Про захист
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населення від інфекційних хвороб» [11] та Наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 16.09.2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних
щеплень в Україні та контроль якості й обігу імунобіологічних препаратів» [12].
Відповідно до Наказу МОЗ України № 595 [12], календар профілактичних
щеплень встановлює перелік обов’язкових профілактичних щеплень, строки їх
проведення та визначає суб’єктів, відповідальних за імунізацію. Однак противники
вакцинації і в цьому випадку реалізують право на відмову від щеплення, посилаючись на положення ч. 3; 4 ст. 284 ЦК України та ч. 1; 4 ст. 43 ЗУ «Основи
законодавства України про охорону здоров’я».
Проте проведення імунізації пов’язано не лише з приватними інтересами
однієї особи, яка має право на охорону здоров’я, а й стосується публічних інтересів
суспільства, зокрема, вироблення колективного імунітету, що своєю чергою може
бути підкріплено державним примусом. Як приклад, закон забороняє дітям, які не
отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідувати
дитячі заклади [11, ч. 2 ст. 15]. Також відмова або ухилення від обов’язкових
профілактичних щеплень працівниками окремих професій, виробництв та
організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або)
поширення ними інфекційних хвороб, тягне за собою відсторонення від виконання
зазначених видів робіт [11, ч. 2 ст. 12].
Саме у зв’язку з відсутністю у дитини профілактичних щеплень, згідно з
календарем, батькам було відмовлено у прийнятті дитини до навчально-виховного
комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад
І ступеня, гімназія». Визнавши у цьому спорі законність недопуску до дитячих
закладів без обов’язкових щеплень, Верховний Суд у своїй постанові [8] зазначив:
«Вимога про обов’язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних
хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров’я
зацікавлених осіб, є виправданою. Тобто в даному питанні превалює принцип
важливості суспільних інтересів над особистими…».
Варто зауважити, що ця постанова Верховного Суду від 17.04.2019 року у справі
№ 682/1692/17 була неєдиним рішенням, що ухвалено Верховним Судом у такій
категорії справ. Аналогічне рішення прийнято Верховним Судом 20.03.2018 року У
справі № 337/3087/17 [7]. У ньому Верховній Суд висловив аналогічну правову
позицію: «…завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу
між реалізацією права дитини на дошкільну освіту та інтересами інших дітей.
У спорі, що розглядається, індивідуальне право (інтерес) відмовитися від
щеплення батьками дитини при збереженні обсягу права дитини на здобуття
освіти, в тому числі в дошкільних закладах освіти, протиставляється загальному
праву (інтересу) інших батьків та їхніх дітей, які провели щеплення, перед
скеруванням дитини для здобуття освіти в дошкільних закладах освіти з метою
досягнення загального блага у формі права на охорону здоров’я, що, крім іншого,
гарантовано ст. 3; 27 та 49 Конституції України».
Наведений висновок Верховного Суду повністю узгоджується з позицією
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). 1 липня 2020 року Велика палата ЄСПЛ
провела усні слухання у справі Вавржичка та інші проти Чеської Республіки.
У цій справі частина заявників відмовилася від вакцинації своїх дітей з
релігійних переконань, інша частина відмовилася від вакцинації лише певними
вакцинами, оскільки вважали їх ефективність сумнівною, ще частина заявників
бажала вакцинувати своїх дітей пізніше, ніж це вимагається чеським законо-
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давством. Як наслідок – на одного із заявників був накладений штраф, а іншим
було відмовлено у зарахуванні дітей до навчальних закладів.
8 квітня 2021 року в цій справі було оприлюднено довгоочікуване рішення
Великої палати, в якому Суд наголосив, що справа стосується винятково «стандартної і планової вакцинації дітей від хвороб, які добре відомі медичній науці».
Також суд відмітив нещодавню зміну політики у деяких із європейських
держав у бік суворішого підходу через зменшення добровільної вакцинації та, як
наслідок, зниження колективного імунітету, а також встановив: заходи, які оскаржили позивачі, оцінювані в національному контексті, мають розумне співвідношення пропорційності з цілями, яких прагне Чеська Республіка, – тобто зі захистом
від захворювань, що становлять серйозний ризик для здоров’я.
Також ЄСПЛ зазначив: «чутливість цього питання не обмежується поглядами
тих, хто не погоджується з вакцинацією, тому що йдеться у тому числі про соціальну
солідарність і захист людей, особливо вразливих до певних захворювань, від імені
яких решту населення просять взяти на себе мінімальний ризик у формі вакцинації».
А суддя Поль Лемменс у своїй окремій думці наголосив, що «окрім фундаментальних прав існують також фундаментальні обов’язки і відповідальність».
Недопуск до дошкільних закладів дітей, заявники у цій справі сприймали як
форму санкції чи покарання, що, на їхню думку, є «втручанням» у значенні п. 2
ст. 8 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, проте ЄСПЛ акцентував,
що ці наслідки чітко передбачені законодавством за недотримання загального
юридичного обов’язку, покликаного охороняти, зокрема, здоров’я маленьких дітей,
і визначив їх такими, що мають, по суті, захисний, а не каральний характер.
Отже, майже одноголосно (16 голосів проти 1) Велика палата дійшла висновку, що обов’язкова вакцинація, на яку скаржилися заявники, оцінена в контексті
національної системи, має розумне співвідношення пропорційності до законних
цілей, що переслідуються державою-відповідачем і, відповідно, положення ст. 8
Конвенції не є у цьому випадку порушеними [5].
Можна зробити висновок про те, що і законодавець, і судова практика не
розглядають вакцинацію лише як право особи. І хоча нікого не можна примусово
вакцинувати, особи, які відмовилися від обов’язкових щеплень, обмежені в
реалізації своїх окремих прав. Така практика на сьогодні широко розповсюджена в
законодавстві інших країн. А в зв’язку з поширенням пандемії COVID-19, рамки
таких обмежень були істотно розширені. Наприклад, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо
3 серпня цього року прийняв рішення, відповідно до якого, особи, які не
вакциновані від COVID-19, не матимуть права їсти в приміщенні ресторану,
відвідувати бари, дивитися вистави чи відвідувати спортзал.
Нещодавно в Україні для вакцинованих людей теж було запроваджено ряд
привілеїв шляхом внесення змін до Постанови КМУ «Про встановлення карантину
та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Наприклад, з 13.09.2021 року цією постановою передбачено, що у разі встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки,
здобувачам освіти допускається відвідування закладів освіти, в яких не менше
80 % працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу
вакцинації [9, п.п. 15-1 п. 3].
В Україні законодавство також уповноважує державу, під час епідеміологічної
кризи чи у зв’язку з можливістю розповсюдження інфекційного захворювання або
пандемії на відповідних територіях та об’єктах, проводити обов’язкові профілактичні
щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями [11, ч. 3 ст. 12].
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Рішення про примусову та зобов’язуючу вакцинацію у разі загрози виникнення
особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної
інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах приймають головний
державний санітарний лікар України, головні державні санітарні лікарі центральних
органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і
військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних
покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України [11, ч. 4 ст. 12].
У таких випадках підтримую висловлену О. Водянніковим думку про те, що
при запровадженні програми обов’язкової вакцинації, законодавець має дотримуватися критеріїв правомірного обмеження приватних прав, зважаючи на те, що
політика обов’язкової вакцинації сама по собі порушує принцип поінформованої
згоди, та право на повагу до приватного життя і право на фізичну недоторканість:
1) законність: обов’язковість вакцинації, її порядок, види, відшкодування шкоди,
що може бути завдана життю та здоров’ю, мають бути встановлені законом;
2) наявність нагальної суспільної потреби: повинна існувати «нагальна суспільна потреба» у запровадженні обов’язковості конкретної вакцинації. Така потреба
повинна бути реальною, а не гіпотетичною чи уявною. Коли держава покладається
на міркування загального інтересу чи суспільного блага для обмеження людських
прав, такі міркування мають тлумачитися вузько, беручи до уваги необхідність
дотримання справедливого балансу між різними інтересами у цій сфері;
3) найменш обтяжлива для людських прав альтернатива: обов’язкова вакцинація
повинна бути найменш обтяжливою для людських прав альтернативою. Якщо
досягнути мети – захисту населення від інфекційних хвороб – можливо досягти
іншими способами, то запровадження обов’язкової вакцинації є невиправданим і
неправомірним. Тому при запровадженні обов’язкової вакцинації варто довести, що
менш обтяжливі для прав людини альтернативи є неможливими чи неефективними;
4) пропорційність: запровадження обов’язкової вакцинації має бути пропорційним легітимній меті, тобто має існувати розумне співвідношення між вжитими
заходами і метою, що переслідується. Пропорційність також вимагає дослідження
того, чи дотримується баланс між суспільними інтересами і захистом прав людини,
а також оцінки реального ризику для населення, який має зменшити чи усунути
примусова вакцинація [2].
У ряді країн, з метою запобігання поширенню епідемії COVID-19 вже запровадили обов’язкову вакцинацію, зокрема, така обов’язкова вакцинація дорослого населення передбачена в Саудівській Аравії, Індонезії, Туркменістані. В Австралії, Греції,
Великій Британії, Франції, Італії обов’язкова вакцинація передбачена для окремих груп
населення. Наприклад, у Франції та Італії щеплення проти коронавірусу повинні
отримати медичні працівники і співробітники геріатричних пансіонатів.
Отже, в Україні – вакцинація це право пацієнта, що відповідає принципу
добровільної згоди особи на медичне втручання. Цьому праву кореспондує обов’язок
держави забезпечити профілактичні щеплення. При цьому держава повинна
створювати умови для ефективного та доступного для всіх громадян медичного
обслуговування, а також забезпечувати санітарно-епідемічне благополуччя населення країни, оскільки проведення імунізації пов’язано не лише з приватними
інтересами однієї особи, яка має право на охорону здоров’я, а й стосується публічних інтересів суспільства.
На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що в Україні
законодавство у сфері регулювання вакцинації буде змінюватися в сторону інтересів суспільного імунітету.
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THE LEGALITY OF CONTROLLING VACCINATION
IN UKRAINE
R. Lemyk
Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail: roksolana.lemyk@lnu.edu.ua
Generally, there is no one approach to establishing a policy for recommended or
mandatory vaccination. The World Health Organization even while supporting the idea of
vaccination, does not insist on an obligatory introduction to a mandatory vaccine.
The introduction of immunoprophylactic measures in Ukraine becomes a debatable issue
when the question arises whether the vaccination is voluntary or mandatory. Is it possible to
view vaccination as an individual’s duty? Actually, it is both a matter of public protection of an
individual’s health and the sanctity of an individual’s freedom.
An analysis of the law currently in place gives a reason to believe that the state, declaring
a systematic mandatory immunization of the population, considers it a nationwide matter.
Hence accepting that the most effective way of dealing with infectious diseases and securing
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the health of the population and the well-being of the state, is through immunization, this
should lie in the major interest of the department of public health. However, the legal system
cannot foresee the problems that the implementation of immunization of the population will
occur because of a lack of compliance resulting in conflict with the understanding that in
Ukraine vaccination falls on the right of the patient.
With every law, there is a responsibility to secure the specific subject with the realization
of this law. Therefore, if in the Constitution of Ukraine, article 49, guarantees the right of
protection of health, medical aid and assurance, the responsibility for prophylactic
immunization lies within the state, which creates the conditions for the availability of medical
aid for all citizens, as well as a certainty of an epidemic well-being.
Implementing immunization concerns not only the individual person that has the right for
protection, but it also relates to the general interests of society, particularly to the development
of herd immunity which could be sanctioned by the state. For example, the law prohibits
children who have not received timely vaccination to visit childhood institutions. Furthermore,
refusal to be vaccinated by workers or members of a profession or an organization, whose
activities can cause others to be infected or further spread the infection, can lead to
relinquishing those activities.
Presently, several European countries have adopted a stricter policy due to a decrease in
voluntary vaccination and as a result a decline in general herd immunity. As a rule, courts
uphold state enforcement of policies related to herd immunity.
The courts take into account the correlation of the proportion of the high risk illness in the
context of general health.
Keywords: the right to vaccination, consent to medical aid, consequences of refusal of
mandatory vaccination, social interests related to the prevention of public health.
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Досліджено проблеми нарахування та виплати індексації грошового забезпечення
військовослужбовцям та іншим прирівняним до них особам. Проаналізовано положення
національного законодавства в частині індексації грошових доходів населення. Систематизовано судову практику вирішення спорів про зобов’язання військових частин нарахувати
та виплатити індексацію грошового забезпечення з вказівкою на базовий місяць.
Сформульовано обґрунтовані заперечення щодо зачислення обрання базового місяця для
обрахунку індексації грошового забезпечення до дискреційних повноважень військової
частини. Доведено, що під час нарахування індексації грошового забезпечення військова
частина не реалізовує управлінських функцій, а правові норми не визначають декількох із
можливих варіантів поведінки для проведення відповідних обчислень.
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Однією зі складових заробітної плати є індексація, яка спрямована на забезпечення відповідності рівня заробітної плати величині зростання цін та товари та
послуги. Водночас, у зв’язку зі складністю її нарахування та відсутністю чітких
імперативних норм, роботодавці залишають поза увагою відповідну частину
заробітної плати. Особливої актуальності набула проблема нарахування та виплати
індексації грошового забезпечення військовослужбовцям та іншим прирівняним до
них особам, зважаючи на особливий правовий статус цих суб’єктів. Доволі часто
причиною ненарахування та невиплати індексації грошового забезпечення установами та організаціями, фінансування яких відбувається за державні кошти,
зазначають відсутність бюджетних асигнувань на відповідні цілі, а також особливий правовий статус військових працівників, для яких спеціальним законодавством
не закріплено права на індексацію їхнього грошового забезпечення. Відтак, ця
категорія працівників змушена у судовому порядку вирішувати відповідний спір.
Окрім того, аналіз судової практики засвідчує складність реалізації військовослужбовцями свого права на індексацію грошового забезпечення через зарахування
відповідного обов’язку до дискреційних повноважень військових частин та інших
прирівняних до них установ. У зв’язку з цим, військовослужбовці змушені повторно звертатися до суду, оскаржуючи дії військової частини щодо нарахування їм
відповідних виплат, або ж погоджуватися на значно менші суми нарахованої їм на
підставі рішення суду індексації грошового забезпечення.
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Поняття дискреційних повноважень активно досліджують такі науковці як
В. Б. Авер’янов, Ю. Г. Барабаш, В. М. Бевзенко, С. П. Бибик, М. І. Бойчук, Г. В. Панова,
Р. В. Сінельник, Г. Ткач та інші. Водночас, проблематика спорів щодо дискреційних повноважень військових частин та інших прирівняних суб’єктів у частині
нарахування та виплати індексації грошового забезпечення на цей час залишилася
поза увагою наукової спільноти.
Мета цієї статі – з’ясувати правильність підходу судової влади в частині
зарахування до дискреційних повноважень обрання військовою частиною базового
місяця для нарахування індексації грошового забезпечення.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про індексацію грошових
доходів населення» індексація грошових доходів населення – це встановлений
законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення
грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг [15]. Стаття 2 Закону України
«Про індексацію грошових доходів населення» передбачає, що індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і
які не мають разового характеру, серед яких оплата праці (грошове забезпечення)
[15]. Правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум
індексації грошових доходів населення, що поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та господарювання, а також на
фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників, визначає Порядок
проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України №1078 від 17 липня 2003 року [7].
Вирішуючи питання щодо можливості поширення Кодексу законів про працю
України, Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» на відносини щодо індексації грошового забезпечення військовослужбовців варто наголосити на рішенні Конституційного Суду України від 15 жовтня 2013 року у справі
№ 9-рп/2013, де зазначено, що індексація заробітної плати як складова належної
працівникові заробітної плати спрямована на забезпечення реальної заробітної
плати з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної
спроможності заробітної плати у зв’язку з інфляційними процесами та зростанням
споживчих цін на товари та послуги. У цьому ж аспекті сформульовані правові
висновки Верховного Суду, який розглядає індексацію грошового забезпечення
військовослужбовців однією з основних державних гарантій щодо оплати їхньої
праці, яка підлягає обов’язковому нарахуванню і виплаті [9].
Водночас, систематизуючи судову практику розгляду трудових спорів, спостерігаємо збільшення кількості порушень з боку роботодавців, зокрема військових
формувань, у частині нарахування компенсаційних та гарантійних виплат. Особливо гостро постала проблема забезпечення права військовослужбовців та інших
прирівняних до них осіб на індексацію грошового забезпечення. Причиною цьому
є неможливість у судовому порядку зобов’язати військову частину нарахувати
індексацію грошового забезпечення з урахуванням конкретного базового місяця
або ж у конкретному розмірі, незважаючи на те, що сума, яку просить стягнути
позивач, визначена за результатами проведення експертного дослідження. Відмова
суду вказати у резолютивній частині на базовий місяць, з урахуванням якого
повинна обчислюватися індексація грошового забезпечення, призводить до численних зловживань з боку військових частин. Останні беруть до уваги інші базові
місяці, ніж нормативно визначені і, як наслідок, нараховують заробітну плату у
значно менших розмірах. Для прикладу, за період з грудня 2015 року по лютий
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2018 року базовим місяцем для нарахування індексації грошового забезпечення є
січень 2008 року. Розглядаючи відповідний спір, Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину 4114 Національної гвардії України нарахувати та виплатити особі індексацію грошового забезпечення за період з січня
2016 року по лютий 2018 року без вказівки на базовий місяць [21]. На виконання
відповідного рішення суду військовою частиною було нараховано позивачу
індексацію грошового забезпечення за відповідний період у розмірі 667,57 грн.
Згідно з висновком експерта за відповідний період індексація повинна бути
нарахована у розмірі 87 148,45 гривень. Відтак, особа змушена повторно звернутися
до суду з вимогою визнати протиправними дії щодо помилкового врахування
іншого базового місяця, ніж визначений законодавством [28].
Серед підстав, з яких відмовляють зобов’язати військові частини та інші прирівняні до них суб’єкти нарахувати індексацію грошового забезпечення з вказівкою на базовий місяць, суди зазначають, що визначення базового місяця належить
до виключної компетентності відповідача і суд не може перебирати на себе
повноваження військової частини та втручатись у його дискреційні повноваження
[18; 22]. Відповідна судова практика є доволі поширеною [14; 17; 20; 22; 23; 24;
25]. Відповідна позиція судів першої та апеляційної інстанцій, вочевидь, зумовлена
наявністю правового висновку Верховного Суду викладеного у постанові від 15
жовтня 2020 року у справі № 240/11882/19, де зазначено, що повноваження щодо
обрахунку індексації, в тому числі щодо визначення базового місяця для такого
нарахування відповідно до положень Порядку № 1078 та Закону № 1282-XII,
покладається на відповідача, тому відсутні підстави для зобов’язання останнього
здійснити розрахунок індексації позивача з урахуванням конкретного базового
місяця [10].
У контексті аналізу цього питання проблему вбачаємо у помилковості розуміння обов’язку військової частини нарахувати та виплатити індексацію грошового
забезпечення як дискреційне повноваження цього суб’єкта. Такий висновок зумовлений наступним.
Поняття дискреційне повноваження отримало своє законодавче закріплення у
Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5 (далі – Методологія) [6].
Відповідно до п. 16 Методології, дискреційні повноваження – це сукупність прав
та обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що
надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і
зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний
розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, проектом нормативно-правового акта. Зміст досліджуваного поняття розкрито також у Додатку до Рекомендації Комітету Міністрів Ради
Європи № Р(80)2, прийнятої 11.03.1980 на 316-й нараді Комітету Міністрів Ради
Європи, як повноваження, що його адміністративний орган влади, приймаючи
рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду. Тобто коли такий орган
може обрати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він уважає кращим за
певних обставин.
Європейський суд аналізував наявність, межі, спосіб та законність застосування дискреційних повноважень національними органами, їхніми посадовими
особами. Зокрема, в рішенні Європейського суду з прав людини від 17.12.2004
року у справі «Педерсен і Бодсгор проти Данії» зазначено, що здійснюючи
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наглядову юрисдикцію, суд, не ставлячи своїм завданням підміняти компетентні
національні органи, перевіряє, чи відповідають рішення національних державних
органів, які їх винесли з використанням свого дискреційного права, положенням
Конвенції та Протоколів до неї. Суд є правозастосовчим органом та не може
підміняти державний орган, рішення якого оскаржується, приймати замість нього
рішення, яке визнається протиправним, інше рішення, яке б відповідало закону, та
давати вказівки, які б свідчили про вирішення питань, що належать до компетенції
такого суб’єкта владних повноважень [19].
Верховний Суд, аналізуючи межі дискреційних повноважень суб’єктів владних повноважень, наголосив на тому, що дискреційне повноваження може
полягати у виборі діяти чи не діяти, а якщо діяти, то у виборі варіанту рішення чи
дії серед варіантів, що прямо або опосередковано закріплені у законі [11; 13].
Згідно з філологічним тлумаченням слова «дискреція» – це вирішення посадовою особою чи державним органом певного питання на власний розсуд [4, c. 183].
Саме у цьому контексті досліджують відповідне поняття представники наукової
доктрини. Проаналізувавши пропозиції вчених щодо розуміння дискреції та
дискреційних повноважень зокрема [1, с. 195–196; 2, с. 150; 3, с. 187; 16, с. 180; 26,
с. 64; 27, с. 104; ], можемо зробити висновок, що наукова спільнота сформувала
узгоджену єдину позицію у цьому напрямку. Відмінності у формулюванні змісту
відповідних понять полягають лише в акценті на тій чи іншій ознаці дискреційних
повноважень. Зокрема, М. Бойчук розуміє дискреційне повноваження як право
посадової особи прийняти оптимальне рішення в кожній конкретній ситуації,
відповідно до нормативно визначених принципів, засад і цілей права та конкретних
життєвих обставин [5, с. 119]. Тобто, на думку вченого, межі дискреції окреслюються не лише правом, а також і фактичними обставинами ситуації, яка
склалася у відносинах між суб’єктами, щодо яких посадова особа має прийняти
рішення. Своєю чергою Г. Ткач уважає, що лише закон є джерелом будь-яких
публічних повноважень [27, c. 103]. Г. Бребан звертає увагу, що дискреційні
повноваження передбачають не лише можливість вибору між двома чи більше
варіантами активної поведінки, а надають адміністрації простір у виборі діяти або
не діяти [16, c. 484]. Доповнює наведені вище підходи В. Авер’янов, за словами
якого під час реалізації дискреційних повноважень відповідний суб’єкт влади
(орган чи посадова особа) застосовує надані йому в межах закону повноваження на
власний розсуд, без необхідності узгодження в будь-якій формі своїх дій з іншими
суб’єктами» [1, c. 195].
Підсумовуючи вищезазначене, дискреційними потрібно розглядати повноваження, якими наділені органи державної влади та місцевого самоврядування, їхні
посадові особи у процесі здійснення управлінських функцій. Такі повноваження
дають певну міру свободи відповідним суб’єктам, що полягає у виборі декількох
(мінімум двох) варіантів поведінки у кожному окремому випадку, кожен з яких
дозволений законом.
Водночас, проведений аналіз порядку нарахування індексації грошового забезпечення, дає підстави зробити висновок про неможливість зачислення обов’язку
військових частин, установ державної прикордонної служби, державної пенітенціарної служби тощо щодо нарахування індексації грошового забезпечення з
урахуванням базового місяця до дискреційних повноважень. Відповідні законодавчі
положення не передбачають свободи вибору базового місяця під час нарахування
індексації грошового забезпечення. Зокрема, відповідно до Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету
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Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 місяць, в якому підвищилося
грошове забезпечення з урахуванням виплат, що входять до його складу (посадовий
оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають
постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення), є
базовим [7]. Тобто, норма права не встановлює для військових частин та інших
прирівняних до них суб’єктів декілька можливих варіантів обчислення індексації
грошового забезпечення, зокрема в частині вибору базового місяця. Місяць, у якому
відбулося підвищення однієї або декількох складових грошового забезпечення,
повинен в обов’язковому порядку враховуватися як базовий під час обчислення
індексації грошового забезпечення аж до моменту, коли відбудеться наступне
підвищення відповідних складових. Іншими словами, чинне законодавство не
передбачає права військової частини самостійно обрати один із можливих базових
місяців для обчислення індексації грошового забезпечення. Порядок визначає
імперативні умови щодо застосування базового місяця, тому роботодавець повинен
діяти у чітко визначений спосіб. Тобто настали законодавчо визначені умови
(відбулося підняття однієї чи декількох складових грошового забезпечення) і
військова частина зобов’язана вчинити конкретні дії – нарахувати індексацію з
урахуванням базового місяця, у якому відбулося відповідне підняття.
Більше того, варто звернути увагу на ту обставину, що у відносинах із
нарахування та виплати індексації грошового забезпечення військова частина не
виступає суб’єктом владних повноважень, не реалізовує управлінських функцій.
Нарахування індексації грошового забезпечення стосується порушення законодавства про оплату праці, оскільки кошти, які підлягають нарахуванню в порядку
індексації, мають компенсаторний характер і є складовими належної працівникові
заробітної плати. Відповідне спростовує твердження про те, що військові частини
під час нарахування індексації грошового забезпечення виступають суб’єктами
владних повноважень та виконують управлінські функції.
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо обґрунтованою тезу про
те, що врахування базового місяця під час нарахування індексації грошового
забезпечення військовослужбовцям та іншим прирівняним до них суб’єктам, не
належить до дискреційних повноважень військової частини. Суди під час вирішення відповідних спорів повинні врахувати ту обставину, що чинне законодавство не
наділяє військову частину можливістю вибору базового місяця з кількох можливих
під нарахування індексації грошового забезпечення, а також військова частина у
таких правовідносинах не реалізовує адміністративні управлінські функції, не є
державним органом. Цей суб’єкт виступає роботодавцем і повинен діяти у порядку, передбаченому законодавством про працю. Відповідне забезпечить ефективність способу відновлення порушеного права, а зобов’язання військової частини
нарахувати індексацію грошового забезпечення із вказівкою на базовий місяць
допоможе уникнути подальших протиправних рішень, дій чи бездіяльності відповідного суб’єкта та усуне необхідність повторного звернення до суду.
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DISCRETIONARY POWERS IN THE DISPUTES
ON THE COLLECTION OF INDEXATION
OF MILITARY SERVANTS’ MONETARY SECURITY
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The article is devoted to the analysis of the issue of resolving in court disputes on the
obligation of military units to accrue and pay the indexation of monetary security with an
indication of the base month, which is taken into account for the relevant accruals. It is found
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that the servicemen were deprived of the right to effective judicial protection in connection with
the attribution of the calculation of the indexation of monetary support to the competence of
the military unit as the body in which the plaintiff served and paid him/her monetary support.
The provisions of the national legislation on the indexation of monetary incomes of the
population and the procedure for its accrual, which provides for mandatory rules for the
selection of the base month for the accrual of indexation of monetary security, are studied.
Scientific approaches to understanding the concept of «discretionary powers» as powers
granted to public authorities and local governments in the process of performing managerial
functions, which provide for the possibility of choosing the appropriate subjects of several
possible behaviors. The decision of the courts to refuse to satisfy the claim for recovery of the
indexation of monetary security with an indication of the base month, on the grounds of
assigning such a prerogative to the discretionary powers of the military unit, is critically
analyzed. Based on the findings of a scientific doctrine, as well as the legal positions of the
European Court of Human Rights, the Supreme Court in the interpretation of the meaning of
«discretionary powers» concluded that the military unit is not obliged to calculate and pay
indexation of monetary security. The main arguments in favor of this position are the following:
the existence of a norm of law that contains an indication of the base month, which must be
taken into account when calculating the indexation of cash collateral; acquisition by the military
unit of the legal status of an «employer», and not a «state body», which performs managerial
functions in the relations that arise in connection with the collection of indexation of monetary
security.
In general, the judiciary should develop a unified approach to resolving disputes on the
recovery of monetary security indexation, which provides for the obligation of the defendant to
accrue and pay the indexation of monetary security taking into account the specific base
month specified by law. This approach, according to the author, will ensure on the one hand
the efficiency and timeliness of restoring the right of servicemen to decent pay, and on the
other – will reduce the burden on the judiciary, as a person will not need to go to court again.
Keywords: indexation of monetary support, discretionary powers, base month,
servicemen and other persons equated to them.
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ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
НА СТАН ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Х. Чопко
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail:tina1-83@ukr.net
Розглянуто правові засади здійснення нормування негативних впливів на стан навколишнього природного середовища за законодавством України та зарубіжних країн.
Особливу увагу автором приділено аналізу існуючої в Україні системи нормативів
негативного впливу на стан довкілля. З’ясована правова природа екологічних нормативів,
а саме: гранично допустимих викидів у навколишнє природне середовище забруднюючих
хімічних речовин, гранично допустимих скидів у навколишнє природне середовище
забруднюючих хімічних речовин, рівнів допустимого шкідливого впливу на навколишнє
природне середовище фізичних факторів та рівнів допустимого шкідливого впливу на
навколишнє природне середовище біологічних факторів. Виявлені окремі недоліки
закріпленого в законодавстві України переліку екологічних нормативів, а саме відсутність у
ньому таких нормативів екологічної безпеки, як критерії якості навколишнього природного
середовища («гігієнічних нормативів»). Досліджені автором у статті показники, що покладені в Україні в основу екологічного нормування, а саме: медичний (максимальний рівень
загрози здоров’ю людини, її генетичній програмі), технологічний (можливість економіки
забезпечити виконання визначених меж впливу на людину і довкілля) та науково-технічний
(здатність науково-технічних засобів контролювати дотримання меж впливу за усіма його
параметрами). З’ясовані основні аспекти та особливості екологічного нормування, що
здійснюється в зарубіжних країнах та проведений порівняльно-правовий аналіз із
екологічними нормативами, що передбачені національним законодавством. Доведено, що
система існуючих в Україні екологічних нормативів ще недостатньо розвинена та не
охоплює усіх аспектів безпечності для людини навколишнього природного середовища.
Ключові слова: екологічне нормування, гранично допустимі викиди у навколишнє
природне середовище забруднюючих хімічних речовин, гранично допустимі скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище фізичних факторів, рівні допустимого
шкідливого впливу на навколишнє природне середовище біологічних факторів, показники
екологічних нормативів.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.114

Постановка проблеми. Забруднення довкілля, його деградація і виснажливе
використання багатьох видів природних ресурсів є глобальною проблемою, вирішення якої є завданням, яке виходить за межі однієї держави та триває протягом не
одного історичного періоду.
Держави приймають допустимий певною мірою негативний вплив на довкілля,
оскільки суспільство не може існувати і розвиватись, не впливаючи на нього.
Водночас, щоб зберегти такий стан навколишнього природного середовища, якість
якого буде задовільною та сприятливою для людини, необхідно визначити межі
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дозволеного негативного впливу на довкілля шляхом його нормування. Це один із
здійснюваних державою заходів зі запобігання негативного впливу на довкілля.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників окремих
еколого-правових проблем, пов’язаних із визначенням аспектів нормування
негативного впливу на стан довкілля в Україні та за її межами варто відзначити
В. І. Андрейцева, В. Л. Бредіхіну, Г. Е. Бистрова, А. П. Гетьмана, Н. Г. Жаворонкова,
Н. Р. Малишеву, М. В. Краснову, Ю. С. Шемшученка, Ю. С. Шемшученка.
Метою статті є з’ясування особливостей нормування негативного впливу на
стан довкілля за національним законодавством та законодавством зарубіжних країн.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідною умовою для підтримання екологічної рівноваги у навколишньому природному середовищі є нормування
негативного впливу на нього. Нормування негативних впливів на стан довкілля
(екологічне нормування) – це діяльність спеціально визначених державних органів
влади щодо розроблення та затвердження меж можливого впливу на довкілля,
хімічного забруднення, фізичних, біологічних та інших шкідливих факторів, що
походять від різноманітних джерел (стаціонарних, пересувних), а також обсягів
використання природних ресурсів і дозволених природно перетворюючих заходів
із врахуванням сучасного рівня розвитку науки і техніки, а також економічних
чинників [8, c. 196].
Сам перелік нормативів негативного впливу на стан довкілля передбачений у
законодавстві, а саме в Законі України «Про охорону навколишнього природного
середовища» (ст. 33). Нормативи негативного впливу на стан довкілля охоплюють:
гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього
фізичних та біологічних факторів. Відповідно до змін, внесених до Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища» від 06 квітня 2000 року до
екологічних нормативів не належать нормативи екологічної безпеки [12]. Водночас, наведені нормативи є критеріями якості довкілля і йдеться про нормативи
гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин у ґрунті, повітрі,
воді, у продуктах харчування і тваринних кормах, а також про рівні шкідливих
фізичних та біологічних впливів на довкілля. Нормативи цієї групи отримали назву
«гігієнічні нормативи». Вони своєю чергою поділяються на види залежно від
забруднюючих речовин та типу природного ресурсу, на який ці речовини
поширюються.
Як зазначає з цього приводу Ю. С. Шемшученко, національним законодавством забезпечується правовий зв’язок між гранично допустимими концентраціями
та гранично допустимими викидами та скидами у довкілля забруднюючих речовин,
рівнями допустимого впливу на нього фізичних та біологічних факторів, адже
останні встановлюються для кожного джерела хімічного, акустичного, електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних і біологічних факторів на рівні, за якого
хімічний, фізичний та біологічний вплив усіх джерел у цьому районі з урахуванням
перспектив його розвитку в період терміну дії встановленого нормативу не зумовить перевищення нормативів ГДК [4, c. 218].
Нормативи негативного впливу на стан довкілля є уніфікованими для усієї
території України. У разі необхідності для окремих місцевостей, зокрема курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та деяких інших можуть встановлюватися інші більш суворі нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих
речовин та інших шкідливих впливів на довкілля.
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Загалом в основу нормування негативного впливу на стан довкілля покладені
три показники, а саме: найбільший рівень загрози здоров’ю людини та її генетиці
(медичний показник), спроможність економіки забезпечити у визначених межах
вплив на людину та довкілля (технологічний показник) та здатність науково-технічних засобів контролювати дотримання меж впливу за усіма його параметрами
(науково-технічний показник) [9, c. 64].
Відповідно до п. 2 ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» законодавством серед переліку екологічних нормативів
можуть бути встановлені нормативи використання природних ресурсів [12].
Вказані нормативи визначають можливі обсяги вилучення природних ресурсів з
метою забезпечення їх збереження та запобігання деградації. Самі ж нормативи
можливого вилучення природних ресурсів та порядок встановлення таких нормативів визначаються природоресурсними актами. Зокрема, в лісах може відбуватися
заготівля другорядних лісових матеріалів: живиці, пнів, лубу та кори, деревної
зелені, деревних соків, але без заподіяння шкоди лісу. Ліміти використання лісових
ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів встановлюється відповідними органами влади за поданням органу виконавчої влади з питань лісового
господарства Автономної Ради Крим, територіальних органів центрального органу
виконавчої влади з питань лісового господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної
Ради Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища (ст. 72 Лісовий кодекс
України) [7].
Полювання на парнокопитних тварин, куниць лісову та кам’яну, норку американську, тхора лісового, бобра, нутрію вільну, ондатру, бабака, білку відбувається
відповідно до лімітів, що затверджуються на мисливський сезон спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього
природного середовища за поданням спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання на
підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з місцевими
органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі
охорони навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві, Севастополі та місцевими органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та
полювання (ст. 16 Закон України «Про тваринний світ») [14].
Водночас, аналізуючи систему передбачених національним законодавством
нормативів негативного впливу на стан довкілля варто відзначити, що вона
недостатньо розвинена та не охоплює усіх аспектів безпеки довкілля. Зокрема,
неможливо встановити нормативи для всіх шкідливих речовин чи їхніх сполук.
Затверджені екологічні нормативи нездатні повноцінно формувати безпечне
навколишнє природне середовище і через те, що переважна більшість чинних в
Україні нормативів і природоохоронних правил була встановлена на базі досягнень
санітарно-гігієнічної науки минулого століття, в основу яких закладено інший
підхід до розвитку використання природних ресурсів. Як приклад Міністерством
охорони здоров’я затверджені Державні санітарні правила охорони атмосферного
повітря населених місць які містять гігієнічні нормативи допустимого вмісту
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць, де передбачені
нормативи забруднення хімічними та біологічними речовинами [10]. Вищенаведені
санітарні правила затверджені у вигляді загальнодержавного нормативного
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документу, а їх дотримання є обов’язковим для міністерств і відомств, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, посадових осіб і громадян.
Водночас, введені вони в дію ще 1998 року і жодного разу не переглядалися.
Відмінність між встановленими Міністерством охорони здоров’я гігієнічними
нормативами і фактичним станом атмосферного повітря вказує на ступінь
небезпеки забрудненого атмосферного повітря для суспільства. Однак доцільно
враховувати такий факт, що при визначенні безпечної якості атмосферного повітря
за критерій беруть нормативи, встановлені ще у 1998 році.
Невідповідність багатьох нормативів негативного впливу на стан довкілля
зумовлює необхідність у запровадженні додаткових, більш практичних критеріїв
якості довкілля. Як приклад, здійснювати таке нормування шляхом квотування і
ліцензування виробництв з орієнтацією їх на найбільш безпечні технології, які
завдаватимуть мінімальний вплив на якість навколишнього природного середовища. Вищенаведений норматив екологічної безпеки науковці називають рівнем
екологічно безпечної діяльності [2, c. 11]. Варто зазначити, що такий вид нормування негативного стану на довкілля знайшов широке застосування у багатьох
європейських країнах. Зокрема в низці європейських країн серед видів екологічних
нормативів передбачений такий вид нормування негативного впливу на стан
довкілля, як технологічний, зміст якого полягає у встановленні нормативу
використання найсучасніших технологій з урахуванням економічних і соціальних
чинників [1, c. 50–51].
Державами-членами ЄС запроваджена і жорстока економічна політика щодо
суб’єктів підприємницької діяльності, які не запроваджують безпечне обладнання.
Зокрема, підприємство, яке використовує устаткування, що не відповідає новим
очисним технологіям та завдає шкоди довкіллю, змушене обирати або ж модернізувати своє обладнання або ж припиняти діяльність свого підприємства. Як
приклад у Республіці Польща місцеві газо-добувні підприємства сконструйовані
лише для задоволення потреб домашнього господарства, для приготування їжі, а не
для опалення. Отже, нормування негативного впливу газо-добувних підприємств
на стан довкілля відбувається шляхом розподілу газу в тих місцевостях, де
особливо високий вміст твердих частинок та/або діоксину сірки в атмосферному
повітрі [15].
З метою вдосконалення і спрощення процедури встановлення факту порушення суб’єктивного права громадян на екологічну безпеку, на думку В. Андрейцева,
варто у національному законодавстві передбачити такий норматив екологічної
безпеки, як рівень природної безпеки [2, c. 11]. Але зважаючи на те, що не до кінця
вивчено наслідки впливу на життя і здоров’я людини шкідливих речовин у межах
затверджених норм, вказаний норматив не можна так однозначно запровадити.
При затвердженні екологічних нормативів зазвичай не враховують і специфіку
тієї чи іншої місцевості, не аналізують вплив небезпечних сполук, що існують на
території відповідного населеного пункту. Тому вважаємо за необхідне запровадити як критерій якості довкілля – рівень здоров’я населення та інших живих
організмів на окремій території. Саме здоров’я людей виступає найдостовірнішим
індикатором безпечності довкілля, тобто показником відсутності у довкіллі
небезпеки для людини [5]. Існують серед науковців міркування, що при визначенні
безпечності довкілля необхідно брати таку обставину, як середня тривалість життя
населення, середній вік осіб, які проживають у відповідному регіоні, хронічні
захворювання населення відповідного регіону, рівень смертності в ньому та низку
інших чинників [3, с. 181].
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Водночас і наявність показників здоров’я населення є недостатнім критерієм
встановлення безпечності довкілля. Адже навряд чи можна вважати безпечним
навколишнє природне середовище, показники якого відповідають встановленим
екологічним нормативам, але проживання в якому несе високий ступінь екологічного та техногенного ризику. В різних регіонах країни чи на конкретній місцевості
у зв’язку з різними кліматичними умовами, наявністю або відсутністю у відповідному регіоні екологічно небезпечних об’єктів можливий і різний ступінь небезпеки
останнього для людини. Нормативи негативного впливу на стан довкілля повинні
бути встановлені окремо для кожного конкретного регіону. Тобто потрібне
коригування екологічних нормативів по регіонах з диференціацією їх відносно тих
чи інших чинників.
Варто зазначити, що є вже спроби застосування диференційованого способу
нормування негативного впливу на стан довкілля. Зокрема, передбачений у
національному законодавстві поділ території на зони із визначенням режиму використання та охорони кожної з них [3, с. 182]. Території, які зазнали впливу
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи за ступенем
радіоактивного забруднення, підлягають зонуванню, зокрема на зони: відчуження,
безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і
посиленого радіоекологічного контролю. Як приклад, на території зони гарантованого добровільного відселення, посиленого радіоекологічного контролю заборонено
без спеціального на це дозволу місцевих органів виконавчої влади України вносити
агрохімікати, пестициди чи гербіциди.
Таку диференційовану оцінку безпеки навколишнього природного середовища
використовують вже в багатьох зарубіжних державах і вона отримала назву
«нормативи допустимого антропогенного навантаження на довкілля» [13]. Вказані
нормативи запроваджені для суб’єктів господарської та іншої діяльності з метою
оцінювання та регулювання впливу усіх стаціонарних, пересувних та інших джерел
негативного впливу на довкілля, розміщених у межах певної території чи акваторії.
Нормативи допустимого антропогенного навантаження на навколишнє природне
середовище встановлюють відповідно з величиною допустимого сукупного впливу
усіх джерел на нього чи окремі його елементи в межах конкретної території чи
акваторії, при дотриманні яких забезпечується стійке функціонування природних
систем та збереження біологічного різноманіття. Зокрема навіть при дотриманні
суб’єктом господарської діяльності гранично допустимих викидів у атмосферне
повітря за ним може бути закріплена межа викидів, значно нижча гранично
допустимої, у випадку якщо стан навколишнього природного середовища в межах
цієї території є вкрай критичним [1].
Незважаючи на прогресивність такого механізму нормування, фахівці у галузі
екологічного права звертають увагу і на його недоліки. Як уважає М. В. Краснова,
інститут екологічного нормування і стан його розвитку потребують переосмислення та оцінки, оскільки спроби введення нових видів нормативів є недієвими, бо
не були враховані нормативи допустимого техногенного навантаження [6].
Висновки. Екологічні нормативи покликані визначати межі впливу людської
діяльності на довкілля з тим, щоб якість останнього залишалася і надалі сприятливою для життя та здоров’я людини. Вони визначають прийнятний стан довкілля
та допустимі рівні негативного впливу на нього. Фактично такі нормативи є
правовим способом визначення максимально можливого негативного впливу на
довкілля, за якого воно не втрачає можливостей самовідновлюватися та не
завдавати шкоди життю і здоров’ю людей.

Х. Чопко
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73

119

Список використаних джерел
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки в системі екологічного права України.
Повний акад. курс / за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. Київ : Істина, 2001. 171 с.
Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення. Право України. 2001. № 4. С. 8–11.
Бредіхіна В. Л. Щодо юридичних критеріїв безпеки навколишнього природного середовища / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. академія України, 2008. Вип. 95.
С. 180–184.
Екологічне право України. Академічний курс : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : Юрид. думка, 2008. 720 с.
Инновации с принуждением. «Кремль». ORG: Политическая экспертная сеть. URL:
http://www.kreml.org/media/218843148.
Краснова М. В. Концепция экологического нормирования в российском и зарубежном
праве / отв. ред. Г. Е. Быстров. Москва : ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева. Москва Т. 2. 2009. С. 291–299.
Лісовий кодекс України в редакції від 08 лютого 2006 р. Відомості Верховної Ради
України. 2006. № 21. Ст. 170.
Малишева Н. Р. Основні функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Академічний курс : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемчушенка. Київ :
Юрид. думка, 2008. С. 195–199.
Право довкілля (екологічне право) : навч. посібник для студ. ВНЗ / за ред.
П. Д. Пилипенка. Київ : Ін Юре, 2010. 400 с.
Про Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць : Наказ
Міністерства охорони здоров’я від 09 липня 1997 р. № 201. URL: http://www.gorses.kh.ua/index.php/docs/snip/ 114-sniprechov.
Про охорону довкілля : Федеральний закон РФ від 10 січня 2002 р. № 7-ФЗ. ЗЗ РФ.
2002. № 2. Ст. 133.
Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня
1991 р. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 540.
Про правовий режим територій, які зазнали впливу радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 27 лютого 1991 р. Відомості
Верховної Ради УРСР. 1991. № 16. Ст. 198.
Про тваринний світ : Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2894-III. Офіційний вісник
України. 2002. № 14. Ст. 97.
Экологическое право : учебник / отв. ред. Г. Е. Быстров, Н. Г. Жаворонкова,
И. О. Краснова. Москва : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 656 с.

References
1.
2.
3.

4.

Andreitsev, V. I. (2001). Pravo ekolohichnoi bezpeky v systemi ekolohichnoho prava Ukrainy.
Povnyi akad. kurs / za red. akad. APrN V. I. Andreitseva. Kyiv : Istyna.
Andreitsev, V. (2001). Pravo hromadian na ekolohichnu bezpeku: problemy konstytutsiinopravovoho zabezpechennia. Pravo Ukrainy, № 4, 8–11.
Bredikhina, V. L. (2008). Shchodo yurydychnykh kryteriiv bezpeky navkolyshnoho pryrodnoho
seredovyshcha / vidp. red. V. Ya. Tatsii. Kharkiv : Nats. yuryd. akademiia Ukrainy, Vyp. 95,
180–184.
Ekolohichne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs : pidruchnyk. (2008) / za zah. red.
Yu. S. Shemshuchenka. Kyiv : Yuryd. Dumka.

120

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Х. Чопко
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73

Ynnovatsyy s prynuzhdenyem. «Kreml». ORG: Polytycheskaia еkspertnaia set. Retrieved
from http://www.kreml.org/media/218843148. 11
Krasnova M. V. (2009). Kontseptsyia еkolohycheskoho normyrovanyia v rossyiskom y
zarubezhnom prave / otv. red. H. E. Bystrov. Moskva : FHOU VPO RHAU – MSKhA ym.
K. A. Tymyriazeva. Moskva, T. 2, 291–299.
Lisovyi kodeks Ukrainy v redaktsii vid 08 liutoho 2006 r. (2006). Vidomosti Verkhovnoi Rady
Ukrainy, № 21. St. 170.
Malysheva, N. R. (2008). Osnovni funktsii upravlinnia v haluzi okhorony navkolyshnoho
pryrodnoho seredovyshcha. Akademichnyi kurs : pidruchnyk / za zah. red. Yu. S. Shemchushenka.
Kyiv : Yuryd. dumka, 195–199.
Pravo dovkillia (ekolohichne pravo) : navch. posibnyk dlia stud. (2010). VNZ / za red.
P. D. Pylypenka. Kyiv : In Yure.
Pro Derzhavni sanitarni pravyla okhorony atmosfernoho povitria naselenykh mists : Nakaz
Ministerstva okhorony zdorovia vid 09 lypnia 1997 r. № 201. Retrieved from
http://www.gorses.kh.ua/index.php/docs/snip/ 114-sniprechov. 7
Pro okhoronu dovkillia : Federalnyi zakon RF vid 10 sichnia 2002 r. № 7-FZ. (2002). ZZ RF,
№ 2, St. 133.
Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha : Zakon Ukrainy vid 25 chervnia
1991 r. (1991). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 41, St. 540.
Pro pravovyi rezhym terytorii, yaki zaznaly vplyvu radioaktyvnoho zabrudnennia vnaslidok
Chornobylskoi katastrofy : Zakon Ukrainy vid 27 liutoho 1991 r. (1991). Vidomosti
Verkhovnoi Rady URSR, № 16, St. 198.
Pro tvarynnyi svit : Zakon Ukrainy vid 13 hrudnia 2001 r. № 2894-III. (2002). Ofitsiinyi
visnyk Ukrainy, № 14, St. 97.
Ekolohycheskoe pravo : uchebnyk / otv. red. H. E. Bystrov, N. H. Zhavoronkova,
Y. O. Krasnova. (2007). Moskva : TK Velby, Yzd-vo Prospekt.

PECULIAR FEATURES OF NEGATIVE IMPACT
ON LONG-TERM DURATION IN UKRAINE AND IN FOREIGN
COUNTRIES: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS
C. Chopko
Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail: tina1-83@ukr.net
The article considers the legal frameworks for the rationing of negative impacts on the
state of the environment in accordance with the laws of Ukraine and foreign countries.
The author pays special attention to the analysis of the existing standards system of
negative impact on the state of the environment in Ukraine. The legal nature of ecological
standards is clarified, namely: maximum permissible emissions of polluting chemicals into the
environment, maximum allowable discharges of polluting chemicals into the environment,
levels of permissible harmful effects of physical factors on the environment as well as levels of
permissible harmful effects of biological factors on the natural environment. Certain
shortcomings of the list of ecological standards enshrined in the laws of Ukraine are identified,
namely the absence of such environmental safety standards as environmental quality criteria
(«hygienic normative»). In the article, the author investigates the indicators that serve as the
basis of environmental regulation in Ukraine, such as: medical (maximum level of threat to
human health, its genetic program), technological (the economical capacity to ensure certain
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limits of impact on humans and the environment) and scientific-technical (the ability of
scientific and technical means to control compliance with the limits of influence according to all
its parameters). The main aspects and features of environmental regulation carried out in
foreign countries are clarified and a comparative analysis with environmental standards
provided by national legislation is made. The author proves that the system of existing
environmental frameworks in Ukraine is still underdeveloped and does not cover all the
aspects of human safety in the natural environment.
Keywords: ecological rationing, maximum permissible emissions of polluting chemicals
into the environment, maximum allowable discharges of polluting chemicals into the
environment, levels of permissible harmful effects of physical factors on the environment,
levels of permissible harmful effects of biological factors on the environment, indicators of
environmental standards.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
ТА КРИМІНОЛОГІЯ
УДК [[343.2/.7:340.134]:343.22](477)

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОЕКТІ НОВОГО КК УКРАЇНИ
В. Бурдін
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: volodymyr.burdin@lnu.edu.ua
В Україні відбуваються активні процеси реформування не тільки судово-правоохоронної системи, але й системи законодавства, які зумовлені як внутрішніми, так і
зовнішніми чинниками, зокрема, євроінтеграційними процесами, які вимагають глибинного
переосмислення діючого законодавства і приведення його у відповідність до європейських
стандартів. У зв’язку з цим Указом Президента України № 584/2019 від 7 серпня 2019 року
була створена Комісія з питань правової реформи. У складі цієї Комісії сформовано кілька
робочих груп, робота яких спрямована на реформування законодавства у різних сферах.
Серед таких груп функціонує і група з питань реформування кримінального законодавства.
Серед іншого, перед нею поставлені завдання забезпечити розроблення та внесення
Президентові України узгоджених пропозицій з питань вдосконалення правової системи
України з урахуванням сучасних викликів та потреб демократичного суспільства, зокрема –
підготовки та узагальнення пропозицій стосовно змін до законодавства про кримінальну
відповідальність. Учасники робочої групи, до складу якої увійшли провідні науковці в галузі
кримінального права з різних закладів вищої освіти, поставили перед собою доволі амбітне
завдання – розробити проект нового кримінального кодексу.
У статті розглянуто положення проекту кримінального кодексу, які стосуються суб’єкта
кримінального правопорушення. Зроблено спробу пояснити, які саме новели були запропоновані під час обговорення проекту, проте які так і не увійшли до його змісту. Одразу
хотів би наголосити на тому, що в частині положень, які стосуються суб’єкта кримінального
правопорушення, радикальних змін не відбулося, хоча в робочій групі були досить жваві
дискусії з приводу нових запропонованих положень. Мабуть, можна стверджувати, що
саме цей розділ зазнав чи не найменше змін порівняно з існуючою редакцією чинного КК
України. Йдеться про те, що і надалі суб’єктом кримінального правопорушення визнається
фізична осудна особа, яка досягла віку, з якого відповідно до кримінального кодексу може
наставати кримінальна відповідальність.
Щодо пропозицій, які обговорено, перш за все варто згадати ту, яка стосувалася
уніфікації і пониження загального віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність до чотирнадцяти років. Справа в тому, що диверсифікація джерел інформації, їх
відкритість і доступність для молодого покоління дає підстави стверджувати те, що на
сьогодні підлітки є більш розвинутими в інтелектуальному розумінні ніж були їхні ровесники
кільканадцять років тому. Водночас, вказана пропозиція у цілому не була сприйнята
більшістю членів робочої групи з огляду передусім на те, що суспільство навряд чи готове
сприйняти таке посилення кримінальної відповідальності неповнолітніх і фактичне розширення сфери криміналізації.
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Робочою групою була розглянута також пропозиція про розширення причин неосудності. Для вітчизняного кримінального права поняття неосудності та розуміння її причин
виключно як психічних розладів чи захворювань є одним із найбільш традиційних положень.
Це призводить до того, що неосудність особи пов’язується тільки з психічним розладом чи
захворюванням, а подеколи й ототожнюється з ними. Водночас очевидним є той факт, що
впливати на психічну діяльність людини, зокрема змінювати її характер можуть не тільки
психічні розлади але й інші чинники як зовнішнього, так і внутрішнього характеру причому
такі зміни не обов’язково повинні мати патологічно-хворобливий характер.
Із серйозними запереченнями, але все ж таки був прийнятий більшістю членів робочої
групи новий підхід щодо відповідальності за кримінальні правопорушення, вчинені в стані
сп’яніння. Запропоновано перш за все вирішити питання про те, чи стан сп’яніння виник з
власної волі особи, чи ні? І лише у випадку так званого добровільного і свідомого доведення себе до стану сп’яніння особа повинна підлягати кримінальній відповідальності на
загальних підставах.
Ключові слова: неосудність, осудність, проект кримінального кодексу, суб’єкт злочину,
стан сп’яніння.
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На сьогодні в Україні відбуваються процеси реформування не тільки судовоправоохоронної системи, але й системи законодавства, які зумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, зокрема, євроінтеграційними процесами, які
вимагають глибинного переосмислення діючого законодавства і приведення його у
відповідність до європейських стандартів. У зв’язку з цим Указом Президента
України № 584/2019 від 7 серпня 2019 року була створена Комісія з питань
правової реформи. У складі цієї Комісії були створені кілька робочих груп, робота
яких спрямована на реформування законодавства у різних сферах. Серед таких
груп функціонує і група з питань реформування кримінального законодавства.
Серед іншого, перед нею поставлені завдання забезпечити розроблення та внесення
Президентові України узгоджених пропозицій з питань вдосконалення правової
системи України з урахуванням сучасних викликів та потреб демократичного
суспільства, зокрема – підготовки та узагальнення пропозицій стосовно змін до
законодавства про кримінальну відповідальність. Учасники робочої групи, до
складу якої увійшли провідні науковці в галузі кримінального права з різних
закладів вищої освіти, поставили перед собою доволі амбітне завдання – розробити
проект нового кримінального кодексу. На спільному засіданні членів робочої
групи з представниками депутатського корпусу, а також міжнародними експертами
було обговорено та прийнято Концепцію реформування кримінального законодавства України, яка відображає основні ідеї, що будуть покладені в основі нового
кримінального кодексу [1, с. 206].
Коли робоча група два роки тому починала свою роботу і в Яремче відбулася
перша зустріч її учасників з науковою спільнотою для того, щоб визначити і
задекларувати певні постулати чи то парадигму нового кримінального кодексу, а
також почути загальне бачення науковців щодо того, яким повинен бути майбутній
кодекс, тоді були озвучені певні фундаментальні положення (постулати), щодо
яких була узгоджена думка. Водночас треба визнати той факт, що в процесі роботи
над проектом більшість цих положень не знайшли своєї реалізації в проекті,
навпаки, можна стверджувати, що проект заснований на принципово нових
засадах.
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По-перше, на початках була ідея створення невеликого за обсягом кримінального кодексу з мінімальною кількістю спеціальних норм, а при можливості і
їх відсутності взагалі. По-друге, новий кримінальний кодекс, за думкою
розробників, повинен бути суворим («злим» стосовно злочинців). По-третє, його
положення повинні бути максимально зрозумілими пересічними особам, до яких
він зрештою і адресований. По-четверте, і, мабуть, головне, що декларувалося, то
це те, що в проекті нового кримінального кодексу не буде надто багато
революційних ідей, які би суттєво відходили від існуючої конструкції чинного КК
України (його понять, інститутів, класифікацій тощо), що може призвести до
певного колапсу не тільки в науці кримінального права, але у правозастосуванні.
Водночас треба визнати, що так чи інакше, але вийшло майже з точністю навпаки.
Справа в тому, що наразі проект є значно більшим за обсягом порівняно з чинним
КК України. Наявність розширеного переліку підстав для пробації, а також
злочинів щодо яких суд першочергово зобов’язаний розглянути питання про застосування до винного пробації, свідчить про те, що не таким вже і «злим» буде новий
кодекс. Окремі положення проекту очевидно будуть недоступні для розуміння
пересічних громадян (про ці положення активно дискутують в робочій групі щодо
їх формулювання і змісту). І, зрештою, треба визнати, що проект за своєю суттю є
дійсно революційним, оскільки багато традиційних положень, до яких ми вже
звикли, будуть змінені, зокрема, класифікація кримінальних правопорушень та її
критерії, формулювання санкцій, конструкція так званих кваліфікованих та
привілейованих складів злочинів, структура самого кодексу тощо. Водночас, на
моє глибоке переконання, всі вказані зміни лише тимчасово будуть створювати
незручності, ці положення невдовзі дуже швидко будуть сприйняті і науковою
спільнотою, і практиками, оскільки вони не тільки не є вадами, а, навпаки,
перевагами майбутнього кримінального кодексу.
Спробую розглянути положення проекту кримінального кодексу, які стосуються суб’єкта кримінального правопорушення, і пояснити, які саме новели були
запропоновані, проте так і не увійшли до змісту проекту. Одразу хотів би
наголосити на тому, що в частині положень, які стосуються суб’єкта кримінального правопорушення, радикальних змін не відбулося, хоча в робочій групі були
досить жваві дискусії з приводу нових запропонованих положень. Мабуть, можна
стверджувати, що саме цей розділ зазнав чи не найменше змін порівняно з
існуючою редакцією чинного КК України. Йдеться про те, що і надалі суб’єктом
кримінального правопорушення визнається фізична осудна особа, яка досягла віку,
з якого відповідно до кримінального кодексу може наставати кримінальна відповідальність. Щоправда визначення це доповнене формулюванням, що суб’єктом
кримінального правопорушення є особа, яка вчинила злочин як безпосередньо, так
і шляхом використання інших осіб, які не підлягають кримінальній відповідальності. Тобто ті положення, які сьогодні передбачені в ч. 2 ст. 27 КК України
щодо визначення виконавця злочину як окремого виду співучасника, цілком
обґрунтовано перенесені до статті, в якій дається визначення загального суб’єкта
кримінального правопорушення.
Щодо пропозицій, які обговорювалися, перш за все, варто згадати ту, яка
стосувалася уніфікації і пониження загального віку, з якого може наставати
кримінальна відповідальність до чотирнадцяти років. На моє переконання, таке
рішення вже давно назріло. Справа в тому, що диверсифікація джерел інформації,
їх відкритість і доступність для молодого покоління дає підстави стверджувати те,
що на сьогодні підлітки є більш розвинутими в інтелектуальному розумінні ніж
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були їхні ровесники кільканадцять років тому. Адже на сьогодні очевидним є той
факт, що в основі віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність,
знаходяться не правові традиції, а реальний рівень інтелектуального розвитку осіб
певної вікової категорії, який дозволяє стверджувати, що вони розуміють зміст
кримінально-правових заборон. Окрім того, ні в психологічній, ні в педагогічній
літературі немає обґрунтованих досліджень, які би свідчили про те, що неповнолітні
у шістнадцять років є істотно розумнішими ніж неповнолітні у віці чотирнадцять
років. Більше того, навпаки, в психологічній літературі стверджується, що названа
категорія неповнолітніх належить до одного вікового періоду щодо певного рівня
інтелектуального розвитку, що своєю чергою дає підстави стверджувати, що вони
на однаковому рівні сприймають інформацію в тому числі і правового характеру,
мають однаково розвинуті функції емоційно-вольової регуляції своєї поведінки.
Вказана пропозиція у цілому не була сприйнята більшістю членів робочої
групи з огляду, передусім на те, що суспільство навряд чи готове сприйняти таке
посилення кримінальної відповідальності неповнолітніх і фактичне розширення
сфери криміналізації. Хоча думається, що якби реально провести реальне опитування серед населення щодо питання про доцільність зниження віку, з якого може
наставати кримінальна відповідальність, то його результати були би іншими. Адже
з урахуванням доволі стійкої негативної динаміки суспільно небезпечних діянь, які
вчиняють неповнолітні, вже давно назріла потреба більш суворого реагування на їх
діяння для того, щоб у неповнолітніх не виникало почуття безкарності за свої
вчинки, яке, як відомо, тільки породжує рецидив девіантної поведінки.
Робочою групою була розглянута також пропозиція про розширення причин
неосудності. Для вітчизняного кримінального права поняття неосудності та розуміння її причин виключно як психічних розладів чи захворювань є одним із
найбільш традиційних положень. Це призводить до того, що неосудність особи
пов’язується тільки з психічним розладом чи захворюванням, а подеколи і ототожнюється з ними. Водночас очевидним є той факт, що впливати на психічну
діяльність людини, зокрема змінювати її характер можуть не тільки психічні
розлади, але й інші чинники як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, причому такі зміни не обов’язково повинні мати патологічно-хворобливий характер. У
зв’язку з чим обговорювалася ідея диференціації причин неосудності, беручи до
уваги такі чинники, як соматичні захворювання, непереборна сила, рефлекси та
автоматизми, непереборний фізичний вплив, психофізіологічне одряхління організму [1, с. 329–501]. Водночас ця пропозиція також не була підтримана більшістю
членів групи, здебільшого, з огляду на те, що традиційно для науки кримінального
права названі чинники враховують, як правило, для вирішення питання про
наявність об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, зокрема,
такої її ознаки, як діяння. Незважаючи на те, що навряд чи такий традиційний
підхід є логічним, адже причини, які впливають на психічну діяльність людини,
повинні розглядатися не в межах об’єктивних, а в межах суб’єктивних ознак
складу кримінального правопорушення, позитивним є все ж таки той факт, що
робоча група погодилася з необхідністю формалізації цих факторів у проекті в
межах окремої статті, де дається визначення діяння. Вважаю, що в цілому і такий
крок є істотним поступом щодо диференціації причин, які впливають на інтелектуально-вольову діяльність людини.
Згадуючи питання неосудності та її наслідків варто звернути увагу також на
те, що і надалі триває дискусія про примусові заходи медичного характеру і їх
місця в новому кримінальному законі. Йдеться про те, а чи потрібно їх взагалі
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розміщувати в кримінальному кодексі, чи можливо питання примусової медичної
допомоги немає ніякого відношення до кримінально-правових наслідків і повинно
вирішуватися на загальних засадах для всіх? Справді виникає цілком логічне
питання про те, чи тяжкість примусового заходу медичного характеру повинна
залежати від тяжкості вчиненого діяння чи все ж таки від тяжкості захворювання і
перспектив його розвитку. Тобто довжина голки при уколі не повинна залежати від
тяжкості діяння, а лише від того наскільки глибоко треба ввести певні ліки.
Водночас на цьому етапі розробки проекту примусові заходи медичного характеру
все-таки передбачені у ньому у вигляді самостійних кримінально-правових наслідків, які можуть застосовуватися до неосудних осіб.
І надалі дискусійним залишається питання про те, чи потрібно зберігати
поняття обмеженої осудності. Одним із аргументів проти цього поняття є той, що
його ознаки доволі нечіткі, що своєю чергою створює чимало можливостей для
зловживань, передусім з боку експертів і не тільки. Водночас робоча група після
консультацій з фахівцями у галузі судової психіатрії все ж таки погодилася, що
було би неправильно ігнорувати так звані пограничні стани свідомості, які не
виключають неосудності особи, але все-таки істотно ослаблюють її можливості
усвідомлювати свої діяння або керувати ними. Навряд чи аргумент про можливі
зловживання з боку експертів тут повинен мати домінуюче значення, адже різного
роду зловживання можливі і при вирішенні питання про неосудність особи, а
також при проведенні інших судових експертиз. У науковій літературі існують
різні пропозиції щодо кримінально-правового значення стану обмеженої осудності.
Зокрема, йдеться про те, що такий стан не в усіх випадках повинен мати значення
обставини, яка пом’якшуватиме кримінальну відповідальність. Наприклад, іноді
стверджується, що в тих випадках, коли винний знає, що має певні розлади, але
свідомо не вживає заходів щодо лікування, такий стан може свідчити навіть про
підвищений ступінь суспільної небезпеки особи. Також робочою групою було
вирішено, що стан обмеженої осудності повинен бути віднесений до обставин, які
повинні пом’якшувати кримінальну відповідальність при її індивідуалізації.
Із серйозними запереченнями, але все ж таки був прийнятий більшістю членів
робочої групи новий підхід щодо відповідальності за кримінальні правопорушення,
вчинені в стані сп’яніння. Перш за все, абсолютно незрозуміло, чому в чинному КК
України стан сп’яніння віднесено до обставин, що обтяжують покарання. Як
пояснення зазвичай у науковій літературі вказується, що такий стан підвищує
агресію та зумовлює вчинення правопорушень, зокрема кримінальних. У такому
разі виникає питання, а чому тоді не заборонити вживання алкоголю, якщо
доведена така закономірність між вживанням психоактивних речовин і вчиненням
кримінальних правопорушень? Зрештою таке твердження є хибним за своєю
суттю, оскільки як алкоголь, так і інші психоактивні речовини абсолютно порізному впливають на психічну діяльність однієї і тієї ж людини. Крім того, взагалі
невідомо, хто становить більшу небезпеку: той, хто на тверезу голову особливо не
вагаючись вчинив кримінальне правопорушення, чи той, хто мав «штучно
підігріти» себе гальмуючи докори сумління алкоголем, про що риторично запитував у ХІХ столітті відомий криміналіст М. С. Таганцев. У проекті лібералізовано і
диференційовано сам загальний підхід до кримінальної відповідальності за
кримінальні правопорушення, вчинені в стані сп’яніння. Запропоновано, перш за
все, вирішити питання про те, чи стан сп’яніння виник з власної волі особи, чи ні. І
лише у випадку так званого добровільного і свідомого доведення себе до стану
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сп’яніння особа повинна підлягати кримінальній відповідальності на загальних
підставах.
Повертаючись до поняття суб’єкта кримінального правопорушення, важливо
наголосити на тому, що було би правильним не тільки дати визначення цього
поняття в кримінальному кодексі, але й чітко відобразити функції, які це поняття
виконує в механізмі кримінально-правової охорони, а також окреслити темпоральні межі його існування, адже очевидним є той факт, що особа, яка вчинила
кримінальне правопорушення, не може вічно перебувати у такому статусі. Йдеться
про те, що поняття суб’єкт кримінального правопорушення включає до свого
змісту мінімальний перелік ознак, наявність яких дає підстави зробити позитивний
висновок, що особа підлягає кримінальній відповідальності, про що доцільно було
би безпосередньо передбачити в законі. Крім того, особа перебуває у кримінальноправовому статусі кримінального правопорушення до набрання законної сили
обвинувальним вироком суду або до закінчення строків давності притягнення її до
кримінальної відповідальності. Адже після набрання законної сили обвинувальним
вироком суду перебування особи в статусі суб’єкта кримінального правопорушення втрачає своє значення, це поняття вже виконало свою функцію, а особа
опиняється вже в іншому статусі – статусі засудженого. Так само очевидним є той
факт, що перебування особи у статусі суб’єкта кримінального правопорушення
припиняється, якщо в межах строків давності, передбачених кримінальним кодексом, її не було визнано винною за вчинення відповідного кримінального правопорушення. Вважаю, що в такому випадку статус особи як суб’єкта кримінального
правопорушення припиняється автоматично з наступного дня після спливу строків
давності навіть без формального рішення суду про звільнення її від кримінальної
відповідальності. Адже навіть за наявності такого рішення у майбутньому суд все
одно мав би вказати, що моментом звільнення особи від кримінальної відповідальності, а відповідно і втрати нею статусу суб’єкта кримінального правопорушення
є не момент набрання рішенням суду законної сили, а наступний день після спливу
строків давності.
Треба звернути увагу також на тому, що після вчинення кримінального
правопорушення можуть виникнути обставини, які перешкоджатимуть притягнути
особу до кримінальної відповідальності, зокрема, ті, про які сьогодні зазначено в
ч. 3 ст. 19 КК України. Водночас вказану ситуацію доцільно було би прописати не
в положеннях, які стосуються неосудності, адже йдеться не тільки про виникнення
психічних розладів у особи після вчинення нею кримінального правопорушення, а
в межах положень, які стосуються суб’єкта кримінального правопорушення.
Зокрема, можна було би передбачити, що якщо після вчинення кримінального
протиправного діяння особою, яка є суб’єктом кримінального правопорушення, і
до набрання обвинувальним вироком суду законної сили виникнуть обставини, які
виключають можливість такої особи усвідомлювати значення обвинувального
вироку суду, або з інших причин унеможливлюють притягнення її до кримінальної
відповідальності, кримінальне провадження підлягає зупиненню відповідно до
порядку, передбаченого в кримінальному процесуальному законодавстві. Якщо
вказані обставини не зникнуть до спливу строків давності притягнення такої особи
до кримінальної відповідальності, вона повинна вважатися такого, що не вчиняла
цього кримінального правопорушення, а її статус як суб’єкта кримінального
правопорушення припиняється автоматично.
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У контексті питань, які стосуються суб’єкта кримінального правопорушення,
необхідно звернути увагу і проаналізувати ще одне поняття, яке є суміжним з
поняттям суб’єкта кримінального правопорушення, а подеколи навіть помилково
ототожнюється з ним. Йдеться про суб’єкта кримінальної відповідальності або
засудженого. На жаль, але вказане поняття не знайшло своєї формалізації в
кримінальному законі незважаючи на те, що воно хоч і не тотожне поняттю
суб’єкта кримінального правопорушення, але все ж таки виконує свої самостійні
функції в механізмі кримінально-правової охорони, які не виконує поняття суб’єкта
кримінального правопорушення, і має свої самостійні темпоральні межі існування.
Мова про те, що після того як особу визнали винною у вчиненні кримінального
правопорушення обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили,
функції, які виконує поняття суб’єкта кримінального правопорушення, припиняються. Водночас виникає інший правовий статус особи й інше поняття –
засуджений. Тобто в загальних рисах можна стверджувати, що засудженим є особа,
яка перебувала у статусі суб’єкта кримінального правопорушення і стосовно якої є
обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили. Після набрання обвинувальним вироком суду законної сили законодавця і правозастосувача вже не
цікавить ні осудність особи, ні вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність – усе це мало значення лише на момент вчинення кримінального
правопорушення. Після набрання обвинувальним вироком суду законної сили
актуальним є інше питання – про те, чи може засуджений відбувати призначену
йому міру кримінальної відповідальності, зокрема покарання.
Подібні, але все ж таки істотні різні і часові межі перебування особи в статусі
суб’єкта кримінального правопорушення та статусі засудженого. Особа перебуває
у кримінально-правовому статусі суб’єкта кримінальної відповідальності до
закінчення строків давності виконання обвинувального вироку суду, передбачених
кримінальним законом. Особа перебуває у кримінально-правовому статусі засудженого до повного відбуття призначеної їй міри кримінальної відповідальності (в
тому числі і протягом строків судимості) або до закінчення строків давності
виконання обвинувального вироку суду. Після відбуття особою призначеної їй
міри кримінальної відповідальності і припинення судимості або у разі спливу
строків давності виконання обвинувального вироку суду, така особа вважається
такого, що не вчиняла кримінального правопорушення, а її статус як суб’єкта
кримінальної відповідальності припиняється. Відмінність між суб’єктом кримінального правопорушення та засудженим полягає і в тому, що особа не підлягає
кримінальній відповідальності за ухилення від неї, якщо її вид та розмір ще не
визначені обвинувальним вироком суду, водночас у випадку ухилення засудженого
від покарання, він підлягатиме відповідальності за нове кримінальне правопорушення і нове покарання вже буде призначено за сукупністю вироків. Отже,
можна зробити висновок, що в новому кримінальному кодексі доцільно було би
формалізувати самостійно поняття суб’єкта кримінального правопорушення і
поняття суб’єкта кримінальної відповідальності (засудженого).
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CERTAIN ISSUES OF CRIMINAL LAWBREAKING SUBJECT
UNDER THE NEW CRIMINAL CODE IN DRAFT
V. Burdin
Ivan Franko National University of Lviv,
1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail: volodymyr.burdin@lnu.edu.ua
The active processes of judicial and law-enforcing systems reformation, as well as of the
system of legislation take place in Ukraine. These processes are determined both by internal
and external factors, particularly by European integration processes that demand the profound
rethinking the standing legislation and bringing it into conformity with the European standards.
Due to the abovementioned, the Commission on the issues of legal reform was set up under
the President’s of Ukraine Decree No. 584/2019 of August 7, 2019. Several working groups
were created within this Commission, and they are aimed at reforming the legislation in
different fields. Among these groups, the group on the issues of criminal legislation reformation
functions, as well. Among the other tasks, it shall ensure drafting and submitting the agreed
proposals on reforming the legal system of Ukraine considering the contemporary challenges
and needs of democratic society to the President of Ukraine; in particular, it goes about
preparation and generalization of proposals concerning the amendments to the legislation on
criminal liability. The working group members, including the leading scholars in the field of
criminal law who represent the different higher education establishments, set themselves an
ambitious task – to draft the new criminal code.
The article deals with the new criminal code in draft provisions concerning the subject of
criminal lawbreaking. The author attempts to elucidate the novels proposed during the
discussion of the draft that, at the same time, were not included into its content. Primarily, it
should be emphasized that there are no radical amendments concerning the subject of
criminal lawbreaking, although there were quite rigorous discussions of the newly proposed
provisions within the working group. Probably it can be stated that it is this section that has
been the least amended if compared to the standing version of the Criminal Code of Ukraine.
It means that the physical and sane person that achieved the age from which under criminal
code the criminal liability may arise is still considered to be the subject of criminal lawbreaking.
Concerning the proposals being discussed primarily, it is worth mentioning the one
related to the unification and reducing the general age of criminal liability to fourteen years.
The fact is that diversification of the information sources, their openness and availability to the
young generation permit us to affirm that nowadays teenagers are more intellectually
developed than their peers were a few decades ago. However, the mentioned proposal in
general was not supported by the majority of the working group members considering the fact
that society is hardly ready to accept such an aggravation of criminal liability of minors and the
factual widening the criminalization sphere.
The working group considered the proposal on widening the causes of insanity, as well.
The concept of insanity and understanding its causes only as the mental disorders or illnesses
belong to the most traditional provisions for national criminal law. This leads to the fact that the
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insanity of a person is related only to a mental disorder or illness, and sometimes is even
equated with them. At the same time, it is obvious that the mental activity of a person may be
influenced and altered not only by the mental disorders, but also by the other factors of both
external and internal character, and such changes do not necessarily possess the pathological
and morbid character.
Although with the serious objections, but the new approach to the criminal liability for the
criminal lawbreakings committed under intoxication still was accepted by the majority of the
working group members. Firstly, it was proposed to solve the issue, whether the person`s
intoxication arouse of his/her free will or not. And only in case of the so-called voluntary and
conscious intoxication, a person shall be held criminally liable on the general grounds.
Keywords: insanity, sanity, criminal code in draft, subject of criminal lawbreaking, intoxication.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОЦЕДУРИ ЗАСТОСУВАННЯ
ДО НЕПОВНОЛІТНІХ УВ’ЯЗНЕНИХ
ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ
Т. Бурдіна
ВСП Технологічний фаховий коледж
Національного університету «Львівська політехніка»,
вул. Демнянська, 15, Львів, Україна, 79058,
e-mail: tvburdina@ukr.net
Досліджено міжнародно-правові стандарти щодо процедури, зокрема порядку і умов,
застосування до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі, заходів дисциплінарного впливу. Проаналізовано відповідні положення низки таких стандартів і виявлено,
що ці міжнародно-правові акти акцентують передусім на виховному впливі заходів
дисциплінарного впливу, передбачають індивідуальний підхід до неповнолітніх в’язнів,
вимагають забезпечення збереження гідності та сприяння благополуччю неповнолітніх
ув’язнених, а також закріплюють принцип співрозмірності застосовуваних заходів як особливостям особистості неповнолітнього, засудженого до позбавлення волі, так і обставинам
і тяжкості вчиненого ним правопорушення. Водночас, автор встановила, що міжнародні
стандарти, визначаючи низку вимог щодо застосування заходів стягнення, натомість не
приділяють належної уваги заходам заохочення, про які містять згадку лише Правила
Нельсона Мандели та Європейські правила стосовно неповнолітніх правопорушників.
Ключові слова: стягнення, заохочення, режим пенітенціарної установи, виховний
вплив, індивідуальний підхід до засудженого до позбавлення волі.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.131

Вступ. На своєму шляху до євроінтеграції та удосконалення імплементації
норм міжнародного права в національне законодавство Україна на сучасному етапі
проводить реформування пенітенціарної системи та поступове запровадження
ювенальної юстиції.
Постановка проблеми. У процесі такої як правотворчої, так і правозастосовної
діяльності Української держави необхідне врахування стандартів прав неповнолітніх
осіб, засуджених до позбавлення волі, при застосуванні до них заходів
дисциплінарного впливу, вироблених міжнародною спільнотою внаслідок законотворчості Організації Об’єднаних Націй (надалі – ООН) та Ради Європи (надалі –
РЄ). Міжнародно-правові стандарти виконання покарання у вигляді позбавлення
волі щодо неповнолітніх – це прийняті на міжнародному рівні норми, принципи,
вимоги, рекомендації тощо, які визначають правовий статус неповнолітніх,
засуджених до позбавлення волі, та порядок і умови відбування ними покарання, а
також слугують орієнтирами (обов’язковими чи рекомендаційними) для законотворчої діяльності держав-учасниць міжнародних організацій [14, с. 51; 4, с. 209].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значенню міжнародно-правових
стандартів прав ув’язнених приділяли увагу О. В. Краснокутський, В. А. Льовочкін,
О. В. Лисодєд, О. І. Іваньков, В. О. Човган, І. С. Яковець, А. Х. Степанюк,
О. А. Гритенко, В. Я. Конопельський, О. С. Стеблинська, О. С. Почанська та інші
українські дослідники. Окремі питання відповідності міжнародним стандартам
© Бурдіна Т., 2021
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прав неповнолітніх осіб, позбавлених волі, розглядали, зокрема, такі вітчизняні
науковці, як В. В. Стаднік, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, І. С. Яковець, Є. С. Назимко,
Н. В. Карпінська та ін. Деякі аспекти міжнародно-правових стандартів прав
неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі, при застосуванні до них
заходів дисциплінарного впливу характеризували О. В. Краснокутський, О. А. Гритенко,
В. О. Човган та інші вчені. Та попри це, теоретики української науки кримінальновиконавчого права не провели комплексного вивчення цієї проблематики, окрім
того, відсутні дослідження міжнародно-правових стандартів прав ув’язнених,
прийнятих в останні роки.
Постановка завдання. Тому в цій статті маємо на меті детальніше проаналізувати положення міжнародно-правових стандартів процедури, зокрема порядку
й умов, застосування до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі,
заходів дисциплінарного впливу.
Виклад основного матеріалу. Правову основу цих стандартів становлять
передусім такі міжнародні документи універсального (прийняті ООН) та регіонального (встановлювані РЄ або іншими регіональними об’єднаннями) характеру:
Мінімальні стандартні правила ООН стосовно поводження з в’язнями (Правила
Нельсона Мандели), прийняті Резолюцією Генеральної Асамблеї (надалі – ГА)
ООН 70/175 від 17.12.2015 р. внаслідок перегляду і внесення змін до Мінімальних
стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955 р. (затверджених
першим Конгресом ООН з профілактики злочинності і поводження з в’язнями [7])
з урахуванням сучасних досягнень у сфері міжнародного права і пенітенціарної
науки [5]; Європейські пенітенціарні правила, прийняті Рекомендацією № R
(2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць РЄ від 11.01.2006 р. [1], Керівні
принципи стосовно дій в інтересах дітей у системі кримінального правосуддя
(Віденські керівні принципи), прийняті Резолюцією Економічної і Соціальної Ради
ООН 1997/30 від 21.07.1997 р. [12], Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню будь-яким способом, прийнятий Резолюцією
43/173 ГА ООН від 09.12.1988 р. [13], Мінімальні стандартні правила ООН, що
стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила), від
29.11.1985 р. [6]; Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі
(Гаванські правила), від 14.12.1990 р. [10]; Європейські правила стосовно неповнолітніх правопорушників, які підлягають призначенню санкцій чи заходів, прийняті
Рекомендацією CM/REC (2008)11 Комітету міністрів Ради Європи державамчленам від 05.11.2008 р. [16] (надалі – Європейські правила стосовно неповнолітніх
правопорушників); Керівні принципи Комітету міністрів РЄ щодо правосуддя,
дружнього до дітей, від 17.11.2010 р. [2]. Одними з найновіших міжнародних
документів рекомендаційного характеру у цій сфері є: низка Резолюцій «Права
людини при здійсненні правосуддя, у т. ч. правосуддя щодо неповнолітніх», котрі
Рада з прав людини ООН оновлює чи не щодва роки (зокрема, останні були
прийняті у 2011, 2013, 2015 і 2017 рр.; відтак розглянемо останню з них –
Резолюцію 36/16 від 29.09.2017 р. [8]), та Резолюція ГА ООН 75/185 «Права
людини при здійсненні правосуддя» від 16.12.2020 р. [9]; а також Зауваження
загального порядку № 24 (2019) про права дитини у системі правосуддя у справах
неповнолітніх Комітету ООН з прав дитини від 18.09.2019 р. № CRC/C/GC/24 [15].
Окрім того, під егідою ООН в 2013 р. видано Типовий закон про правосуддя
стосовно неповнолітніх (надалі – Типовий закон), робота над яким тривала ще з
1997 р., котрий містить міжнародні норми та стандарти законодавства про
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правосуддя щодо неповнолітніх як своєрідні методичні вказівки для проведення
відповідних реформ у різних країнах [11, с. 6].
Проаналізуємо, які особливості процедури застосування заходів дисциплінарного впливу визначають міжнародно-правові стандарти виконання покарання у
вигляді позбавлення волі щодо неповнолітніх осіб. Варто відзначити, що такі
стандарти, закріплюючи низку вимог щодо застосування заходів стягнення,
натомість не приділяють належної уваги заходам заохочення, про які є згадка лише
у Правилах Нельсона Мандели (правило 95) [5], а також Європейських правилах
стосовно неповнолітніх правопорушників (п. 88.4) [16], про що йтиметься нижче.
Правила Нельсона Мандели, що мають рекомендаційний характер, є мінімальними умовами, які розглядає ООН як прийнятні, та які покликані забезпечувати
захист в’язнів від поганого поводження, особливо при підтримуванні дисципліни
та застосуванні заходів щодо наведення порядку в пенітенціарних установах. У
цьому контексті Правила виділяють такі фактори, які завжди повинні визначатися
законом або розпорядженням компетентної адміністративної влади: а) поведінка,
що становить дисциплінарну провину; b) вид і тривалість покарання, якому може
бути підданий в’язень; с) орган, що має право накладати покарання; d) будь-які
заходи примусового відокремлення від загального контингенту ув’язнених, зокрема ізоляція, що є дисциплінарним стягненням (правило 37). Правила Мандели
наголошують, що заходи стягнення мають бути відповідними принципам справедливості (ч. 1 правила 39); притому в’язнича адміністрація повинна забезпечувати
співрозмірність дисциплінарного стягнення порушенню, за яке воно накладається
(ч. 2 правила 39). Ув’язнені повинні мати право на захист (ч. 2 і 3 правила 41) та на
оскарження накладеного на них дисциплінарного стягнення (ч. 4 правила 41).
Ув’язнений ніколи не повинен підлягати повторному стягненню за одне й те саме
порушення (ч. 1 правила 39) [5].
Європейські пенітенціарні правила теж закріплюють підстави і порядок
застосування заходів стягнення до позбавлення волі осіб у підрозділі «Дисципліна
та стягнення» частини IV. Зокрема, вказано, що дисциплінарним порушенням
може вважатися тільки поведінка, яка може загрожувати внутрішньому розпорядку, режиму або безпеці (абз. 1 п. 57). При тому у національному законодавстві має
бути визначено: a) дії або бездіяльність ув’язнених, які становлять дисциплінарні
провини; b) процедури, яких необхідно дотримуватися при дисциплінарних
слуханнях; c) види та тривалість накладених стягнень; d) органи, уповноважені
накладати такі стягнення; е) доступ до оскарження та уповноважений на це орган
(абз. 2 п. 57). Передбачено право ув’язнених на захист (п. «b» і «с» п. 59).
Суворість будь-якого стягнення має бути пропорційна порушенню (абз. 2 п. 60).
Ув’язнений не повинен каратися двічі за скоєння того самого діяння або вчинку
(п. 63) [1].
Принцип 30 Резолюції 43/173 також присвячений дисциплінарному стягненню.
А саме: характер поведінки ув’язненої особи, що становить дисциплінарне правопорушення, вид і тривалість дисциплінарного покарання, яке може бути накладено,
та органи, до компетенції яких належить призначення такого покарання, повинні
бути точно визначені в законах чи встановлених відповідно із законом правилах
(п. 1 принципу 30). Ув’язнена особа має право бути заслуханою до накладення
дисциплінарних санкцій. Вона має право оскаржити такі заходи перед вищестоящими органами (п. 2 принципу 30) [13].
Гаванські правила теж містять підрозділ «Дисциплінарний режим», який
врегульовує підстави і порядок застосування заходів стягнення до неповнолітніх
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осіб, засуджених до позбавлення волі. Зокрема, передбачено, що у положеннях та
інструкціях, які приймають компетентні органи, повинні, за повного врахування
основних особливостей, потреб і прав неповнолітніх, встановлюватися норми
стосовно таких аспектів, як: а) поведінка, що становить дисциплінарне порушення;
b) вид і тривалість дисциплінарних санкцій, які можуть накладатися; с) інстанції,
уповноважені накладати такі санкції; d) інстанції, уповноважені розглядати скарги
(п. 68). Також закріплено право неповнолітніх ув’язнених на захист і на оскарження (п. 70). Жоден неповнолітній не повинен каратися за одне й те саме
дисциплінарне порушення більше одного разу (п. 67) [10].
У Європейських правилах стосовно неповнолітніх правопорушників також
окремий підрозділ присвячений заходам дисциплінарного впливу (Е.13.5. Дисципліна і заходи дисциплінарного впливу). Привертає увагу те, що Правила наполягають, що дисциплінарний вплив повинен застосовуватися як крайній захід; для
нормалізації ситуації пріоритети мають бути надані веденню переговорів як засобу
вирішення конфлікту і бесідам виховного характеру, а не формальній процедурі та
накладенню дисциплінарного стягнення (п. 94.1) (З цієї тези можемо констатувати,
що розглядуваний міжнародний стандарт під заходами дисциплінарного впливу
розуміє виключно стягнення. – Примітка Т. Б.). Тому лише поведінка, яка
становить загрозу безпеці і правопорядку, може розцінюватися як дисциплінарне
порушення (п. 94.2) [16]. Схоже положення містять і Правила Нельсона Мандели,
зазначаючи, що в’язничній адміністрації рекомендовано використовувати,
наскільки це можливо, механізми запобігання конфліктів, посередництва або будьякі інші альтернативні методи вирішення спорів для попередження дисциплінарних порушень чи врегулювання конфліктів (ч. 1 правила 38) [5]. Розглядувані
Європейські правила стосовно неповнолітніх правопорушників вимагають, щоб в
національному законодавстві були закріплені певні дії чи бездіяльність, котрі
становлять дисциплінарне порушення; процедура його розгляду; види і тривалість
дисциплінарного стягнення, яке може застосовуватися; керівник, який має повноваження для прийняття рішення про накладення стягнення; процедура подання
скарг (п. 94.3) [16]. Передбачено, як і в інших стандартах, право ув’язнених на
захист (п. 94.4) і на оскарження (пп. 121–124). Правила акцентують, що, за змогою,
дисциплінарні стягнення повинні вибиратися з погляду їхнього виховного впливу;
а також вони мають бути відповідними тяжкості вчиненого проступку (п. 94.5).
Заходи повинні застосовуватися негайно та лише тією мірою і на такий строк, котрі
необхідні (принцип мінімального впливу) (п. 9) [16].
Типовий закон теж закріплює окрему статтю, присвячену дисциплінарним
заходам, обґрунтовуючи, що вони не повинні принижувати людську гідність
неповнолітніх та мають застосовуватися лише як крайній захід (п. 1 ст. 71) [11,
с. 38]. З цього положення констатуємо, що розглядуваний міжнародний стандарт,
як і розглянуті вище Європейські правила стосовно неповнолітніх правопорушників, під дисциплінарними заходами розуміє виключно стягнення. Значну
увагу Типовий закон приділяє і праву неповнолітніх ув’язнених на оскарження
(п. 2 ст. 75) [11, с. 39].
Правила Нельсона Мандели особливого значення надають заходам заохочення, акцентуючи, що у кожному закладі треба мати систему пільг і розробляти
різні методи поводження з різними категоріями в’язнів, щоб заохочувати їх до
доброї поведінки, зміцнювати в них відчуття власної гідності та усвідомлення своєї
відповідальності, прищеплювати їм інтерес до перевиховання і домагатися їхньої
співпраці в цьому (правила 91 і 95) [5]. У цьому контексті зауважимо, що Євро-

Т. Бурдіна
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73

135

пейські правила стосовно неповнолітніх правопорушників також наголошують, що
варто заохочувати кожного неповнолітнього підтримувати встановлений порядок в
установі (п. 88.4) [16]. Відзначимо, що Конвенція про права дитини також визнає
право кожного неповнолітнього правопорушника на таке поводження, яке сприяє
розвитку у дитини почуття гідності і значущості та зміцнює в ній повагу до прав
людини й основних свобод інших (ч. 1 ст. 40) [3]. Типовий закон теж висловлює
прагнення, щоб до неповнолітніх правопорушників ставилися з повагою їхнього
почуття гідності і значущості (абз. 6 Преамбули) та враховувалися їхні особливості
(абз. 8 Преамбули) [11, с. 11].
Звернемо увагу, що згадана Конвенція вимагає такого поводження з неповнолітнім правопорушником, яке сприяє реінтеграції дитини та виконанню нею
корисної ролі у суспільстві (ч. 1 ст. 40) [3]. Вона наполягає, що метою ювенального
правосуддя не повинно бути покарання, а натомість необхідна наявність різних
заходів задля забезпечення такого поводження з дитиною, яке сприяло б її
благополуччю та було б відповідне її становищу, у т. ч. рівню розвитку і характеру
злочину (ч. 4 ст. 40). Зауважимо, що ці положення деталізуються в низці міжнародних стандартів, тож розглянемо основні з них.
Так, Європейські правила стосовно неповнолітніх правопорушників, обґрунтовуючи значення заходів кримінально-виконавчого характеру, у т. ч. заходів дисциплінарного впливу, акцентують на їхньому виховному впливі. Зокрема, наголошено, що заходи, які можуть бути призначені неповнолітнім, а також порядок
їхнього застосування повинні опиратися на принципи соціальної інтеграції,
виховання і запобігання повторної злочинності (п. 2). У підрозділі, присвяченому
режиму у виховній колонії (Е.10. Режим), передбачено, що виховний вплив
повинен бути організований так, щоб сприяти розвитку особистості неповнолітніх,
які мають бути залучені до виховного процесу (п. 76.1, 50.2). Виховна робота
повинна бути спрямована на вирішення індивідуальних проблем неповнолітніх з
урахуванням їхнього віку, статі, соціального походження та рівня загального і
культурного розвитку, а також виду скоєного злочину (п. 76.2). Відтак, метою
режиму є, зокрема, особистий і соціальний розвиток, виправлення і підготовка до
звільнення. Отож режим охоплює, серед іншого: навчання соціально корисним
навичкам і вмінням; пригнічення агресивності; індивідуальну і групову терапію;
заходи поза установою, відпустки різних видів; підготовку до звільнення і
допомогу у соціальній адаптації (п. 77). Причому пріоритети повинні надаватися,
за змогою, саме виховному впливу (п. 78.1) [16].
Правила Нельсона Мандели наголошують на індивідуальному підході до
в’язнів, а відтак врахуванні індивідуальних потреб в’язня, його соціального минулого, історії його злочину, його фізичних і розумових здібностей та можливостей,
його темпераменту, тривалості терміну його ув’язнення та його можливостей після
звільнення (ч. 1 правила 92). Правила уточнюють, що метою ув’язнення є, головно,
захист суспільства від злочинців і скорочення випадків рецидивів, чого можна
досягти лише, якщо строк ув’язнення використовується, наскільки це можливо, для
забезпечення реінтеграції таких осіб у суспільство після їхнього звільнення, щоб
вони могли вести законослухняний і самостійний спосіб життя (п. 1 правила 4).
Отож, в’язничний режим має прагнути зводити до мінімуму ту відмінність між
життям у в’язниці і на волі, котра послаблює почуття відповідальності ув’язнених
чи повагу їхньої гідності як людської особистості (п. 1 правила 5) [5].
Рекомендація № R (2006)2 встановлює, що поводження з ув’язненими потребують дотримання вимог безпеки та дисципліни при одночасному забезпеченні
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умов утримання, які не порушують гідність людини та надають ув’язненим
можливість зайняття змістовною діяльністю та впровадження для них відповідних
програм, таким способом готуючи їх до повернення в суспільство (абз. 5) [1].
Європейські пенітенціарні правила зазначають, подібно до викладеного вище п. 1
правила 4 Правил Нельсона Мандели, що режим для ув’язнених має бути спрямований на те, щоб у подальшому вони вели відповідальний спосіб життя без скоєння
злочинів (абз. 1 п. 102) [1]. Наголошено, що позбавлення волі саме по собі є
покаранням, і тому режим для засуджених не повинен збільшувати страждання,
заподіяні ув’язненням (абз. 2 п. 102) [1].
Резолюція 36/16 акцентує, що соціальна реабілітація і реінтеграція ув’язнених
повинні стати найважливішими завданнями системи кримінального правосуддя для
забезпечення, наскільки це можливо, того, щоб правопорушники були готові і
здатні вести законослухняний спосіб життя та забезпечувати своє існування після
повернення до життя у суспільстві (абз. 14 Преамбули) [8]. Резолюція 75/185 теж
підкреслює, що одним із найважливіших завдань пенітенціарної системи і системи
кримінального правосуддя є забезпечення можливості виправлення, соціальної
реабілітації, реадаптації і соціальної реінтеграції правопорушників для того, щоб
ув’язнені були готові вести законослухняний спосіб життя й автономне існування
після повернення до життя у суспільстві (абз. 22, 23 Преамбули) [9].
Варто зауважити, що схожі положення щодо виховного впливу заходів дисциплінарного впливу, індивідуального підходу до неповнолітніх в’язнів, забезпечення
збереження їхньої гідності, а також сприяння їхньому благополуччю, співрозмірності застосовуваних заходів як особливостям особистості ув’язненого, так і
обставинам і тяжкості правопорушення, тощо викладені в низці інших міжнародних стандартів, зокрема таких, як Пекінські правила (§§ 5.1, 17.1, 26.1 і 26.2) [6],
Гаванські правила (пп. 12, 28, 66) [10], Європейські правила стосовно неповнолітніх
правопорушників (абз. 1 і 7 Преамбули, пп. 5, 8, 50.1 і 52.1) [16], Керівні принципи
Комітету міністрів РЄ щодо правосуддя, дружнього до дітей (§ 1 підрозділу
«С. Гідність» розділу ІІІ «Основні принципи») [2, с. 18–19], Резолюція 36/16 (п. 20)
[8], Зауваження загального порядку № 24 (2019) (п. «g» § 95) [15], Типовий закон
(абз. 10 Преамбули [11, с. 11], ст. 2 [11, с. 14], п. 3 ст. 13 [11, с. 18] і коментар до
п. 3 ст. 13 [11, с. 63], ст. 58 [11, с. 34]).
Висновки. Констатуємо, що в цілому міжнародні стандарти відображають
тенденції до гуманізації відповідних норм правового реагування на дотримання
неповнолітніми, засудженими до позбавлення волі, порядку і умов відбування
покарання. Міжнародно-правові стандарти виконання покарання у вигляді позбавлення волі щодо неповнолітніх осіб, зокрема стосовно процедури застосування до
них заходів дисциплінарного впливу, приділяють особливу увагу передусім забезпеченню благополуччя, гідності і прав неповнолітніх ув’язнених та індивідуального
підходу до них, а також їхньому перевихованню, виправленню і ресоціалізації, на
що спрямована й сучасна українська пенітенціарна система.
Список використаних джерел
1.

2.

Європейські пенітенціарні правила : Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів
держав-учасниць Ради Європи від 11.01.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032#Text.
Керівні принципи щодо правосуддя, дружнього до дітей: прийняті Комітетом міністрів
Ради Європи від 17.11.2010 р., і Пояснювальна записка. Видавництво Ради Європи,

Т. Бурдіна
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

137

2013. 94 с. URL: https://archive.crin.org/en/library/legal-database/council-europe-guidelineschild-friendly-justice.html.
Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
Кузьма М. Деякі проблеми впровадження в національне законодавство України
міжнародних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк
щодо неповнолітніх. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Вип. 64.
С. 208–217.
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении
обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) : Резолюция 70/175, принятая Генеральной Ассамблеей от 17.12.2015 г. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/70/175.
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») :
Резолюция 40/33, принятая Генеральной Ассамблеей от 29.11.1985 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211#Text.
Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями від 30.08.1955 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212#Text.
Права человека при отправлении правосудия, включая правосудие в отношении
несовершеннолетних : Резолюция 36/16, принятая Советом по правам человека от
29.09.2017 г. URL: https://digitallibrary.un.org/record/1310420?ln=ru.
Права человека при отправленни правосудия : Резолюция 75/185, принятая Генеральной
Ассамблеей от 16.12.2020 г. URL: https://digitallibrary.un.org/record/3896439?ln=ru.
Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы («Гаванские правила») от 14.12.1990 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_205#Text.
Правосудие: вопросы, касающиеся детей, находящихся в конфликте с законом. Типовой
закон о правосудии в отношении несовершеннолетних и соответствующий комментарий. United Nations; New York, 2014. 138 с. URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Russian_Model_Law_21122014_final.pdf.
Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в системе уголовного
правосудия (Венские руководящие принципы) : Резолюция Экономического и социального совета 1997/30 от 21.07.1997 г. URL: https://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx.
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой
бы то ни было форме : Резолюция 43/173, принятая Генеральной Ассамблеей ООН от
09.12.1988 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_206#Text.
Степанюк А. Х., Яковець І. С. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності
кримінально-виконавчої системи України. Харків : ТОВ «Кроссроуд», 2007. 184 с.
General comment No. 24 (2019) on children`s rights in the child justice system : аdopted by
the Committee on the Rights of the Child on 18 September 2019 № CRC/C/GC/24. URL:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yh
sqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEnG3QGKUxFivhToQfjGxYjV05tUAIgpOwHQJsFPdJXCii
xFSrDRwow8HeKLLh8cgOw1SN6vJ%2Bf0RPR9UMtGkA4.
Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member states on the
European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures : аdopted by the
Committee of Ministers on 5 November 2008 at the 1040th meeting of the Ministers’
Deputies. URL: https://www.refworld.org/pdfid/4a7058c02.pdf.

138

Т. Бурдіна
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73

References
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

The European Prison Rules : Recommendation Rec(2006)2-rev, аdopted by the Committee of
Ministers to member States of the Council of Europe on 11 January 2006. Retrieved from
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032#Text.
Guidelines for child-friendly justice : аdopted by the Committee of Ministers of the Council of
Europe on 17 November 2010. Retrieved from https://archive.crin.org/en/library/legaldatabase/council-europe-guidelines-child-friendly-justice.html.
Сonvention on the rights of the child : аdopted on 20 November 1989. Retrieved from
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.
Kuz'ma, M. (2017). Deiaki problemy vprovadzhennia v natsional'ne zakonodavstvo Ukrainy
mizhnarodnykh standartiv vykonannia pokarannia u vydi pozbavlennia voli na pevnyj strok
schodo nepovnolitnikh. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia iurydychna, 64, 208–217.
United Nations Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners (Nelson Mandela
Rules) : Resolution 70/175, adopted by the General Assembly on 17 December 2015.
Retrieved from https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/70/175.
United Nations Standard Minimum Rules for the administration of juvenile justice (The
Beijing Rules) : Resolution 40/33, аdopted by General Assembly on 29 November 1985.
Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211#Text.
Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners : adopted by the First United Nations
Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders on 30 August 1955.
Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212#Text.
Human rights in the administration of justice, including juvenile justice : Resolution 36/16,
adopted by the Human Rights Council on 29 September 2017. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/1310420?ln=ru.
Human Rights in the administration of justice : Resolution 75/185, adopted by the General
Assembly on 16 December 2020. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/3896439?ln=ru.
United Nations Rules for the protection of juveniles deprived of their liberty (Havana Rules) :
adopted on 14 December 1990. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_205#Text.
Justice in matters involving children in conflict with the law: Model Law on juvenile justice
and related commentary. (2014). United Nations, New York. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/Russian_Model_Law_21122014_final.pdf.
Guidelines for action in the criminal justice system (Vienna Guidelines) : Resolution 1997/30,
recommended by Economic and Social Council on 21 July 1997. Retrieved from
https://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx.
Body of Principles for the protection of all persons under any form of detention or
imprisonment : Resolution 43/173, adopted by the UN General Assembly on 09 December
1988. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_206#Text.
Stepaniuk, A. Kh., Yakovets', I. S. (2007). Vtilennia mizhnarodnykh standartiv u praktyku
diial'nosti kryminal'no-vykonavchoi systemy Ukrainy. Kharkiv : TOV «Krossroud».
General comment No. 24 (2019) on children`s rights in the child justice system : аdopted by
the Committee on the Rights of the Child on 18 September 2019 № CRC/C/GC/24. Retrieved
from http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEnG3QGKUxFivhToQfjGxYjV05tUAIgpOwHQJsFP
dJXCiixFSrDRwow8HeKLLh8cgOw1SN6vJ%2Bf0RPR9UMtGkA4.

Т. Бурдіна
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73

139

16. Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member states on the
European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures : аdopted by the
Committee of Ministers on 5 November 2008 at the 1040th meeting of the Ministers’ Deputies.
Retrieved from https://www.refworld.org/pdfid/4a7058c02.pdf.

INTERNATIONAL STANDARDS OF THE PROCEDURE
FOR APPLICATION OF DISCIPLINARY INFLUENCE
MEASURES TO JUVENILE PRISONERS
Т. Burdina
SSB «Technological professional college
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15, Demnyanska Str., Lviv, Ukraine, 79058,
e-mail: tvburdina@ukr.net
The article examines the international legal standards of the procedure, particularly the
rules and conditions, for the application of disciplinary influence measures to the juveniles
sentenced to imprisonment. The author analyzes the relevant provisions of a number of such
standards, namely: United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners
(the Nelson Mandela Rules) of 17.12.2015; European Prison Rules of 11.01.2006; Guidelines
for Action on Children in the Criminal Justice System (The Vienna Guidelines) of 21.07.1997;
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment of 09.12.1988; United Nations Standard Minimum Rules for the Administration
of Juvenile Justice (The Beijing Rules) of 29.11.1985; United Nations Rules for the Protection
of Juveniles Deprived of their Liberty (The Havana Rules) of 14.12.1990; The European Rules
for juvenile offenders subject to sanctions or measures of 05.11.2008; Guidelines for childfriendly justice of 17.11.2010; Human rights in the administration of justice, including juvenile
justice: Resolution 36/16 of 29.09.2017; Human Rights in the administration of justice:
Resolution 75/185 of 16.12.2020; General comment No. 24 (2019) on children`s rights in the
child justice system of 18.09.2019; Model Law on Juvenile Justice and Related Commentary:
issued under the auspices of United Nations in 2013.
The author finds out that the international standards for execution of punishment in the form
of imprisonment of the juveniles pay special attention primarily to re-education, correction, social
rehabilitation, readaptation as well as social reintegration of juvenile prisoners.
The study reveals that the considered international legal acts focus, consequently,
primarily on the educational impact of disciplinary measures, provide for an individual
approach to juvenile prisoners, require the preservation of dignity and the welfare of juvenile
prisoners, as well as enshrine the principle of proportionality of the applied measures in
relation to the characteristics of the personality of a juvenile sentenced to imprisonment, and
concerning to the circumstances and gravity of the offense committed by him/her. However,
the author finds that the international standards, while defining a number of requirements for
the application of sanctions, instead do not pay due attention to the incentives, which are
mentioned only in the Nelson Mandela Rules and the European Rules for juvenile offenders.
Keywords: sanctions, incentives, the regime of the penitentiary institution, educational
influence, individual approach to a person sentenced to imprisonment.
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СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ЗЛОВЖИВАННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ
СПЕЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРАВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА
О. Марін
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: oleksandr.marin@lnu.edu.ua
У статті стверджується, що відображенням зловживання можливостями спеціального
статусу у КК є наявність загальних заборон вчиняти зловживання і спеціальних видів цих
кримінальних правопорушень, розташованих, як правило, у інших, окрім XVII, розділах
Особливої частини КК України. Щодо поняття та системи саме спеціальних видів аналізованих посягань, теорія кримінального права не містить монографічних комплексних досліджень, що створює прогалину у науці. У статті висловлено та відстояно гіпотезу про те, що
серед кримінальних правопорушень, які за своєю природою полягають у зловживанні
можливостями спеціального статусу і є спеціальними його різновидами, можна виділити
дві групи посягань: а) передбачені спеціальними кримінально-правовими нормами та
б) специфічними кримінально-правовими нормами. Встановлено, що спеціальні види
зловживання можливостями спеціального статусу, відповідальність за які міститься в
інших, окрім XVII, розділах Особливої частини КК України, можуть бути відображені у
спеціальних та специфічних кримінально-правових нормах. За умови, що спеціальний вид
зловживання передбачено у спеціальній кримінально-правовій нормі, у випадку правозастосування виникає ситуація конкуренції кримінально-правових норм, яка розв’язується
відповідно до відомого правила Lex specialis derogat generali. Іншим співвідношенням
характеризуються випадки, коли спеціальні види зловживання можливостями спеціального
статусу передбачені специфічними кримінально-правовими нормами. Механізм їх появи у
кримінальному праві нам видається такий: зі всього масиву фактичних зловживань
можливостями спеціального статусу законодавець виокремлює певні спеціальні види,
суспільна небезпека яких полягатиме у наявності у їх складі лише певних ознак, які в цьому
конкретному випадку відіграватимуть роль криміноутворюючих. Співвідношення між цими
специфічними нормами та нормами, які встановлюють відповідальність за загальні види
зловживань, видається, буде таким, що відображає співвідношення суміжних складів і
розв’язується відповідно до правил кваліфікації таких випадків.
Ключові слова: спеціальна норма, специфічна норма, конкуренція, розмежування
суміжних складів.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.140

Вступ. Зловживання можливостями спеціального статусу – загальне поняття,
яке об’єднує у собі низку суспільно-небезпечних посягань, спільним для яких є
правова природа відповідних кримінальних правопорушень. Незважаючи на
загальний, навіть абстрактний характер наведеної тези, є всі підстави відстоювати
її справедливість та обґрунтованість. Розкриваючи природу аналізованих посягань,
ми керувалися такими міркуваннями. У правовій та соціальній системах держави
існує категорія осіб – функціонерів, які з огляду на закон, договір, характер
здійснюваних функцій, наділені додатковими можливостями або ж компетенціями.
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Відповідний правовий статус особи надає їй додаткові, порівняно з іншими
людьми, можливості, але справедливо покладає й додаткові обов’язки. Одним із
центральних таких обов’язків – використання цих додаткових можливостей «на
користь», для реалізації тих цілей та завдань, задля яких вони – компетенції,
надавалися. Адже додаткові права не є природними, невід’ємними від людини, і
надаються з визначеною метою. Якщо ж спеціальний суб’єкт не виправдав довіри
надавача додаткових можливостей та використав ці можливості всупереч інтересів
«довірителя», він вчинив правопорушення й, очевидно, повинен підлягати відповідальності: дисциплінарній, адміністративній, кримінальній тощо.
Натомість, до розглядуваних зловживань «примикають» інші види зловживань, однак вже не додатковими правами і компетенціями, а природними правами:
батьківства, опіки, піклування тощо. Навіть у випадку, коли особа одержала природні права «штучним» способом (наприклад, за рішенням суду або за договором),
самі права не перестають бути природними і зловживання ними має іншу правову
природу. Те саме стосується й професійних функцій, із виконанням чи невиконанням яких пов’язана відповідальність у окремих складах. Професія не передбачає
«делегованих» додаткових прав і компетенцій, обов’язку діяти в інтересах надавача
таких прав, а отже неможливо й зловживати ними у розглядуваному розумінні.
Тож, до зловживання можливостями спеціального статусу не можна відносити
ті посягання, змістом яких є недоброчесне використання «природних» прав та
професійних функцій.
Відображенням зловживання можливостями спеціального статусу у КК є
наявність загальних заборон вчиняти зловживання [7, с. 272–277] і спеціальних
видів цих кримінальних правопорушень, поданих, як правило в інших, крім XVII
розділах Особливої частини КК України. Щодо поняття та системи саме спеціальних видів аналізованих посягань, теорія кримінального права не містить монографічних комплексних досліджень, що створює прогалину у науці. На заповнення
цієї прогалини і спрямована запропонована Вашій увазі стаття.
Постановка проблеми. Незважаючи на наявність у доктрині кримінального
права низки дисертацій, що присвячені різним аспектам кримінальної відповідальності за зловживання можливостями спеціального статусу (В. В. Андрієшин,
Р. М. Гора, В. Я. Громко, В. П. Коваленко, Р. О. Ніколенко, Д. О. Сисоєв, М.-М. С. Яциніна
тощо), положень, які б розкривали поняття та систему власне спеціальних видів
аналізованих посягань, ці роботи не містять. Однак, видається, це питання вкрай
важливе, адже стосовно саме такого роду співвідношення норм у практиці правозастосування виникає низка проблем, які не мають однозначного вирішення ні у
самій практиці, ні у теорії кримінального права. Чого вартує лише характеристика
співвідношення зловживання, наприклад, службовим становищем та заволодіння
чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ст. 364, 3641 та ч. 2
ст. 191 КК України). Зрозуміло, що для вирішення часткових, окремих проблем
правозастосування варто спочатку запропонувати бачення загального розв’язання
питання розуміння системи відповідних видів посягань.
Висловимо гіпотезу про те, що серед кримінальних правопорушень, які за
своєю природою полягають у зловживанні можливостями спеціального статусу і є
спеціальними його різновидами, можна виділити дві групи посягань: а) передбачені
спеціальними кримінально-правовими нормами та б) специфічними кримінальноправовими нормами.
Цікаво, що щось подібне висловив В. Я. Громко у своїй дисертації, захищеній
2015 року. Здобувач наукового ступеня при цьому відзначив: «зміни в законо-
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давстві обумовлюють необхідність відмови від усталених підходів до кваліфікації службових злочинів. Під час дослідження спростовано усталене твердження
про співвідношення інших норм про відповідальність службових осіб зі злочинами у сфері службової діяльності як спеціальних і загальних. Обґрунтовано, що
статті, у яких конститутивною ознакою складу (основного чи кваліфікованого)
злочину є його вчинення службовою особою, варто вважати специфічними видами зловживання службовим становищем, однак не спеціальними нормами стосовно ст. 364 та ст. 364-1 КК. За наявності підстав такі діяння доцільно кваліфікувати за сукупністю статей, якими передбачено відповідальність за специфічний
вид злочину, вчинений службовою особою, та ст. 364 або ст. 364-1 КК» [2, с. 195].
Проте, видається, автор не до кінця сам розібрався з цією ідеєю. Жодної
кваліфікації за сукупністю, на наше глибоке переконання, тут бути не може. Це,
до речі, було відзначено й у відгуку офіційного опонента Д. С. Азарова, який
вказав: «…з наведеного положення важко встановити, чим, з позиції здобувача,
«специфічний вид зловживання» принципово відрізняється від спеціальної кримінально-правової норми. Адже спеціальна норма, порівняно з нормою загальною,
зазвичай передбачає саме специфічний вид злочину. Можливо, дисертанту треба
було говорити про випадки, які не повною мірою вписуються в усталене вчення
про конкуренцію норм, що обумовлює необхідність переосмислення окремих його
положень і, ймовірно, породжує необхідність у виділенні нового виду конкуренції.
Окрім цього, пропозиція дисертанта щодо кваліфікації зазначених діянь як сукупності злочинів, на мою думку, вочевидь суперечить принципу заборони подвійного
ставлення у вину». Повністю підтримую думку вченого, адже запозичення
термінології без з’ясування змісту проблеми часом позбавлене будь-якого сенсу.
Мета цієї статті – відобразити систему спеціальних видів зловживання можливостями спеціального статусу, запропонувати характеристику відповідних класифікаційних груп посягань та встановити внутрішні системні зв’язки між нормами,
які їх передбачають.
Виклад основного матеріалу. Відмінність між цими групами кримінальноправових норм (спеціальними та специфічними) полягає у наступному. Теорія
кримінального права має у своєму арсеналі вчення про конкуренцію кримінальноправових норм [5] та теорію розмежування складів кримінальних правопорушень
[1]. Ці наукові підходи достатньо чітко розроблені у науці, мають досить струнке
логічне обґрунтування, визначені концепції та конструкції, які у суто теоретичному
плані виглядають аргументованими та несуперечливими. З більшістю із них читач
знайомий або з курсу Особливої частини кримінального права, або з курсу, присвяченого проблемам кримінально-правової кваліфікації. Однак кримінальне законодавство часто «вносить свої корективи» у стрункі наукові конструкції та виносить
на перший план незручні проблеми, з якими частково ми ознайомимося у цій
статті. Проте спочатку повернемося до теорії кримінального права.
Вчення про конкуренцію кримінально-правових норм передбачає те, що у
кримінальному законодавстві існують структурні його частини (статті), які містять
норми, котрі потенційно можуть конкурувати між собою. Найпростішим та найбільш
відомим з давніх часів видом конкуренції є конкуренція загальної та спеціальної
норми. Не вдаючись до детального розгляду згаданого правового явища, нагадаємо
декілька основних положень цього вчення. Насамперед норми, які можуть
конкурувати як загальна та спеціальна, містять склади кримінальних правопорушень,
що відрізняються принаймні однією ознакою, яка є деталізацією якоїсь більш
абстрактної ознаки у загальній нормі: спеціальним суб’єктом, способом вчинення
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кримінального правопорушення, наявністю мотиву чи мети вчинення посягання,
будь-яких інших ознак. У вирішенні цього виду конкуренції кримінально-правових
норм основною проблемою є не правило: Lex specialis derogat generali (лат.)
спеціальна норма має пріоритет у застосуванні (воно відоме давно та не викликає
заперечень), а вставлення співвідношення норм як загальної та спеціальної та
визначення того, яка з двох норм є загальною, а яка спеціальною. Проблема часом
ускладнюється багатоступеневістю згаданого співвідношення. Тобто можна уявити
собі випадки, коли є загальна та спеціальна норма, та норма, ще більш спеціальна,
для якої спеціальна норма виступає в якості загальної. Більш складним для
вирішення є випадок, коли одна норма є спеціальною відносно іншої за одним
видом ознак, а за іншим видом ознак є загальною. До такого виду співвідношення,
наприклад, належить співвідношення між нормами, передбаченими, зокрема, статтями 364, 371 та 375 КК України стосовно винесення суддями завідомо неправосудного рішення про взяття під варту.
Одним із правил виявлення такого співвідношення є рекомендація про уявну
відсутність у законодавстві статті, яка передбачає спеціальну норму і якщо вчинене
можна кваліфікувати за іншою статтею, то ця друга стаття містить норму загальну.
Це, напевне, найбільш відоме правило визначення характеру співвідношення
кримінально-правових норм, яке, крім усього іншого, використовується й на
практиці. Наприклад, завжди стверджувалося, що норма, передбачена ст. 364 КК
України, є загальною відносно посягань, передбачених у інших розділах Особливої
частини КК України, які вчиняються службовими особами, і полягають у
кримінально-протиправному використанні ними свого службового становища [3,
с. 61; 4, с. 67; 8, с. 7–8]. Таке твердження було частково слушним за умови збереження оцінного розуміння поняття істотної шкоди у складах службових кримінальних правопорушень. Кримінально-правове значення цього твердження полягало у
тому, що у разі відсутності у діяннях винної особи спеціального виду зловживання,
застосуванню підлягала загальна норма – передбачена ст. 364, 3641 або 3652 КК
України залежно від характеристик спеціального суб’єкта. Зі зміною цієї, як
виявилося, ключової ознаки загального поняття зловживання, наведене вище твердження потребує досить серйозної ревізії, адже, наприклад, «грубе порушення
законодавства про працю» у частині звільнення працівника з особистих мотивів,
що не спричинило істотної у розумінні примітки до ст. 364 КК шкоди, перестало
бути спеціальним видом зловживання службовим становищем, а стало самостійним,
фактично суміжним складом кримінального правопорушення. Думається, що у всякому
разі, стверджувати, що норма, передбачена ст. 364 КК України є загальною, а всі
решта спеціальні – на сьогодні не відповідає правовій реальності. Ситуація
зміниться у разі повернення до «старої» редакції примітки до ст. 364 КК України.
Норми інших розділів Особливої частини КК України, які містять формальні
склади, або матеріальні склади, що передбачають суспільно небезпечні наслідки,
що не мають майнової, грошової форми, знову зможуть розглядатися як спеціальні.
Зосередимо свою увагу на тих формах зловживання можливостями спеціального статусу, які містяться у спеціальних нормах відносно загальних видів
зловживань: склади відповідних кримінальних правопорушень містять усі ознаки

–––––––––


Хоча ця стаття і визнана Конституційним Судом України неконституційною (Рішення від 11.06.2020 року у
справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) ст. 375 Кримінального кодексу України), вона використана у цій статті для ілюстрації
відповідного теоретичного положення.
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загального складу зловживання та принаймні, хоча б одну, додаткову ознаку. При
цьому, варто звернути увагу на те, що більшість наведених випадків становлять
собою приклади так званої неповної конкуренції. Цей різновид конкуренції кримінально-правових норм полягає у тому, що спеціальний вид зловживання не є
спеціальним видом у повному розумінні – тобто, наприклад, така ознака, як спеціальна мета – одержання неправомірної вигоди – може бути присутня у спеціальному складі, а може і ні, оскільки мета посягання взагалі не названа у відповідному
складі як обов’язкова ознака. Те саме стосується й істотної шкоди у розумінні, у
якому вона викладена законодавцем для кримінальних правопорушень у сфері
службової діяльності або професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних
послуг. Аналогічною може бути ситуація зі суб’єктом посягання, однак, варто
обумовити, що ми брали до уваги лише ті склади, відповідальність у яких з необхідністю пов’язується зі спеціальним статусом суб’єкта.
Окрім того, варто, видається, зробити певні застереження методологічного
характеру, які спрямували наше дослідження, й остаточно дали можливість викласти наведені нижче результати:
– зловживання можливостями спеціального статусу у загальному розумінні
має матеріальний склад. Спеціальні та специфічні норми, які містять склади різновидів зловживання можуть мати як матеріальний, так і формальний склад.
Наслідки зловживання як обов’язкова ознака як загального, так і інших видів складів, за новим визначенням повинні знаходитися у площині матеріальних збитків,
мати майновий характер, такий, який можна обрахувати у грошовому виразі
(дорівнює або перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Якщо в інших, незагальних, нормах наслідки визначені інших характером шкоди
(наприклад, здоров’ю чи життю), то відповідна норма перестає бути спеціальною
та «переходить» у розряд специфічних видів зловживань. Якщо наслідки в інших
видах зловживань позначені оцінним поняттям (істотна шкода, тяжкі наслідки і
т. д.), то характер співвідношення визначається тим, чи охоплює вказане поняття
заподіяння матеріальної шкоди. А встановити це, окрім звернення до існуючих у
науці тлумачень, можна за допомогою аналізу об’єкта різновиду зловживання. У
випадку, якщо оцінне поняття охоплює заподіяння матеріальної шкоди – в цій
частині – норма спеціальна (часткова конкуренція), в іншій же частині – норма
специфічна. У площині об’єкта посягання лежить також віднесення до спеціальних
(або ж специфічних) зловживань посягань, суть яких у зловживанні можливостями
спеціального статусу, однак законодавець сформулював їх як формальні склади.
Відомо, що без наслідкових кримінальних правопорушень не буває. Кожне кримінально-протиправне посягання вносить у об’єкт кримінально-правової охорони
негативні зміни. Однак у разі конструювання формальних складів, законодавець не
враховує ці зміни як суспільно небезпечні наслідки. Так от, якщо об’єкт, що
«пошкоджується» формальним складом зловживання містить «майнову складову» –
норма про зловживання спеціальна. Якщо ні – специфічна;
– ознакою загального складу зловживання є спеціальна мета, коротко яку
можна викласти як «одержання неправомірної вигоди». Ця мета, якщо піддати її
тлумаченню, означає прагнення «скористатись» можливостями свого спеціального
статусу і за своєю правовою природою максимально наближена до корисливого
мотиву у його традиційному кримінально-правовому значенні. Щодо визначення
характеру співвідношення окремих різновидів зловживань, відзначимо, що здебільшого, формулюючи різновиди зловживань в інших, окрім XVII, розділах Особливої частини КК України, законодавець не вводить у їх склад «факультативні»
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ознаки суб’єктивної сторони – мотив або мету. Це означає, що вказані ознаки у
позитивному аспекті не мають конститутивного або кваліфікуючого значення.
Тобто аналізовані посягання можуть вчинятися і з метою одержання неправомірної
вигоди, і без такої мети. У разі наявності у складі суб’єктивної сторони винного
мети одержання неправомірної вигоди – норма про зловживання спеціальна. В
іншому разі – специфічна. В окремих випадках законодавець уважає певні мотиви
чи мету обов’язковими для різновидів зловживань, зазначаючи про це у складі
відповідного злочину. Якщо закріплений мотив чи мета виключають мету
одержання неправомірної вигоди – норма про зловживання специфічна. Якщо не
виключає – спеціальна (очевидно за наявності інших обов’язкових ознак).
Щоправда вказані міркування дещо втрачають свою гостроту у зв’язку з достатньо
розмитим змістом чинного поняття «неправомірна вигода».
Спробуємо назвати спеціальні норми, які передбачають види зловживання
можливостями спеціального статусу та класифікувати їх для більш ефективного
представлення відповідного матеріалу.
Насамперед, варто зазначити, що спеціальні види (форми) зловживання можливостями спеціального статусу можуть становити собою самостійні основні
склади кримінальних правопорушень, а можуть дістати законодавчу форму кваліфікованого складу. Кримінально-правове значення цих видів спеціальних форм
зловживання можливостями спеціального статусу у розглядуваному аспекті однаковий – діяння, яке підпадає одночасно під загальну норму, передбачену у статтях
364, 3641, 3652 КК України та спеціальну – передбачену будь-якою з наведених
нижче статей Особливої частини КК України – підлягає кримінально-правовій
оцінці лише за тією нормою, яка передбачає відповідальність за спеціальну форму
зловживання – за спеціальною нормою.
Враховуючи все наведене вище, запропонуємо таку групу норм, які передбачають спеціальні види (форми) зловживання можливостями спеціального статусу,
які становлять собою самостійний основний склад кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 1461, ч. 2 ст. 1461, ч. 5 ст. 157, ч. 1 ст. 1591, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 173,
ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 183, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 211, ч. 1 ст. 212,
ч. 1 ст. 2121, ст. 219, ч. 1 ст. 2201, ч. 3 ст. 2201, ч. 1 ст. 2221, ст. 2232, ч. 1 ст. 2322,
ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 253, ч. 2 ст. 262, ст. 284, ст. 285, ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 312, ч. 2
ст. 313, ст. 340, ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст. 351, ст. 3511, ст. 357, ч. 4 ст. 382, ч. 2 ст. 410,
ст. 426, ст. 427, ст. 428 КК України.
Нормами, що містять спеціальні види (форми) зловживання можливостями
спеціального статусу, які мають законодавчу форму кваліфікованого складу кримінального правопорушення, на нашу думку, є: ч. 2 ст. 149, ч. 4 ст. 157, ч. 2 ст. 158,
ч. 2 ст. 1582, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 169, ч. 3 ст. 171,
ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 2011, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 2062,
ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 2401, ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 2581, ч. 2 ст. 2584, ч. 4
ст. 2671, ч. 5 ст. 298, ч. 3 ст. 2981, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 3211, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 3321,
ч. 2 ст. 343, ч. 2 ст. 344, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 397 КК України.
Наведені вище спеціальні норми, які передбачають види зловживання можливостями спеціального статусу мають одну спільну ознаку – всі вони за своєю
правовою природою належать до «зловживань…» у широкому, окресленому нами
смислі. Разом із тим, є підстави виділити та звернути увагу на певні особливості
спеціальних видів (форм) зловживань можливостями спеціального статусу:
– ознаки, які характеризують суб’єкта зловживання інколи прямо зазначені у
диспозиціях статей Особливої частини шляхом вказівки на термін «службовою
особою». При цьому зміст цього поняття встановлюється, враховуючи положення
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ст. 18 КК України та охоплює собою всі види службових осіб – так звана «загальна
службова особа»;
– у багатьох випадках законодавець «перемаслює» ознаки, які свідчать про
зловживання особою можливостями свого спеціального статусу – «службовою
особою з використанням службового становища». Здається така характеристика
ознак є зайвою, адже відповідальність службових осіб у кримінальному праві встановлюється/диференціюється не за сам статус особи, а за поведінку з використання
можливостей (компетенцій) свого спеціального статусу;
– для всіх зазначених спеціальних видів зловживань можливостями спеціального статусу законодавець не визначав якогось мотиву чи мети, які б виключали
мету одержання неправомірної вигоди у розумінні цього явища, яке відповідає
положенням Закону України «Про запобігання корупції» та приміткам до ст. 354 та
3641 КК України;
– у всіх складах зазначених спеціальних видів зловживань можливостями спеціального статусу можливо уявити собі настання наслідків, які хоча часто і лежать
за межами складу відповідного кримінального правопорушення, проте здатні бути
обраховані у грошовому еквіваленті та становити собою суму, еквівалентну або
більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
– у випадках, якщо законодавець закріплює у нормі склад кримінального
правопорушення, який містить суспільно небезпечні наслідки у розмірах, які перевищують розмір «істотної шкоди», характерної для загального складу зловживання,
то відповідна норма є спеціальною лише у випадку збігу розмірів заподіяної шкоди.
Стосовно останнього описаного тут положення варто висловити декілька
міркувань. Прикладом із практики була така ситуація: один із правоохоронних
органів розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 2121 КК України у той час,
коли для наявності цього складу кримінального правопорушення необхідно було
ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів на суму, еквівалентну або більшу за 1 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Але правоохоронці прорахувались: керівник юридичної особи «ухилився» від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на суму, яка не досягала мінімально необхідного розміру, а
саме, не сплатив внеску на суму, еквівалентну 270 неоподатковуваним мінімумам
доходів громадян. Утім захисники правопорядку не визнали свого «промаху»,
використали надбання кримінально-правової доктрини у частині конкуренції
кримінально-правових норм, перекваліфікували поведінку керівника юридичної
особи за ч. 2 ст. 3641 КК України, завершили досудове розслідування і направили
обвинувальний акт до суду. В суду виникло питання про правильність такого
правового рішення. Це ж питання виникло і в автора цієї статті. З одного боку – все
логічно. Якщо вважати співвідношення кримінально-правових норм, передбачених
у статтях 3641 та 2121 КК України як загальної та спеціальної, то між ними виникає
конкуренція, яка розв’язується на користь спеціальної норми – передбаченої
ст. 2121 КК України. Якщо в поведінці спеціального суб’єкта немає всіх ознак
спеціальної норми – кваліфікація повинна відбуватися за загальною нормою –
передбаченою у цьому разі у відповідній частині ст. 3641 КК України. Однак не все
так очевидно і просто. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
міститься норма, передбачена ст. 1651 «Порушення законодавства про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ч. 3 якої встановлює адміністративну

О. Марін
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73

147

відповідальність за такі діяння: «Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян». Тобто поведінка керівника юридичної особи приватного права мала б
одержати правову оцінку за положеннями ч. 3 ст. 1651 КУпАП? Якщо так, то що
неправильно зі співвідношенням норм, передбачених у статтях 3641 та 2121 КК
України? Справа у тому, що співвідношення цих статей не є класичним співвідношенням загальної та спеціальної норми. Думається, що законодавець, виокремлюючи
зі всіх можливих форм зловживання можливостями спеціального статусу таку,
наприклад, форму, як несплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, чи, наприклад, ухилення від сплати податків, встановлює
інші умови кримінальної протиправності такої поведінки – інші криміноутворюючі
ознаки. Для ст. 2121 КК України ненадходження до відповідних фондів внесків на
суму 1 000 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для ухилення від сплати податків – відповідно 3 000 таких одиниць. Більш «м’які» форми
небажаної поведінки законодавець не вважає кримінально-протиправними. Для
несплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наприклад, встановлюючи адміністративну відповідальність у ст. 1651 КУпАП.
Цей приклад свідчить про істотно більш складні форми співвідношення між
кримінально-правовими нормами, які не «вміщуються» у звичну нам доктрину.
Крім того, треба «змиритися» з тим фактом, що у співвідношення охоронних норм
між собою «активно втручаються» й адміністративно-правові норми охоронного
характеру, які не можна скидати з рахунку.
Висновки. Підсумовуючи викладене, зауважимо, що спеціальні види зловживання можливостями спеціального статусу, відповідальність за які міститься в
інших, крім XVII, розділах Особливої частини КК України, можуть бути відображені у спеціальних та специфічних кримінально-правових нормах. За умови, що
спеціальний вид зловживання передбачено у спеціальній кримінально-правовій
нормі, у випадку правозастосування виникає ситуація конкуренції кримінальноправових норм, яка розв’язується відповідно до відомого правила Lex specialis
derogat generali. При цьому варто також зауважити, що у більшості випадків ми
матимемо справу із так званою неповною конкуренцією, яка реально виникає у разі
збігу всіх ознак складу кримінального правопорушення (тут здебільшого йдеться
про суспільно небезпечні наслідки та мотив/мету одержання неправомірної
вигоди). Іншим співвідношенням характеризуються випадки, коли спеціальні види
зловживання можливостями спеціального статусу передбачені специфічними
кримінально-правовими нормами. Механізм їх появи у кримінальному праві нам
видається такий: зі всього масиву фактичних зловживань можливостями спеціального статусу законодавець виокремлює певні спеціальні види, суспільна небезпека
яких полягатиме у наявності в їх складі лише певних ознак, які в цьому
конкретному випадку відіграватимуть роль криміноутворюючих [6, с. 151–155].
Співвідношення між цими специфічними нормами та нормами, які встановлюють
відповідальність за загальні види зловживань, видається, буде таким, що відображає співвідношення суміжних складів і розв’язується відповідно до правил
кваліфікації таких випадків.
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SPECIAL TYPES OF THE ABUSE
OF SPECIAL STATUS OPPORTUNITIES IN CRIMINAL LAW
OF UKRAINE: THE CONCEPT AND SYSTEM
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1, Universytetska Str., Lviv, Ukraine, 79000,
e-mail: oleksandr.marin@lnu.edu.ua
It is submitted that the abuse of special status opportunities in the Criminal Code is
shown as general prohibitions of abuse as well as special types of those criminal offenses,
that are contained mostly in chapters of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine other
than Chapter XVII. The existing theory of criminal law does not contain monographic complex
studies of the concept and system of the special types of the analyzed criminal
encroachments. This state indicates a gap in science. The author suggests and defends the
hypothesis that among the criminal offenses, which by their nature are considered as the
abuse of special status opportunities and are its special types, two groups of encroachments
can be distinguished:
– provided for in the special norms of criminal law,
– provided for in the specific norms of criminal law.
It is established that special types of the abuse of special status opportunities, that are
enshrined in chapters of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine other than Chapter
XVII, can be expressed as special and specific criminal norms.
In the case of a special criminal norm, a situation of competition of criminal norms should
be resolved in accordance with the well-known principle Lex specialis derogat generali.
Another correlation occurs when special types of the abuse of special status opportunities are
provided for in the specific criminal norms. It seems that the legislator introduces these norms
in criminal law as follows. Certain special types are distinguished from a variety of the abuse of
special status opportunities. The social dangerousness of them is shown as the existence in
their construction of solely specific features, which accomplish a criminal formation function.
It seems that the correlation between these specific norms and norms that establish
liability for the general types of abuse will be the correlation of the adjacent corpora delicti, and
the problem of distinction shall be solved with the competition rules.
Keywords: special norm, specific norm, legal competition, distinction of the adjacent
corpora delicti.
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У статті розглянуто питання щодо можливостей використання Інтернету в розслідуванні кримінальних правопорушень, означено окремі аспекти його застосування в доказуванні, проаналізовано сутність пошукової діяльності слідчого в цій інформаційній сфері.
Зокрема зазначено, що в сучасних умовах і науковці, і практики все частіше звертають
увагу на можливість використання у кримінальному провадженні можливостей мережі
Інтернет. Сьогодні Інтернет, ставши за суттю всесвітньою телекомунікаційною мережею,
створює суттєві потенційні можливості органам правопорядку щодо виявлення й розслідування чималої кількості видів кримінальних правопорушень. Однак унаслідок невизначеності правового статусу Інтернету відбувається швидка його криміналізація.
Використовуючи досягнення науково-технічного прогресу, інтенсифікуючи діяльність й
підвищуючи рівень своєї організованості, правопорушники розширюють інформаційний простір навколо себе, закономірно формуючи комплекс зв’язків, доступних для аналізу з використанням сучасних науково-технічних методів і засобів. Своєю чергою вітчизняні органи
правопорядку також можуть і повинні адекватно враховувати ці процеси і використати їх у
сенсі розроблення шляхів застосування відповідних інтернетних джерел інформації щодо
суб’єктів усіх рівнів злочинності, передусім, організованої, а також з іноземним елементом.
Назагал, головні завдання використання Інтернету у розслідуванні кримінальних
правопорушень – це пошук необхідної криміналістично значущої інформації із його мережі,
її аналіз, накопичення і подальше опрацювання й застосування у виявленні й розслідування протиправних діянь, у тім числі у їх доказуванні.
Виправдано виокремити такі напрями використання відомостей з мережі Інтернет під
час досудового розслідування: по-перше, як джерело оперативної інформації; по-друге, як
інформаційний канал і для оперативного зв’язку з громадськістю (населенням), і як засіб
впливу на неї в інтересах виявлення, розслідування й запобігання кримінальних правопорушень; по-третє, як засіб впливу на тих, хто вчинив ці правопорушення з тим, щоб спонукати їх до самовикриття або у формі явки до органу правопорядку, або у формі вчинення
помилкових дій, що сприятимуть їх затриманню.
Так чи інакше, використання глобальної мережі Інтернет може сприяти змінам у
досудовому розслідуванні, суттєво підвищивши його ефективність. Для забезпечення достовірності отримуваної з цієї мережі інформації, необхідно удосконалювати процесуальні
форми її формування, перевірки й оцінки, з урахуванням можливостей її випадкового або
цілеспрямованого спотворення.
Ключові слова: Інтернет, кримінальне провадження, слідчий, пошукова діяльність.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах і науковці, і практики все частіше
звертають увагу на можливість використання у кримінальному провадженні
можливостей, чи б пак ресурсів, мережі Інтернет. Це можна пояснити тим, що, поперше, сучасні засоби прийняття й передавання інформації, до переліку яких належить Інтернет, продукуючи повідомлення, тексти, фото- і відеозображення тощо,
формують своєрідну віртуальну дійсність, віддзеркалюючи специфічну картину
реального життя. По-друге, глобальна мережа Інтернет, як носій масово використовуваної інформації, стала потужним інструментом психологічного і моральноправового впливу [7, с. 89; 5, с. 180]. А сприяє цьому, як відомо, надзвичайна доступність обсяжних інтернетних інформаційних ресурсів та максимальне розширення у цьому просторі соціальних контактів.
Питанням дослідження Інтернету в криміналістиці присвячені роботи
Б. В. Андрєєва щодо розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації,
П. Д. Біленчука відносно комп’ютерної злочинності, В. Б. Вехова стосовно методики розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації, В. В. Крилова щодо
інформаційних комп’ютерних злочинів, В. О. Мещерякова про правовий та криміналістичний аналіз злочинів у сфері комп’ютерної інформації, О. І Усова стосовно
судово-експертних досліджень комп’ютерних засобів, Д. М. Цехана щодо використання високих інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності,
І. Ф. Хараберюша про шляхи використання оперативно-технічних засобів у протидії
злочинам, що вчинюються у сфері нових інформаційних технологій, В. І. Федотова
стосовно виявлення й розслідування комп’ютерних злочинів та ін.
Однак питанню щодо того, як мережа Інтернет може і повинна бути використана у пошуковій діяльності слідчого у кримінальному провадженні, насьогодні не
приділено належної уваги.
Відтак, метою статті є дослідження мережі Інтернет у діяльності слідчого,
констатація початкових основ розвитку та функціонування цього засобу – явища,
окреслення уявлень щодо його можливостей з диференціацією на позивні аспекти.
Виклад основного матеріалу. Сучасний світ переживає період глобалізації у
всіх сферах суспільного життя. У цьому процесі важливу роль відіграє Інтернет.
Сьогодні чи не кожен, хто володіє цілком скромними матеріальними можливостями, може протягом декількох хвилин обмінятися новинами з мешканцем будьякого материка, подивитися телевізійне шоу з будь-якого міста за допомогою
супутникового зв’язку, «піти» в музей, а також відвідати бібліотеку за допомогою
Інтернету. Інтернет стає одним із головних чинників глобалізації. Розширення
доступу до засобів одержання та передавання інформації відбувається стрімкими
темпами, що призводить до суттєвого збільшення можливостей різнорівневої й
різноаспектної комунікації планетарного рівня.
Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій зі середини XX століття призвів
до формування нової глобальної системи комунікацій – Інтернет. Створена в
умовах військово-ідеологічного протистояння, як закрита та спеціалізована комунікаційна мережа, яка об’єднувала комп’ютерні центри міністерства оборони США і
низки академічних організацій, назагал, була призначена для вузької мети –
вивчення можливостей підтримки зв’язку в разі ядерного нападу і допомоги
дослідникам в обміні науковою інформацією. Проте 1969 року завдяки цій мережі
стало можливим блискавично обмінюватися інформацією між Гарвардським і
Південно-каліфорнійським університетом, а в 1972 році було створено електронну
пошту. Згодом в 1980-х роках Інтернет перетворився у вільну та відкриту міжнародну мережу, яка поступово охопила більшість країн. Її використання набуває
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масового характеру після винаходу англійським інженером Т. Бернерс-Лі 1990 року
способу передавання інформації від мережі до мережі (World Wide Web). Тоді у світі
було лише 160 тисяч комп’ютерів і близько 800 різних комп’ютерних мереж.
Стан розвиту мережі Інтернет у середині 90-х років характеризувався тим, що
доступ до неї мали менше 1 % населення Землі, а в цей час воно налічувало вже
майже шість мільярдів. У 1999 році кількість користувачів Інтернету зросло до
200 млн, а в 2003 році – до 580 млн жителів планети. За даними Internet World Stats,
у 2005 році ця кількість зросла до 1 млрд користувачів, а в 2012, за даними
Вікіпедії, кількість користувачів Інтернету налічувала близько 2,4 млрд, що становило більше ніж 34 % від населення планети.
Сьогодні Інтернет, ставши за суттю всесвітньою телекомунікаційною мережею, утвореною шляхом об’єднання понад 10 500 телекомунікаційних мереж
різних типів [4, с. 146–147; 11], створює суттєві потенційні можливості органам
правопорядку щодо виявлення й розслідування чималої кількості видів кримінальних правопорушень.
Однак унаслідок невизначеності правового статусу Інтернету [1 c. 152–162; 9]
та динамічного процесу його наповнення найрізноманітнішою інформацією, як і
здебільшого відсутності налагоджених механізмів державного регулювання цього
нового як для юриспруденції феномена, відбувається швидка його криміналізація.
Реально Інтернет як цілісне явище не перебуває під контролем і відповідальністю
жодної конкретної фізичної або юридичної особи та навіть окремної держави. Тут
практично майже відсутні дієві форми контролю за інформаційними потоками, що
своєю чергою відкриває необмежені можливості для доступу до них. Відтак, вони
все масштабніше використовуються в кримінальній діяльності.
З іншого боку, сучасному злочинному середовищу притаманні організованість,
мобільність і динамічність. Організованість у цій сфері обумовлена інтенсивністю
обміну управлінської інформації, яку майже неможливо приховати. Мобільність
стала можливою унаслідок розвитку засобів транспорту й телекомунікацій. Їх
використання дає змогу більш менш «креативному» правопорушнику суттєво
інтенсифікувати свою діяльність, переміщуючись у просторі й обмінюючись у
цьому русі відповідною інформацією зі зацікавленими сторонами. Динамічність
значною мірою зумовлена двома попередніми чинниками і диференціює порівняно
чисельні зміни характеру, структури, тактики дій як злочинного середовища, так і
окремих його членів.
Використовуючи досягнення науково-технічного прогресу, інтенсифікуючи
діяльність й підвищуючи рівень своєї організованості, правопорушники неуникно
розширюють інформаційний простір навколо себе, закономірно формуючи комплекс
причинно-наслідкових зв’язків, доступних для аналізу з використанням сучасних
науково-технічних методів і засобів.
Водночас органи правопорядку також можуть і повинні адекватно враховувати
ці процеси і використати їх у сенсі розроблення шляхів застосування відповідних
інтернетних джерел інформації щодо суб’єктів усіх рівнів злочинності, передусім
організованої, а також з іноземним елементом.
Назагал, головні завдання використання Інтернету у розслідуванні кримінальних правопорушень – це пошук необхідної криміналістично значущої інформації з
його мережі, її аналіз, накопичення і подальше опрацювання й застосування у
виявленні й розслідуванні протиправних діянь, у тім числі в їх доказуванні.
У літературі виокремлені позитивні аспекти застосування Інтернету у правоохоронній діяльності. Зокрема, це те, що пошук інформації, документів і будь-яких
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відомостей, необхідних для забезпечення професійної діяльності, може відбуватися
з диференціацією слідчого за часом, місцем, мовою тощо; реальним є пошук
орієнтуючої інформації щодо фізичних і юридичних осіб, їх кола знайомих,
клієнтів; загалом реальним є контроль за професійною діяльністю фізичної та
юридичної особи за допомогою мережі Інтернет у межах кримінального провадження; має місце постійне функціонування форумів, чатів, ICQ, які дають змогу
мільйонам людей спілкуватися, ділитися інформацією про себе й оточуючих
(безкоштовне, швидке джерело обміну будь-якими відомостями, що є доступними
для слідчого); є можливість віртуального відвідування за допомогою спеціальних
програм ділянок, приміщень, вулиць тощо (наприклад, відтворення в пам’яті свідка
злочинної події за допомогою Google Maps, Yandex-карт тощо); колегам, суспільству та ЗМІ можна демонструвати результати діяльності відповідного структурного підрозділу правоохоронного органу на його офіційному сайті тощо; може
слугувати засобом проведення нарад, навчальних занять, семінарів у форматі
відеоконференцій/вебінарів з великою кількістю учасників; реально ефективним є
доступ до різноманітної літератури на спеціалізованих сайтах найбільших
бібліотек світу, якими може скористатися будь-який слідчий у будь-якому місці й у
будь-який час; доступним є використання програм, що забезпечують зв’язок та
інші можливості у віртуальному світі (програмне забезпечення, електронний
зв’язок, Google документи, Google диск, календарі тощо). Кожна програма вирішує
певне коло завдань; відбувається підвищення рівня освітніх знань слідчого за допомогою спеціальних програм та вдосконалення вже набутих навичок тощо; дієвим є
постійний доступ до всіх новин (як широкої, так і вузької тематики), крім цього, і
до новин минулих років, що не є менш важливим у розслідуванні злочинів
минулих років; є безпроблемним користування послугами телефонного зв’язку
через Інтернет [3; 8; 10].
Стосовно ж криміналістичного аспекту, то все різноманіття інформації, що
циркулює в Інтернеті, на сьогодні переважно розмежовують за двома основними
групами: а) інформація, що відображає відповідні складові механізму кримінального
правопорушення (злочину), яка назагал може виступати доказами у кримінальному
провадженні; б) інформація, за допомогою якої слідчий, дізнавач можуть орієнтуватись у подіях, фактах, явищах, які у відповідних аспектах пов’язані як із розслідуваним кримінальним правопорушенням, так і з процесом розслідування. Хоча,
як на нас, наведені завдання використання глобальної мережі Інтернет виправдано
розглядати дещо розширеніше.
Відштовхуючись від особливостей цієї мережі доречно виокремити такі
напрями її використання під час досудового розслідування: по-перше, як джерело
оперативної інформації; по-друге, як інформаційний канал і для оперативного
зв’язку із громадськістю (населенням), і як засіб впливу на неї в інтересах виявлення, розслідування й запобігання кримінальних правопорушень; по-третє, як засіб
впливу на тих, хто вчинив ці правопорушення з тим, щоб спонукати їх до самовикриття або у формі явки до органу правопорядку, або у формі вчинення помилкових
дій, що сприятимуть їх затриманню.
Розглядати Інтернет важливим для розслідування інформаційним каналом
виправдано, передусім, унаслідок двобічності характеру інформаційних процесів,
що реалізуються власне його мережею. З одного боку, як вже було констатовано,
Інтернет – це засіб масової інформації, з іншого – засіб комунікації, що реалізує
обмін усвідомленими повідомленнями у так званій знаковій формі. Ця властивість
Інтернету дає змогу органам досудового розслідування й оперативним підрозділам
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здійснювати масований інформаційний вплив на населення з метою виявлення й
розслідування кримінальних правопорушень. Успіх цього впливу обумовлений
низкою чинників. Перший із них – задоволення психічних потреб від одержання
бажаної для конкретних користувачів інформації із мережі Інтернет у відповідний
часовий момент. Виконання цього завдання можливе за умови адресування аудиторії
своєчасної, переконливої і «вражаючої» інформації. Зазвичай така інформація
завжди привертає увагу населення.
Другий важливий чинник успіху інформаційного впливу мережею Інтернет –
це її першість у відповідних повідомленнях про факти, людей, події, ситуації тощо,
щодо яких соціальна установка може бути більш-менш чітко і керовано сформульована та зафіксована. Власне тому, хто першим про щось повідомив, значно
простіше й успішніше за інших комунікаторів здійснити інформаційний вплив на
відповідну аудиторію, адже саме він задовольняє існуючий запит на всебічно
бажану інформацію. А той, хто у цьому запізнився, змушений хіба що змінювати,
але аж ніяк не формувати відповідну соціальну установку. Більше того, навіть це
зробити не так вже й безпроблемно: раніше створена установка стає структурним
елементом особистості, від якого людина назагал не схильна відмовлятися.
Виникає своєрідна інерція збереження в психіці відповідно раніше створеного
утворення [12, с. 136–137].
Своєчасне розповсюдження інформації про кримінальне правопорушення
(злочин) і діяльність органів досудового розслідування, співробітників оперативних підрозділів стосовно його виявлення (розкриття) дає змогу запобігти небажаним чуткам і домислам, створити, як вже було згадано, сприятливу громадську думку
щодо дій співробітників відповідних підрозділів органів правопорядку тощо. Це
особливо важливо, коли кримінальне правопорушення набуло суттєвого суспільного резонансу. Зрозуміло, що ініціатива в цьому повинна виходити безпосередньо
від органів досудового розслідування.
Специфіка мережного простору створює умови для використання нових форм
залучення громадськості до співпраці зі слідством. Одним із найпростіших способів
одержання інформації від громадян про мережний простір може бути створення
спеціалізованих сайтів із реєстрації відомостей, що становлять оперативний інтерес.
Назагал відомо, що більшість первинної оперативно-розшукової інформації
щодо вчинення мережних так званих комп’ютерних кримінальних правопорушень,
надходить до органів правопорядку від тих, хто був безпосередньою жертвою від
цих діянь [6]. На спеціалізованих сайтах виокремлюються сторінки, де можна за
бажанням заповнити форму повідомлення про вчинені чи такі, що готуються
кримінальні правопорушення, про ймовірних правопорушників, їхні злочинні
зв’язки тощо (офіційні сайти МВС, СБУ, Офісу Генерального прокурора України).
Передавання відомостей про протиправну діяльність може бути здійснено зі
збереженням анонімності заявника. Хоча, як відомо, анонімні повідомлення про
кримінальні правопорушення не можуть бути так званим законним приводом для
відкриття кримінального провадження, проте за наявності в них відомостей про
вчинення кримінального правопорушення або ж підготовку до такого, ця інформація все ж буде спонукою для відповідних заходів щодо її перевірки.
Пошукову діяльність слідчого в Інтернеті виправдано розглядати, як пошуково-розшуковий аспект його роботи, що скерований передусім на одержання орієнтуючої й розшукової інформації. Можливість цього пошуку обумовлена наявністю
низки об’єктів, зокрема: 1) сайтів банківських структур, соціальних мереж, інтернетмагазинів, інтернет-аукціонів і т. д., що своєю чергою пов’язана з непоодинокими
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спробами злочинних посягань та (або) наявністю умов для їх вчинення у цій сфері;
2) сайти, через які поширюється соціально-небезпечна інформація, здійснюються
домовленості на реалізацію заборонених у вільному обігу предметів (об’єктів),
відбувається пропаганда кримінального способу життя тощо; 3) відкриття й закриття
форумів користувачів Інтернету, які становлять оперативний інтерес тощо.
Для отримання інформації може бути використаний пошук за інформаційними
ресурсами Інтернет із застосуванням різноманітних пошукових систем, в основі
яких взято продуктивні алгоритми виявлення інформації за заданими реквізитами.
Скажімо, за інформацією сервісу Statcounter популярність пошукової системи
Google становить 92,2 %; Bing – 2,27 %; Yahoo! – 1,5 %; Baidu – 1,45 %; Yandex –
0,68 %; DuckDuckGo – 0,59 %.
Google за 23 роки існування виріс з невеликого проекту цифрової бібліотеки у
велику міжнародну корпорацію. Крім пошуковика, Google пропонує низку сервісів
для приватних осіб і компаній.
Bing була розроблена в компанії Microsoft в 2009 році. З того часу вона за
замовчуванням вшита в пристрої на ОС Microsoft. Пошуковик широко відомий в
США і Канаді (популярність в Північній Америці – 5,5 %, в Європі – 3,5 %).
Особливості цих пошукових систем: мінімалістичний дизайн; можливість
налаштувати кількість результатів видачі на сторінці; можливість цензури результатів пошуку; зручне автозаповнення; функція візуального пошуку; щоденна зміна
дизайну пошуковика тощо.
Yahoo! – пошукова система – довгожитель. Існує з 1994 року. Сервіс досяг
піку популярності в 2000-му, коли зумів охопити 36,7 % ринку. З 2009 року пошуковик припинив своє існування як самостійна одиниця. Компанію купила корпорація Microsoft, і всі пошукові запити Yahoo! тепер виконуються в системі Bing.
Однак інтернет-портал Yahoo! все ще користується популярністю (зокрема, завдяки
поштовому сервісу).
Baidu – китайська пошукова система, популярна в країнах Азії. Почесне місце
в світовому рейтингу їй забезпечило багатомільйонне населення піднебесної (92 %
користувачів з Китаю). Примітно те, що громадяни Китаю не можуть користуватися сервісами Google через обмеження, які запровадила влада держави. Систему
блокади названо «Золотий щит».
Розробники докладають зусилля для виведення пошуковика на міжнародний
ринок, але популярності системи поза межами країн Азії перешкоджає мовний
бар’єр і специфіка розширень Baidu, які антивіруси сприймають як загрозу. Для
жителів Китаю Baidu залишається поза конкуренцією, оскільки компанія, крім
пошуковика, пропонує набір сервісів, як Google (в тому числі антивірус і
внутрішню енциклопедію – успішний конкурент китайської версії Вікіпедії).
Щодо рейтингу пошукових систем в Україні, то виправдано зазначити наступне. Популярність пошукових систем в Україні виявилася тісно пов’язана з її
політикою. У 2017 році указом президента України № 133/2017 на території держави було заборонено функціонування російських інтернет-сервісів (передусім,
пошукових систем – Yandex і Mail.ru).
Симпатії українських користувачів пошукових систем у мережі Інтернет в
2021 році майже аналогічні світовим: Google – 93,03 %; Yandex – 3,98 %; Bing –
0,98 %; DuckDuckGo – 0,62 %; Yahoo! – 0,32 %. До речі, блокада Yandex пішла
Google на користь: у 2016 році його частка на ринку становила 77 %. У той рік
Yandex утримував 18 % ринку. Mail.ru посідав третє місце – 4 %. Показово й те, що
популярність пошуковика mail.ru в Україні була обумовлена не стільки зручністю
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сервісу, скільки агресивною політикою: mail.ru-панель і пошук за замовчуванням
ставилися на персональний комп’ютер користувачів як доповнення до завантажуваного софту, і видалити їх було майже неможливо.
Після 2017 року популярність російських пошукових систем різко впала. Найвідданіші «адвокати» бренду продовжують їх використовувати, минаючи блокування
за допомогою VPN.
Серед винятково українських пошукових систем виправдано назвати: «Мета» –
повнотекстовий пошук за серверами України і закордонним українським серверам,
з урахуванням морфології української, російської та англійської мов. Фінансові і
комп’ютерні новини, погода, маркетингові дослідження українського Інтернету;
«Шукалка» – українська пошукова система, унікальний у своєму роді проект,
оскільки вона є першою в світі соціально орієнтованою пошуковою системою, яка
30 % свого прибутку передає у дитячі будинки України; «Bigmir» – український
інформаційний портал, каталог українських сайтів, пошук, новини, спорт, суспільство, пошта, радіо. Пошук виконується через Google або через Yandex; «I.ua» –
портал інформації, довідок та розваг. Поштова система, дошка оголошень, каталог
інтернет-магазинів, карти міст, фотоальбоми, відео та інше; «Online.ua» – каталог
українських ресурсів; «TopPING» – каталог українських ресурсів з рейтингом
сайтів та пошуковою системою (з великий арсеналом відомостей, дозволяє шукати
за фразами тощо); «UAport» – портал має потужні пошукові можливості у текстах
документів в мережі Інтернет, архівах української преси, українських новинах;
«Uaportal» – обсяжний багаторівневий каталог українських ресурсів (тематична та
регіональна класифікація), швидкий пошук за ключовими словами; «Ukr.net» –
український пошуковий портал; українська пошукова система «search.com.ua» –
масштабована система збору інформації зі сторінок українських сайтів, піддоменів
зони.UA та.УКР. Потрібно вводити короткий текст запиту, а search.com.ua показує
результати на кількох сотнях чи десятках сторінок за такими критеріями, як
релевантність – максимально точна відповідність сторінки пошуковому запиту;
оцінка сайту та оцінка кожної сторінки; дата додавання сторінки в систему; кількість зовнішніх посилань на відповідну сторінку. Остання умова для ранжування –
кількість переходів.
Повертаючись до нашого предмета зазначимо, що відомості про осіб, які
перебувають або потенційно потребують розшуку, можуть бути одержані також у
відкритому доступі на їх особистих (приватних) сторінках у соціальних мережах
(на кшталт: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube тощо) або ж у персональних
блогах. Окрім цього, через пошукові сервери може бути проведено пошук
відомостей про спеціальні прийоми, якими могли скористатися правопорушники
під час вчинення складних у технологічному аспекті дій (наприклад, про способи
перекодування кредитної картки тощо).
Для збирання інформації розшукового характеру може бути використано
формалізований аналітичний метод дослідження змісту документів для виявлення
й вимірювання характеристик соціальний явищ, які знайшли своє відображення в
цих документах (так званий контент – аналіз). Головними об’єктами цього аналізу
можуть бути мережеві інформаційні ресурси і тексти в місцях інтентного спілкування осіб, які становлять відповідний оперативний інтерес (соціальні мережі,
блоги, форуми тощо).
Контент-аналіз допомагає забезпечити: а) виявлення відомостей про кримінальні
правопорушення, які знайшли відображення в текстах аналізованих повідомлень;
б) відшукання ознак наявності в текстах інформації, що може стосуватися
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розслідуваної події або осіб у певний спосіб причетних до неї, або ж яким щось
відомо про це; в) одержання інформації щодо планування певних подій, що вимагає оперативно-розшукового реагування.
Зіставлення й узагальнення одержаних у цей спосіб матеріалів сприятиме
встановленню низки інших важливих обставин, зокрема: чиї інтереси відображені
на сайті; чи є зв’язок із власниками сайту та організованими злочинними угрупованнями тощо?
Так чи інакше, в Інтернеті є умови для відшукання орієнтуючої й розшукової
інформації під час вивчення повідомлень у різних мережах спілкування, де в
громадян є можливість ділитися своєю обізнаністю про відповідні події, факти,
людей тощо без безпосереднього звертання до органів правопорядку. У цих місцях
може відбуватися пошукове опитування осіб, яким відома інформація, що становить правовий інтерес. Тут, назагал, перевага повинна надаватися легендованій
формі опитування, за умов якої слідчий або за його дорученням співробітник
оперативного підрозділу може не розкривати свої справжні наміри й професійну
належність. Ця форма опитування не суперечить чинному законодавству, оскільки
назагал передбачена абз. 6, п. 4, Розділу ІІ. Інструкції з організації взаємодії
органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та
розслідуванні (Наказ МВС № 575 від 07.07.2017 р.).
Особливого змісту у мережі Інтернет набуває такий пошуково-розшуковий
захід, як «ототожнення особи». Він полягає у зіставленні одержаних із оперативних джерел відомостей про особу дотичного до правопорушення фігуранта, з
інформацією про нього ж, як суб’єкта інтернетної активності.
Назагал, захід «ототожнення особи» проводиться негласно або із застосуванням заходів конспірації і здійснюється: безпосередньо візуально (наприклад, перебування в місцях масового скупчення людей, негласне патрулювання в місці
можливої появи та ін.); за відео чи аудіозаписом; за відповідними зображеннями
зовнішності (фотографії, фоторобот, намальованим художником-криміналістом
портретом тощо).
Кожен із вищеперелічених способів має як свої переваги, так і недоліки. За
безпосереднього візуального контакту ототожнююча особа може мати недостатньо
часу для розгляду особи; за зображенням – унеможливлюється впізнавання за
голосом особи, інтонацією, заїканням (за наявності); за умов ототожнення за
аудіозаписом – неможливо впізнати за манерою поведінки, ходою, не використовуються яскраво виражені індивідуальні прикмети – кульгання, нервові тики,
шрами, татуювання та ін. Традиційне ототожнення особи проводиться як у звичайних умовах (за місцем службової діяльності, в побутовій обстановці, на об’єктах
злочинних посягань), так і в штучно створюваних ситуаціях.
Відтак, в Інтернеті до специфічних форм ототожнення особи виправдано
рекомендувати у застосування впізнавання за: а) фотографіями чи відеозаписом,
що викладені на персональних сторінках вже згадуваних різновидах соціальних
мереж; б) за вказаними там само автобіографічними відомостями; в) за використовуваними псевдонімами (так званими ніками); г) адресами електронної пошти,
номерами ICQ, IP-адресами тощо. Також можна враховувати й інші, дещо складніші ідентифікаційні ознаки, як для прикладу: стилістичні особливості текстових
повідомлень; згадування відомостей, що підтверджують обізнаність «актора –
агента відповідної соціальної мережі» [5, с. 180] про факти чи обставини, що
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можуть бути відомими лише особі, яка причетна до правопорушення чи злочинно
про нього обізнана.
Суттєва тактична своєрідність притаманна ситуації, коли слідчий у відповідний спосіб встановлює конкретну причетну до кримінального правопорушення
особу як і факт її місцезнаходження у державі її громадянства, з якої її не може
бути екстрадовано. Це особливо характерно для злочинів міжнародного характеру,
коли основна частина злочинної групи або все угрупування перебуває за кордоном,
на території держави свого громадянства, наприклад, у разі вчинення комп’ютерних злочинів, контрабанди наркотиків тощо. У цьому випадку може бути проведено тактичну операцію «Виманювання» [2, с. 241].
Висновок. Використання глобальної мережі Інтернет може сприяти змінам у
досудовому розслідуванні, суттєво підвищивши його ефективність. Для забезпечення достовірності отримуваної з цієї мережі інформації, необхідно удосконалювати процесуальні форми її формування, перевірки й оцінки, з урахуванням
можливостей її випадкового або цілеспрямованого спотворення.
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The article considers the possibility of using the Internet in the investigation of criminal
offenses, identifies certain aspects of its use in evidence, as well as analyzes the essence of
the investigator's search activities in the information field mentioned. In particular, it is noted
that in modern conditions, both scholars and practitioners are increasingly paying attention to
the possibility of using the possibilities of the Internet in the criminal proceedings. Nowadays,
the Internet, which has become essentially a global telecommunications network, creates
significant potential opportunities for law enforcement agencies to detect and investigate a
large number of types of criminal offenses. However, due to the uncertainty of the legal status
of the Internet, it is rapidly being criminalized.
Using the achievements of scientific and technological progress, intensifying activities
and increasing the level of their organization, offenders expand the information space around
them, naturally forming a set of connections available for analysis by using modern scientific
and technical methods and tools. In turn, domestic law enforcement agencies can and should
also adequately take into account such processes and use them in terms of developing ways
to use appropriate Internet sources of information on subjects of all levels of crime, especially
organized, as well as with a foreign element.
In general, the main objectives of using the Internet in the investigation of criminal offenses
is to find the necessary forensic information from its network, its analysis, accumulation and
further processing and application in the detection and investigation of illegal acts, including their
proof.
It is justified to single out the following areas of use of information from the Internet during
the pre-trial investigation: first, as a source of operational information; second, as an information
channel both for operative communication with the public, and as a means of influencing it in the
interests of detection, investigation and prevention of criminal offenses; third, as a means of
influencing those who have committed such offenses in order to encourage them to expose
themselves either in the form of appearing before a law enforcement agency or in the form of
committing erroneous actions that will facilitate their detention.
One way or another, the use of the World Wide Web can contribute to changes in the
pre-trial investigation, significantly increasing its effectiveness. To ensure the reliability of the
information received from this network, it is necessary to improve the procedural forms of its
formation, verification and evaluation, taking into account the possibility of its accidental or
deliberate distortion.
Keywords: Internet, criminal proceedings, investigator, search activity.
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The article provides a comprehensive analysis of the concepts of truth and their legislative
implementation in the criminal proceedings of the common law and continental law systems on
the example of the United States of America as a basic representative of the Anglo-American
(common) law system, as well as the Federal Republic of Germany, the French Republic and
Ukraine as typical representatives of the Romano-Germanic (continental) law system.
The author's analysis of the legislation regulating the criminal proceedings of foreign states,
including both representatives of the continental law system, characterized by a mixed type of
procedure, and the common law system with its adversarial model, gives the possibility and
grounds for the author to state that none of them refuses the idea of establishing truth in the
criminal proceedings.
Pursuant to the results of the research conducted, it is substantiated that the dominant for
the criminal proceedings in the states of the continental law system is the classical understanding
of truth, objectified in the concept of substantive (objective) truth. In turn, the common legal
system is characterized by the concept of formal (legal, judicial) truth, which rejects the idea of
substantive truth based on the theory of correspondence.
Keywords: adversariality, proof, formal (legal) truth, substantive (objective) truth, fairness.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.161

Introduction Undoubtedly, the concept of truth in the criminal proceedings is one
of the primary and determining factors in shaping the foundations of the criminal
procedural policy in any of the modern states. Such constituent issues include, for
instance, the definition of both the purpose of proof in particular and the purpose and
objectives of the criminal proceedings in general, together with its principles, scope and
procedural status of its participants, as well as certain aspects of a number of other
procedural institutions, which in its entirety directly affect further structure and form of
the criminal proceedings.
It is particularly significant to analyze the foreign experience of criminal procedural
regulation of the above issues, as well as the numerous developments of foreign scientific
schools, which relate to the establishment of truth in the criminal proceedings, including
those states whose criminal procedural law system has a lot in common with the
Ukrainian one. Such experience may be extremely valuable for the domestic legislator,
who seems to have often stood at the forefront of solving a number of conceptual issues,
and in some places still stands at a crossroads. At the same time, a comprehensive study
of such experience will allow to identify the pitfalls of the theory and practice of proof in
criminal procedure and take them into account in future.
Consequently, the purpose of this article is a comprehensive analysis of the concepts
of truth and their legislative implementation in the criminal proceedings of the common
© Pikh Y., 2021
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law and continental law systems on the example of the United States of America (USA)
as a basic representative of the Anglo-American (common) law system, as well as the
Federal Republic of Germany (Germany), the French Republic (France) and Ukraine as
typical representatives of the Romano-Germanic (continental) law system.
The concepts of truth and their implementation in the criminal proceedings of the
common law system (on the example of the United States of America).
In the United States, as a state with a common law system, the basic structure of the
criminal proceedings is adversarial: parties with opposing procedural interests present the
evidence collected by them before a «trier of fact», usually a jury. Accordingly, each
party is obliged to collect and submit to the court evidence in order to prove its position.
There is a formal procedural equality between the prosecution and the defense, i.e. both
parties are endowed with equal procedural rights and responsibilities.
In turn, the most important task of the court is not to establish substantive
(objective) truth, but to ensure due process, including resolving the issue of admissibility
of evidence. Consequently, a judge, as an impartial subject of the criminal proceedings,
presides over the court session, establishing the procedure and rules for considering the
case, which must be followed by the parties. The court does not directly establish the
facts and circumstances relevant to the criminal proceedings, as well as is not endowed
with the right of its own (official) initiative, i.e. to act ex officio in the process of proof.
As a rule, the court is not entitled to question witnesses (including asking additional
and/or clarifying questions during direct or cross-examination), as this may affect the
jury and interfere with the tactics of the trial. Only in certain cases, in particular – the
cases of summary offences, usually in a form of so-called bench trials, the judge,
examining the evidence, does play the role of the finder of fact; instead, in more serious
(e.g. felony) cases, this function is performed by a jury.
Besides, in exceptional cases, after the government closes its evidence or after the
close of all the evidence, the court on the defendant's motion must enter a judgment of
acquittal (so-called «directed verdict») of any offense for which the evidence is
insufficient to sustain a conviction; the court may on its own consider whether the
evidence is insufficient to sustain a conviction (Rule 29 (a) of the Federal Rules of
Criminal Procedure). Moreover, in certain situations, under Rule 29 (c) of the Federal
Rules of Criminal Procedure, if the jury has returned a guilty verdict, the court may set
aside the verdict and enter an acquittal; if the jury has failed to return a verdict, the court
may enter a judgment of acquittal [12].
However, it should be critically questioned that an adversarial procedure is
conceptually the best model for establishing truth in the criminal proceedings [17,
p. 1060], as the parties’ own procedural interest allegedly guarantees a more thorough
and complete establishment of the circumstances of the case than the collection and
presentation of evidence by one of them. Under such conditions, the court, as a silent
listener, usually has the right to decide only which party was more convincing than the
other, i.e. which «actor played better», even without being able to get close to truth. To
conclude, in this system of the adversarial proceedings there is simply no procedural
body authorized to provide a full and comprehensive investigation of all facts and
circumstances relevant to the criminal proceedings.
The issue of whether criminal proceedings in the United States are inherently aimed
at establishing truth as a necessary precondition for a fair trial, still seems highly
debatable.
First, Rule 102 of the Federal Rules of Evidence states that «[t]hese rules should be
construed so as to administer every proceeding fairly, eliminate unjustifiable expense and
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delay, and promote the development of evidence law, to the end of ascertaining the truth
and securing a just determination». In turn, «[t]he court should exercise reasonable
control over the mode and order of examining witnesses and presenting evidence so as to
make those procedures effective for determining the truth...» (Rule 611 of the Federal
Rules of Evidence). Furthermore, under Rule 603 of the Federal Rules of Evidence,
before testifying, a witness must give an oath or affirmation to testify truthfully; it must
be in a form designed to impress that duty on the witness’s conscience [13]. There is
also a well-known oath formula that every witness shall take before being questioned
in court: «I solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth,
so help me, God!»
Second, the U.S. Supreme Court has also repeatedly, directly or implicitly, pointed
to the need to establish truth in the criminal proceedings. In particular, in the case of
Tehan v. United States, 383 U.S. 406, 416 (1966), the U.S. Supreme Court noted: «The
basic purpose of a trial is the determination of the truth», and in Colorado v. Connelly,
479 U.S. 157, 166 (1986): «[T]he central purpose of a criminal trial is to decide the
factual question of the defendant's guilt or innocence».
Moreover, from the very term «verdict» (from the Latin vere dictum – «to say the
truth»), which is semantically meaningfully used in the criminal proceedings of the
United States to denote the main type of court decision that addresses the guilt or
innocence of the defendant, it is conceptually clear that the purpose of American criminal
procedure must be the establishment of truth and a fair resolution of the case.
However, in the U.S. criminal proceedings, truth is not established epistemologically,
i.e. by historical reconstruction of the event of a criminal offense. Evidence in the
adversarial proceedings is based on the assumption that truth is best manifested
dialectically, in the course of a dispute between the parties in court. However, there is no
doubt that the parties are often, if not always, more interested in their own victory than in
the impartial establishment of truth. Consequently, American concept of truth rejects the
notion of substantive truth based on the theory of correspondence, and recognizes the
formal «truth», which is a procedurally created construct – nothing more than fiction.
Procedural consequences of the defendant's admission of guilt, namely his/her
refusal to exercise a number of rights guaranteed by the U.S. Constitution (the right to a
jury trial, to confront witnesses, protection from self-incrimination, the right to be
convicted upon proof beyond a reasonable doubt, etc.); partly «automated» practice of
plea bargaining with possible abuses and manipulations by the prosecutors; as well as the
existence of such procedural institutions as the statement nolo contendere, when the
defendant does not challenge the charges brought against him, but accepts punishment
without admitting guilt; «Alford plea», in which the defendant pleads not guilty, but
simultaneously asks to be found guilty for certain reasons; jury nullification, which takes
place when a jury decides a case against the body of evidence presented in a trial – all of
the above proves that the main issue to be decided in the criminal proceedings of the
United States is not whether the defendant is really guilty («guilty in fact»), but whether
he/she can be made legally liable («legally guilty»).
Nevertheless, such formal «truth», literally obtained in the course of court
proceedings, which underlies the answer to the above issue of guilt or innocence,
presupposes the achievement of justice in the criminal proceedings, provided that the
latter complies with the requirements of due process.
In conclusion, truth in the criminal proceedings of the United States, according to
the traditional understanding, does not «precede the procedure» in determining its
content and direction, but arises a posteriori: it is not established or discovered «in
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search», but is artificially created by the parties and legitimized by the court as such in
the courtroom [32, s. 197]. Accordingly, the establishment of substantive (objective)
truth is not the purpose of an adversarial criminal procedure in the United States. It is
«replaced» by a more important value – the procedural fairness of the trial as the content
and outcome of a criminal dispute resolution – which, in turn, can never guarantee that
there is no risk of convicting and punishing an innocent person [5].
The concepts of truth and their implementation in the criminal proceedings of the
continental law system (on the examples of the Federal Republic of Germany, the French
Republic and Ukraine)
A) FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
The principle of a complete and comprehensive establishment and examination of
all circumstances of the criminal proceedings (also known in German special literature as
«inquisitorial principle», «instructional principle», «investigatory principle», or «the
principle of establishing substantive truth») [27, § 15 Rn. 3; 20, Rn. 48; 11, Rn. 1] is one
of the key issues in the criminal procedure of the Federal Republic of Germany. This
principle is comprehensively embodied in the provisions of the Criminal Procedural
Code of Germany (Strafprozessordnung, StPO), adopted on February 1, 1877 and valid
in the edition of April 7, 1987, with subsequent amendments and additions [30], as well
as it finds its further development in the case law, including decisions of the Federal
Constitutional Court and the Federal Court of Justice.
Based on a comprehensive analysis of German criminal procedural laws, the
following provisions may be distinguished as procedural guarantees of establishing
substantive (objective) truth in the criminal proceedings:
1. The investigation as well as procedural decisions shall extend only to the offence
specified, and to the persons accused, in the indictment. Within corresponding limits, the
courts shall be authorized and obliged to act independently; in particular, they shall not
be bound by the parties’ motions when applying a penal norm (§ 155 StPO).
2. The public prosecution office shall investigate (establish) both aggravating and
mitigating circumstances, as well as take measures aimed at preserving evidence that
may be lost (§ 160 ІІ StPO).
3. Before the court decides on the opening of primary court proceedings, it may
order individual evidence be taken to help clear up the case (§ 202 StPO).
4. The court shall not be bound by the public prosecution office’s motions when
making its decision (§ 206 StPO).
5. In order to establish truth, the court shall, proprio motu, extend the examination of
evidence to all facts and means of proof relevant to the decision in the case (§ 244 ІІ
StPO).
6. The court shall not be bound by the legal evaluation of the offence forming the
basis of the order on opening the primary court proceedings (§ 264 ІІ StPO).
Particular attention should be paid to the peculiarities of the implementation of the
principle of establishing truth when entering into an agreement in the criminal
proceedings as well as in the reduced court proceedings.
Under § 257с StPO, the court may, in certain cases, reach an agreement with the
parties to the criminal proceedings on the further course and outcome of such
proceedings. The subject matter of this agreement may only comprise the legal
consequences that could be included in the content of the judgment and associated
rulings, other procedural measures relating to the course of the underlying adjudication
proceedings, as well as the conduct of the parties during the trial. A confession shall be
an integral part of any negotiated agreement. In this case, as noted by the German
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legislator, the provisions set out in § 244 II StPO, shall remain unaffected. Moreover, the
Federal Court of Justice emphasizes: «The court remains committed to the establishment
of truth» (BGHSt 43, 195, § 26). Accordingly, the provisions of § 257s I and § 244 II
StPO do not release the court from the duty to verify the authenticity of such a confession
during the trial; moreover, the court shall not be satisfied with the statement of the
defendant's guilt exclusively, refraining from further evidence collecting. However, this
does not mean that in such a case the court is obliged to carry out a judicial investigation
in full, as it would be necessary if the defendant objected to the commission of an
offence. In particular, during the trial, the basic evidence shall be examined, including the
prosecution and defense witnesses being interrogated. Consequently, even if the
defendant admits his/her guilt, under the principle of establishing truth, the court is
obliged to establish and investigate all the circumstances of the criminal proceedings
relevant to the correct resolution of the case, in a complete and comprehensive manner.
In turn, with the consent of the present trial parties (the defendant, his/her counsel
and the prosecutor), the examination of evidence may be significantly simplified. For
instance, § 250 StPO establishes a general requirement for a direct interrogation of
persons by the court in the course of the primary proceedings, whereas, under the
provisions of § 420 I, III StPO, in the case of reduced proceedings, the interrogation of a
witness, expert and a defendant in the same criminal proceedings may be replaced by
reading out the records of an earlier examination, as well as of the documents containing
written statements originating from them. Moreover, although the scope of the
examination of evidence is established at the discretion of the court, the latter, however,
remains bound by the obligation to establish truth provided for in § 244 II StPO.
Establishing truth in the criminal proceedings of Germany serves as an element of
the factual ground for conducting certain procedural actions and the adoption of certain
procedural decisions, particularly:
1. The use of the audio-visual recording of an interrogation shall be admissible only
for the purposes of the criminal prosecution and only in the scope as it is required to
establish truth in the case (§ 58а ІІ StPO).
2. Persons other than the defendant, who might be considered called as witnesses,
may be examined without their consent only insofar as establishing truth involves
ascertaining whether their body shows a particular trace or consequence of a criminal
offence. Forensic medical examination to ascertain descent and the taking of blood
samples from persons other than the defendant shall be admissible without their consent,
provided that no detriment to their health is to be expected, as well as the corresponding
measure is indispensable for establishing truth in the case (§ 81с І, ІІ StPO).
3. The ground for taking into custody is the presence of one of the risks stipulated in
§ 112 ІІ StPO, and if, therefore, the danger exists, that the establishment of truth in the
case will be complicated (the risk of tampering with evidence).
4. A motion to examine evidence by inspection in loco may be rejected if the court,
in the exercise of its duty-bound discretion, deems the inspection not to be necessary for
establishing truth (§ 244 V StPO).
5. If an imminent risk of serious detriment to the well-being of the witness to be
interrogated in the presence of those attending the main hearing exists, the court may
order that the witness remain in another place during the interrogation; such an order
shall also be admissible under the conditions set out in § 251 ІІ StPO, insofar as this is
necessary to establish truth in the case (§ 247а І StPO).
Consequently, unlike the criminal proceedings of the United States, where the court
adjudicates the case solely on the evidence presented to it by the parties in a «pure»
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adversariality, as the embodiment of the concept of formal truth, in the criminal
proceedings of Germany the court is obliged to establish substantive truth and to
investigate for this purpose all evidence that may be relevant to a decision in the case.
Such a principle is implemented in the criminal proceedings, 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, namely, proprio motu.
Summing all it up, the role and importance of the concept of substantive (objective)
truth in the criminal proceedings of Germany is considered to be determinative. In
particular, the establishment of exclusively true facts and circumstances of the case is not
just a necessary basis for the adoption of a lawful, substantiated and fair court decision,
but also serves as a prerequisite for the implementation of the principles of German
substantive criminal law, above all – the liability principle «nulla poena sine culpa» [26].
B) FRENCH REPUBLIC
In the scientific literature it is traditionally recognized that the French Republic is
one of those states, in which at the beginning of the 19th century originated the
foundations of the so-called mixed form of criminal procedure. Its specific features are
also reflected in the current Code of Criminal Procedure (Code de procédure pénale, CPC
of France), adopted on December 23, 1958 and entered into force on March 2, 1959 [9].
However, despite the existence of a number of «adversarial» institutions and
principles (such as procedural equality of the parties, particularly when presenting
evidence and proving their persuasiveness before the court; publicity and openness of the
trial; administration of justice in certain categories of criminal offenses by a jury); free
evaluation of evidence, etc.), in French criminal proceedings, similarly to Germany, still
dominate the so-called «inquisitorial» (inherent in the investigative model of the
procedure) elements that determine the content and focus of the whole criminal
proceedings to establish substantive (objective) truth (vérité matérielle).
In the pre-trial stages of the criminal proceedings, the responsibility to establish
truth is assigned by the legislator, first of all, to the judicial police and the prosecutor.
Thus, the judicial officer (l'officier de police judiciaire) is obliged to ensure the
preservation of any traces that may disappear, as well as any evidence that may be useful
to establish truth (Article 54 of the CPC of France). In turn, by virtue of the provisions of
Article 39-3 of the CPC of France, the prosecutor (le procureur de la République) directs
the investigation to discover truth, ensures the establishment of both the facts and
circumstances that convict and acquit the suspect, as well as respect for the rights of the
victim, applicant and suspect.
However, a key role in the preliminary (pre-trial) investigation and search for truth
in the criminal proceedings of France is played by such a subject as the investigating
judge (juge d'instruction). He is authorized to carry out, in accordance with the law, all
investigative actions that he deems necessary to establish truth. At the same time, the
investigating judge is also obliged to establish both the facts and circumstances that
convict and those that acquit the suspect (Article 81 of the CPC of France).
Such investigative actions may include, but are not limited to: hearing and
questioning witnesses; going to the crime scene in order to make any necessary factual
observations or searches; conducting other necessary searches and seizures; involvement
of experts to provide relevant expert opinions; interception of postal correspondence;
wiretapping on telephone conversations, etc [28, p. 25–26]. The above-mentioned
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investigative actions aimed at establishing truth may be carried out either by the
investigating judge himself on his own initiative or by the judicial police on his behalf.
At the trial stage, the obligation to establish truth in French criminal proceedings
rests with the court (la cour) and, above all, with the presiding judge (le président). The
latter, in particular, is endowed with discretionary powers, by virtue of which he has the
right, in his honor and conscience, to take any measures which, in his opinion, are
necessary to establish truth. Moreover, the presiding judge has the right to summon, if
necessary – with a decision to enforce compelled appearance, and to hear any person or
to examine any new evidence presented to him, which during the trial he deems useful to
establish truth (Article 310 of the CPC of France).
Simultaneously, even in case of the criminal proceedings under a simplified
procedure, the «judicial investigation» of which is significantly reduced in its content and
scope, the defendant or his defense counsel in certain situations under Article 397-1 of
the CPC of France, has the right to request the court to appoint any investigative actions
that they deem necessary to establish truth concerning the alleged facts and
circumstances of the case or the characteristics of the person concerned in respect of
which the criminal proceedings are conducted. The court is obliged to adopt a reasoned
decision to deny such a request.
An important guarantee of the establishment of truth in the criminal proceedings,
inherent in the French criminal procedure, is the principle of freedom of evidence and their
free assessment by the court. Thus, by virtue of the provisions of Article 427 of the CPC of
France, any means of proof are allowed, except where the law provides otherwise. For
instance, the possible sources of evidence include, but are not limited to, physical evidence,
written documents, testimony, expert opinions, on-site eyewitness accounts, etc.
There are no consolidated rules on the admissibility (inadmissibility) of evidence in
the CPC of France. The above-mentioned article of the criminal procedural law only
indicates that a judge makes a decision in accordance with his inner conviction. At the
same time, he can substantiate his decision only with the evidence that was submitted
during the trial and presented to him in the adversarial proceedings.
As it has been pointed out, the lack of an exhaustive list of sources of evidence that
can be used in the process of criminal procedural proof, combined with the court's free
assessment of the latter in its internal conviction (as well as by the investigator and
prosecutor, respectively) is a clear indicator of the focus of the criminal proceedings on
the concept of substantive (objective) truth as opposed to formal (legal, judicial) «truth»,
for which compliance with a strict, partly restrictive procedure on evidence is more
important than their actual probative value.
The purpose of establishing truth in a criminal case is also often used by the French
legislator as an element of the factual basis for certain investigative or other procedural
actions, as well as the application of certain measures to ensure criminal proceedings.
Thus, for instance, pre-trial detention may be ordered or extended only if, in the
light of accurate and detailed information resulting from the proceedings, it has been
shown that this is the only means of achieving one or more of the objectives set out in
this article, in particular the preservation of physical evidence or traces necessary to
establish truth (Article 144 of the CPC of France); pre-trial detention may not exceed a
reasonable time, taking into account the gravity of the charges against the person and the
complexity of the investigation necessary to establish truth (Article 144-1 of the CPC of
France); searches are carried out in all places where objects or electronic data can be
found, the detection of which may be useful to establish truth, as well as the property
confiscated by Article 131-21 of the French Criminal Code (Article 94 of the CPC of
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France); during the criminal proceedings, measures that interfere with the privacy of a
person may be taken only by decision or under the effective control of the judiciary, if
they are, given the circumstances of the case, necessary to establish truth, as well as
proportional to the criminal offense gravity (introductory article to the CPC of France).
A systematic interpretation of the provisions of the criminal procedural law, as well
as analysis of the relevant doctrine allow us to conclude that for the time being, the
criminal procedure in France embodies the concept of substantive (objective) truth,
which involves understanding the latter as a conformity of the facts and circumstances,
relevant to the criminal proceedings, concerning certain reality, to this reality. Moreover,
the French criminal procedural system has implemented this concept at all stages and in a
number of institutions, given that the establishment of truth in the case is its «raison
d'être», i.e., the «meaning of existence» [4].
C) UKRAINE
In contrast to the Criminal Procedure Code of Ukraine of 1960 [3], the current
procedural law, namely the Criminal Procedure Code of Ukraine of 2012 (CPC of
Ukraine) [2] does not operate with the term «truth» or its derivatives. However, for
instance, it is used in the criminal procedural context by the Fundamental Law [1],
Article 31 of which guarantees the privacy of mail, telephone conversations, telegraph
and other correspondence, exceptions to which can be established only by court in the
cases provided by law, with the purpose of preventing crime or establishing truth in the
course of a criminal case investigation, if it is not possible to obtain information by other
means. Moreover, even the Civil Code of Ukraine [2] speaks of the "truth" in the
criminal proceedings by determining the grounds for indemnification for damage caused
by illegal decisions, actions or omissions of the body conducting operational search
activities, pre-trial investigation, prosecution or court. In particular, under the provisions
of Part 4 of Article 1176 of the above-mentioned law, an individual who in the course of
pre-trial investigation or court proceedings prevented the establishment of truth by selfincrimination and thus contributed to illegal conviction, illegal prosecution, illegal
application of preventive measures, illegal detention, illegal imposition of arrest or
correctional labour as administrative penalties, is not entitled to indemnification.
Consequently, the current state of criminal procedural regulation in Ukraine quite often
becomes the ground for a number of «eternal» discussions of both theoretical and
practical legal nature, whether truth shall be established in the criminal proceedings at all,
and if so – what exactly.
Pursuant to the provisions of Article 2 of the CPC of Ukraine, the objectives of the
criminal proceedings are the protection of individuals, society and the state from criminal
offenses, the protection of rights, freedoms and legitimate interests of participants in the
criminal proceedings, as well as the provision of a prompt, complete and impartial
investigation and trial in order that anyone who commits a criminal offense be
prosecuted to the extent of their guilt, no innocent person be accused or convicted, no
person be subject to unreasonable procedural compulsion, as well as every participant in
the criminal proceedings be subject to due process of law. In our opinion, without
establishing substantive (objective) truth in the case, none of the above objectives, set
before each criminal proceedings any without exceptions, cannot be achieved.
In turn, an integral prerequisite for achieving these objectives is provided for in Part
2 of Article 9 of the CPC of Ukraine, namely the obligation of the prosecutor, the head of
the pre-trial investigation agency and the investigator to establish the circumstances of
the criminal proceedings comprehensively, completely and impartially, to identify both
incriminating and exculpatory, as well as mitigating and aggravating circumstances,
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provide them with a proper legal assessment as well as to ensure the rendering of lawful
and impartial procedural decisions. In our deep conviction, it is the comprehensiveness,
completeness and impartiality of the establishment of all facts and circumstances covered
by the subject matter of proof (Articles 91, 485, 505 of the CPC of Ukraine) that is the
first and basic procedural means of establishing substantive (objective) truth, and its
procedural guarantee is considered to be the corresponding obligation of the subjects
conducting criminal proceedings. However, the above-cited provision of the CPC of
Ukraine does not seem to be completely accurate. Firstly, we consider its attribution to
the principle of legality to be absolutely unsystematic in terms of the legislative
technique, as it reflects the content of a completely different, separate principle of the
criminal proceedings – the principle of establishing substantive (objective) truth, making
only an indirect connection with legality itself. Secondly, in the analysed norm, the
legislator unjustifiably overlooked the inquirer, who, without any doubt, shall similarly
bear the corresponding obligation, as well as the court.
The requirement of comprehensiveness, completeness and impartiality in establishing
all the facts and circumstances, important for the proper resolution of the criminal
proceedings, is a common thread in a number of other procedural law provisions. First and
foremost, under Part 1 of Article 94 of the CPC of Ukraine, the investigator, prosecutor,
investigating judge and court, according to their inner conviction, based on a
comprehensive, complete and impartial investigation of all circumstances of the criminal
proceedings, guided by law, evaluate each piece of evidence in terms of its relevance,
admissibility, reliability, as well as the set of evidence collected – in terms of their
sufficiency and interrelation for rendering the corresponding procedural decision.
In addition, the procedural guarantees of comprehensiveness, completeness and
impartiality as a means of establishing substantive (objective) truth in the criminal
proceedings are considered the following legal provisions:
1. The prosecutor as well as the investigator shall within their competence take all
statutory measures to establish the event of criminal offense as well as the perpetrator
thereof (Article 25 of the CPC of Ukraine).
2. The prosecutor, supervising the observance of laws in the course of the pre-trial
investigation in the form of procedural guidance, shall verify the completeness and
legality of the procedural actions, as well as the completeness, comprehensiveness and
objectivity of the investigation in the referred criminal proceedings (para 17, Part 2 of
Article 36 of the CPC of Ukraine).
3. Materials of the criminal proceedings on a criminal misdemeanour and on a crime
shall not be joined in one proceeding, except in cases when this may adversely affect the
completeness of the pre-trial investigation and trial (Part 2 of Article 217, Part 1 of
Article 334 of the CPC of Ukraine).
4. Materials of the criminal proceedings shall not be disjoined, if it may adversely
affect the completeness of the pre-trial investigation and trial (Part 4 of Article 217, Part
1 of Article 334 of the CPC of Ukraine).
5. Carrying out a special pre-trial investigation of other crimes than those provided
for in Part 2 of Article 297-1 of the CPC of Ukraine, is not allowed, except if they, in
particular, are investigated in the same criminal proceedings with the crimes specified in
this part, and the allocation of materials on them may adversely affect the completeness
of pre-trial investigation and trial (Part 2 of Article 297-1 of the CPC of Ukraine).
Moreover, the legislator foresees the incompleteness of the trial as an independent
ground for revocation or change of the court decision by the appellate court, if, in
particular, the circumstances, establishment of which may be essential for rendering a
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lawful, reasonable and fair court decision, were not investigated during such trial (para 1,
Part 1 of Article 409, Article 410 of the CPC of Ukraine).
Simultaneously, Part 1 of Article 21 of the CPC of Ukraine guarantees everyone the
right to a fair trial and resolution of the case within a reasonable time by an independent
and impartial court established on the basis of law. It should be emphasized that an
important prerequisite for fairness in its substantive aspect, according to which only the
person who committed a criminal offense can be prosecuted, and to the extent of his/her
guilt, is the establishment of all relevant facts and circumstances in each case as they
were in reality– namely, substantive (objective) truth.
Therefore, the criminal procedural law imposes an obligation on the presiding judge
to direct the trial to ensure that all the circumstances of the criminal proceedings are
established, removing from the trial everything irrelevant to the corresponding
proceedings (Article 321 of the CPC of Ukraine). To implement such an obligation, the
court is authorized, in particular, on its own initiative:
1) in certain cases, provided by law, to instruct an expert institution, expert or
experts to conduct an examination, regardless of the parties’ request (Part 2 of Article
332 of the CPC of Ukraine);
2) during the interrogation of the accused, to question them in order to clarify and
supplement their answers (Part 1 of Article 351 of the CPC of Ukraine);
3) to re-interrogate the witness or the victim in the same or the next court session, if
during the trial it became clear that the witness (victim) may testify about the
circumstances in respect of which he/she was not questioned (Part 13 of Article 352, Part
2 of Article 353 of the CPC of Ukraine);
4) to question the witnesses during the examination of other evidence (Part 13 of
Article 352 of the CPC of Ukraine);
5) to appoint a simultaneous interrogation of two or more already questioned
participants in the criminal proceedings (witnesses, victims, accused) in order to establish
the reasons for the discrepancy in their testimony (Part 14 of Article 352 of the CPC of
Ukraine);
6) to summon an expert for interrogation in order to clarify his/her findings as well
as to question such an expert (Parts 1, 2 of Article 356 of the CPC of Ukraine);
7) to appoint a simultaneous interrogation of two or more experts in order to
establish the reasons for the discrepancy in their findings concerning the same subject or
issue of research (Part 4 of Article 356 of the CPC of Ukraine);
8) to examine physical evidence as well as documents (Articles 357, 358 of the CPC
of Ukraine);
9) to summon a specialist in order him/her to provide oral consultations or written
explanations as well as to question him/her at any time during the examination of
evidence (Parts 1, 2 of Article 360 of the CPC of Ukraine);
10) to inspect a certain place in exceptional cases (Part 1 of Article 361 of the CPC
of Ukraine), etc.
Consequently, Articles 337, 370 and 410 of the CPC of Ukraine require the court to
render a lawful, reasonable, reasoned and fair court decision, which is a decision made by
a competent court in accordance with substantive law and in compliance with the
requirements of the criminal proceedings under the CPC of Ukraine, on the basis of
objectively established circumstances, confirmed by the evidence examined during the
trial and assessed by the court pursuant to Article 94 of the CPC of Ukraine, providing
the appropriate and sufficient reasons as well as grounds for its adoption.
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Despite the fact that the current criminal procedural law of Ukraine does not provide
a separate, independent principle of substantive (objective) truth among the general
principles of the criminal proceedings, the necessity to establish it is indirectly enshrined
in a number of provisions of the CPC of Ukraine. Therefore, it may be concluded that the
legislator did not abandon this principle as such, merely bypassing its direct formal
consolidation. Instead, the concept of substantive (objective) truth determines the entire
content and direction of the procedural activities of the subjects conducting criminal
proceedings (primarily, pre-trial investigation agencies, prosecutor and court), requiring
the latter to establish comprehensively, completely and impartially all the facts and
circumstances important for the proper resolution of the case; to provide them with a
proper legal assessment by their own inner convictions, based on their comprehensive,
complete and impartial examination; as well as to render on that basis a lawful,
reasonable, reasoned and fair procedural decision [25].
Conclusions.
A comprehensive analysis of the legislation regulating the criminal proceedings of
foreign states, including both representatives of the continental law system, characterized
by a mixed type of procedure, and the common law system with its adversarial model,
gives grounds for the conclusions that none of them refuses the idea of establishing truth
in the criminal proceedings.
At the same time, the dominant for the criminal proceedings in the states of the
continental (Romano-Germanic) law system is the classical understanding of truth,
objectified in the concept of substantive (objective) truth. The latter provides for the
exact correspondence of the conclusions of the pre-trial investigation bodies, as well as
the court on the facts and circumstances of the criminal proceedings, which they came to
on the basis of assessment of the evidence collected, to its actual facts and circumstances,
which are the result of a comprehensive, complete and impartial (objective) clarification
of the circumstances specified by the law, relevant to the criminal proceedings, by the
procedural methods and means provided by it. In particular, the recognition of
substantive (objective) truth as the purpose of proof in the criminal proceedings is
peculiar for such representatives of the above law system as the French Republic and the
Federal Republic of Germany, which is directly enshrined in the provisions of their
procedural laws.
In turn, Ukraine, both in law and in the practice of its implementation (criminal
procedural, in particular) also belongs to the continental law family. And despite the fact
that the current CPC of Ukraine does not directly enshrine among the principles of
criminal procedure the principle of establishing substantive (objective) truth concerning
its facts and circumstances, but the idea of the need to establish it still finds its indirect
consolidation in the entire system of its norms and underlies the activities of the pre-trial
investigation agencies, prosecutor and the court, obliging them to comprehensively,
completely and impartially investigate the circumstances of the criminal proceedings,
provide them with a proper legal assessment and ensure lawful, impartial and fair
procedural decisions.
Instead, the common law system is characterized by the concept of formal (legal,
judicial) truth, which rejects the idea of substantive truth based on the theory of
correspondence. Consequently, the criminal procedural law of the representatives of this
law system, including the United States of America, recognizes formal «truth», which is
a procedurally created construct by the parties in the adversarial proceedings, formally
approved by the court as its fair resolution.
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КОНЦЕПТИ ІСТИНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ТА РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ
ПРАВОВІЙ СИСТЕМАХ
Ю. Піх
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,
e-mail: yuriy.pikh@lnu.edu.ua
Проведено комплексний аналіз концептів істини та їх законодавчої реалізації у
кримінальному провадженні в англо-американській та романо-германській правовій системах на прикладі, відповідно, Сполучених Штатів Америки як базового представника
англо-американської (загальної) правової системи, а також Федеративної Республіки
Німеччини, Французької Республіки та України як типових представників романо-германської (континентальної) правової системи.
Виконаний автором аналіз законодавства, яке регламентує кримінальне провадження інших держав, при цьому як представників романо-германської (континентальної)
правової системи, для якої характерним є змішаний тип процесу, так і англо-американської (загальної) правової системи, зі змагальною моделлю останнього, дає можливість
та підстави авторові ствердити, що жодне із них не відмовляється від встановлення
істини у кримінальному провадженні.
За результатами проведеного дослідження сформульовано обґрунтовані висновки
про те, що панівним для кримінального провадження держав континентальної (романогерманської) правової системи є класичне розуміння істини, об’єктивоване в концепті
матеріальної (об’єктивної) істини. Останній передбачає встановлення точної відповідності висновків органів досудового розслідування, а також суду про факти й обставини
кримінального провадження, до яких вони дійшли на підставі оцінювання зібраних
доказів, дійсним його фактам та обставинам, що є результатом всебічного, повного і
неупередженого (об’єктивного) з’ясування визначених законом обставин, що мають
значення для кримінального провадження, передбаченими ним процесуальними способами і засобами.
Окрім цього, у статті зроблено наголос на тому, що як у законодавстві, так і в
практиці його реалізації (кримінального процесуального, зокрема), Україна належить до
романо-германської правової сім’ї. І незважаючи на те, що чинний КПК України прямо не
закріпив серед засад кримінального провадження принципу встановлення матеріальної
(об’єктивної) істини щодо його фактів й обставин, проте ідея необхідності її встановлення
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все ж знаходить своє опосередковане закріплення у цілій системі його норм та лежить в
основі діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду, зобов’язуючи
їх всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження,
надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, неупереджених та
справедливих процесуальних рішень.
Своєю чергою, автор також обґрунтував положення, що характерним для англоамериканської (загальної) правової системи є концепт істини формальної (правової, судової), який відкидає уявлення про матеріальну істину, що ґрунтується на теорії кореспонденції. Відтак, кримінальне процесуальне законодавство держав-представників цієї
правової системи, зокрема й Сполучених Штатів Америки, визнає «істину» формальну, яка
є процесуально створеною сторонами в умовах змагальності під час судового розгляду
конструктом, що формально затверджується судом як справедливий його результат.
Ключові слова: змагальність, доказування, формальна (правова) істина, матеріальна
(об’єктивна) істина, справедливість.
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У статті висвітлено професійну, наукову та мистецьку діяльність Юліана Семеновича
Заяця (1880–1971). Проаналізовано наукову діяльність Юліана Заяця у студентські роки,
під час підготовки докторської (кандидатської) та габілітаційної робіт. Досліджена наукова
праця Юліана Заяця в Українському таємному університеті у Львові та у Львівському
державному університеті імені Івана Франка. Розкрито його професійну діяльність на
посадах в Австрійській фінансовій прокуратурі, адвокатурі, польському державному скарбі
у Львові, Вищому Адміністративному Трибуналі Польщі та у ненімецькому суді дискрикту
Галичина під час нацистської окупації польських та українських земель у часи Другої
світової війни та у науковій бібліотеці ім. В. Стефаника. Висвітлено мистецьку діяльність
Юліана Заяця як відомого художника та співака.
Ключові слова: адвокатура, суд, художник, співак, Львівський університет, римське
право.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.177

В історії становлення і розвитку юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка є чимало відомих подій, особистостей,
зокрема професорів і доцентів, які свого часу відіграли певну роль у його історії.
Однією з таких маловідомих постатей є доктор права і доцент, дійсний член
Наукового товариства імені Шевченка Юліан Заяць. Юліан Заяць був також відомим художником та співаком.
Юліан Заяць народився 2 вересня 1880 року в селі Богутин Золочівського
повіту (тепер Золочівський район Львівської області) у родині греко-католицького
священника Степана Заяця. Коли Юліану виповнилося чотири роки, він з батьками
переїхав до міста Ходорова, де батька було призначено парохом у місцеву церкву
[2, арк. 8]. Після закінчення початкової школи навчався у німецькій гімназії у
Львові, яку закінчив із відзнакою у 1899 року. За пропозицією батька Юліан Заяць
вступив на юридичний факультет Львівського університету [2, арк. 8]. Під час
навчання разом з іншими українськими студентами протестував 1901 року проти
полонізації навчального процесу в Львівському університеті. На знак протесту
українські студенти виїжджають на навчання у Віденський, Празький та інші
університети Австро-Угорської імперії. Юліан Заяць обрав Краків і у 1901–1902
роках продовжив навчання у Яґеллонському університеті на юридичному
© Кобилецький М., Трепак Л., 2021

178

М. Кобилецький, Л. Трепак
ISSN 0136-8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73

факультеті. Паралельно здобував освіту в Краківській академії мистецтв (у класі
Л. Вичулковського). 18 жовтня 1901 року з відзнакою склав правничо-історичний
іспит з римського і канонічного прав, а 21 березня 1905 року [6, с. 34] – політикоадміністративний іспит з добрим успіхом, судовий – 13 липня 1903 року з відзнаками у всіх предметах.
У 1903–1904 роках проходить військову службу у Львові та отримує звання
офіцера австро-угорської армії.
З 1906 року працює у Державній прокуратурі скарбу у Львові (Фінансова
прокуратура Австрії). У 1907 році одружився з Фалиною Павецькою – онукою
професора цивільного права Львівського університету Олександра Огоновського
[6, с. 34].
У 1902 році подав на розгляд історико-філософської секції НТШ працю в
галузі римського права «Jusus fructus nominis» з рецензією Станіслава Дністрянського, яку опублікував у «Часописі правничому і економічному» [9, с. 25–70].
У 1907 році ця робота була доопрацьована та захищена на юридичному факультеті
Львівського університету, а Юліан Заяць отримав науковий ступінь доктора права
(кандидат юридичних наук). Згодом усі документи Юліан Заяць підписує
«Доктор» або «Доктор права» [2, с. 9].
У період Австро-Угорщини працював у Державній прокуратурі скарбу
(Австрійська фінансова прокуратура) у Львові. Протягом 1909–1912 років отримував стипендію австрійського Міністерства освіти і віросповідання для проходження наукового стажування у Берлінському університеті з метою підготовки
габілітаційної роботи з римського права [2, арк. 2]. У Берлінському університеті
Юліан Заяць також досліджував тексти папірусів стародавньої Греції. Одночасно
навчався у Берлінській академії мистецтв у класі професора Макса Лібермана
[2, с. 35]. У Берлінському університеті Юліан Заяць підготував наукову працю з
римського права «Jus jurandum in litem» польською мовою, деканові факультету
професору Ласковському, яку подав на юридичний факультет Львівського університету в 1912 році (251 сторінку густого машинного письма) [2, арк. 2–11]. Також
виступав з доповідями з актуальних правничих питань в українських громадських
та кооперативних організаціях. Юліан Заяць активно публікувався у правничому
часопису «Життя і право» (орган Союзу адвокатів у Львові). У 30-х роках. Юліан
Заяць став членом найбільш масової легальної партії Польщі Українського національного демократичного об’єднання УНДО. У протоколах допиту у слідчому
управлінні НКДБ у Львові в серпні-вересні 1944 року Юліан Заяць вказував, що є
безпартійним і у політичних партіях не перебував [9, арк. 3].
Через позицію польських професорів університету, як зазначав у своїй
автобіографії Юліан Заяць, текст дисертації був втрачений і захист не відбувся
[2, арк. 2]. У роки Першої світової війни викладав балістику в артилерійському
училищі в Будапешті та воював на австрійсько-італійському фронті, звідки потрапив у полон наприкінці війни, і не брав участь у польсько-українській війні 1918–
1919 років.
Юліан Заяць володів українською, польською, німецькою, латинською,
російською та французькою мовами [2, арк. 6]. Після повернення до Львова викладав римське приватне і цивільне право в Українському таємному університеті та
працював адвокатом у містечку Комарно. Знову продовжував працювати юристом вже у Польському державному скарбі [6, с. 35]. Вирісши у родині священника,
Юліан Заяць тривалий час перебував у близьких дружніх стосунках з керівництвом
греко-католицької церкви. На прохання митрополита Андрея Шептицького
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виступав його особистим правовим радником, підготував звернення до країн Ліги
Націй та Ватикану щодо дискримінаційної політики Польської держави стосовно
українського населення під час пацифікації утихомирення, здійсненої за розпорядженням Ю. Пілсудського у вересні-жовтні 1930-го року [6, с. 35]. У міжвоєнний
період навчався у Львівській консерваторії, співав різними мовами та виступав зі
сольними концертами у Львові, Тернополі, Кракові, Варшаві та інших містах
Західної України і Польщі. Юліан Заяць також брав активну участь у Шевченківських днях, а у 1920–1926 роках очолював співоче товариство «Муза». Одночасно продовжував займатися малюванням, неодноразово організовують виставки
його мистецьких робіт [6, с. 36]. У 1939 році, маючи високий авторитет у
середовищі польських юристів, президентом Польщі І. Мосціцькім призначений
суддею Найвищого Адміністративного Трибуналу Речі Посполитої. Початок Другої світової війни застав Юліана Заяця у Варшаві [4, арк. 14]. Після захоплення
Польщі на частині окупованих польських земель нацисти створили Польське
Генеральне губернаторство із центром у Кракові. Декретом нацистського уряду від
26 жовтня 1939 року на території Польського Генерального губернаторства було
запроваджено нову судову систему, а попередню польську ліквідовано [8, с. 236].
Суди поділено на німецькі та польські. Громадяни Третього Рейху підлягали
німецьким судам. Німецькі суди поділялися на загальні та спеціальні. Були утворені німецькі суди, а в центрах дистриктів – Вищі Німецькі суди та спеціальні суди
[8, с. 287]. Існували також військові та надзвичайні військові суди, поліцейські та
надзвичайні поліцейські суди. Особливою жорстокістю характеризувалися надзвичайні поліцейські суди, у які заборонялося приймати осіб з юридичною освітою
[10, с. 65–80]. Структуру та судочинство польських, а з 1942 року ненімецьких
судів, визначали розпорядження генерального губернатора від 26 жовтня 1939 року і
19 лютого 1940 року [10, с. 109]. До цих судів належали гродські, окружні та
апеляційні суди у центрах дистриктів. До їх компетенцій відносились цивільні та
незначні кримінальні справи. Призначення суддів польських (згодом ненімецьких)
судів здійснювали керівники органів юстиції, які функціонували у кожному з
дистриктів Польського Генерального губернаторства. Юрисдикція ненімецьких
судів була визначена у розпорядженнях генерального губернатора від 19 лютого
1940 року, 12 червня 1940 року. У польській історичній та історико-правовій літературі позитивно оцінюють роль польських судів і прокурорів, які були змушені
піти на співпрацю з окупаційною владою. На зборах польських суддів і прокурорів
у листопаді 1939 року стверджувалося, що будь-яка співпраця з окупантом є
неприпустима, а для правового захисту польського населення необхідне збереження документів, іпотечних книг, книг реєстрації нерухомого майна. Після
закінчення Другої світової війни у Європі на основі декрету Тимчасового уряду
Національної Єдності від 6 червня 1945 року більшість вироків та рішень польських судів, прийнятих у період окупацій, зберегли свою силу [10, с. 108–109].
Виняток становили ті рішення, які приймали на основі німецького законодавства
та під впливом окупаційної влади. Більшість українських суддів і прокурорів через
страх репресій були змушені емігрувати на Захід. У ненімецьких судах у судочинстві використовувалося польське матеріальне та процесуальне право, яке було
чинним до початку Другої світової війни. На західноукраїнських землях польське
законодавство було перекладене на українську мову. Найшвидше Кримінальний
кодекс Польщі 1932 року та Кримінально-процесуальний кодекс Польщі переклав
відомий дослідник у галузі кримінального та кримінально-процесуального права
М. Паше-Озерський, який у 1939–1941 роках працював викладачем, проректором з
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навчальної роботи та завідувачем кафедри кримінального права і процесу в
Львівському державному університеті. Під час німецької окупації М. ПашеОзерський працював юристом у різних українських організаціях [5, с. 270].
Цивільно-процесуальний кодекс Польщі 1930 року та Кодекс зобов’язань Польщі
1933 року першим переклав відомий український правознавець Володимир
Вергановський. У 1939–1941 роках він працював завідувачем кафедри цивільного права та процесу Львівського університету та заступником декана юридичного факультету. У 1941–1944 роках Володимир Вергановський працював суддею
апеляційного ненімецького суду дистрикту Галичина [1, с. 279].
На початку 1940 року Юліан Заєць був призначений суддею в цивільну
колегію апеляційного суду дистрикту Варшава, на цій посаді він працював до
листопада 1941 року, був призначений керівником відділу юстиції дистрикту
Галичина на посаду голови апеляційного ненімецького суду дистрикту Галичина
[4, арк. 14]. Зі слів Юліана Заяця, усі українські та польські судді, які бажали
працювати на своїх посадах, змушені були написати заяви до органів юстиції у
дистриктах. У своїх показах під час арешту в серпні-вересні 1944 року Юліан
Заяць вказав, що метою його переїзду із Варшави був страх за своє життя та
життя своїх близьких. Унаслідок цього у листопаді 1941 року він переїхав до
Львова та подав заяву у відділ юстиції для заняття посади судді, яка була
задоволена [4, арк. 14–16]. Враховуючи правничий досвід Юліана Заяця та досвід
роботи судді Адміністративного Трибуналу Польщі, його було призначено
головою цього суду, де він працював до звільнення Львова 27 липня 1944 року від
військ нацистської Німеччини. У матеріалах допитів Юліан Заяць вказав на структуру ненімецького, а зі слів Юліана Заяця, українського, апеляційного суду
дистрикту Галичина. До його складу входило кримінальне і цивільне відділення.
Цивільне відділення складалося з чотирьох суддів і його очолював Ю. Федосевич.
Аналогічним за складом було і кримінальне відділення, яке очолював В. Дудакевич
[4, арк. 17]. У складі апеляційного суду дистрикту Галичина працювали у рівній
кількості українські та польські судді. Поляки і українці працювали і в допоміжному апараті суду [4, арк. 17]. Апеляційний ненімецький суд дистрикту Галичина
був вищою апеляційною інстанцією на рішення окружних та гродських судів.
Ненімецькі суди розглядали цивільні та окремі кримінальні справи: крадіжки,
хуліганство, зґвалтування, тілесні ушкодження, які передбачали покарання у
вигляді позбавлення волі до 5 років [4, арк. 19]. Інші справи розглядали німецькі
суди. Підтримувала звинувачення у судах прокуратура. Очолював ненімецьку
прокуратуру у дистрикті Галичина Павло Шухевич, який у період АвстроУгорщини та Польщі працював суддею. Павло Шухевич після завершення Другої
світової війни емігрував зі сім’єю до США, де і помер 1954 року. Заступниками
Павла Шухевича працювали поляки Т. Соболевський та українець Т. Миськів
[4, арк. 22]. Судочинство у ненімецьких судах в дистрикті Галичина велось
українською мовою, а у населених пунктах, де польське населення становило не
менше 25 % – польською. Аналогічна ситуація існувала у Краківському та
Люблінському дистриктах, де українці становили більше 25 %, у судочинстві
використовувалась українська мова [10, с. 111]. У період німецької окупації у
1941–1944 роках у ненімецьких судах дистрикту Галичина, зі слів Юліана Заяця,
було розглянуто 14 250 кримінальних справ, з яких 1 500 – у 1941році, 6 000 – у
1942 році, 6000 – у 1943 році та 750 – у 1944 році. В окремих судах на розгляді
перебувала незначна кількість кримінальних і цивільних справ, що призвело до
ліквідації 8 гродських судів [4, арк. 23].
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Юліан Заяць, на відміну від інших суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів, не
емігрував на Захід, а залишився у Львові. Після звільнення Львова від військ
нацистської Німеччини 27 липня 1944 року під час його обшуку серед цінних
речей, які були вилучені і передані у фінансове управління НКДБ, були
2 позолочені хрести, якими Юліан Заяць був нагороджений 1908 року імператором
Францом Йосипом І з нагоди 60-річчя його перебування на престолі та 2 польські
позолочені хрести за особливі заслуги у праці. Інші меблі та речі особистого
вжитку були передані дружині під розписку [4, арк. 4–12]. Вже наступного дня,
5 серпня 1944 року, слідчий УНКДБ старший лейтенант державної безпеки
Алтунін розпочав допити затриманого, а 14 серпня проти Юліана Заяця була порушена справа за ст. 54 Кримінального кодексу УРСР «Державна зрада» [4, арк. 3]. У
протоколах допитів, окрім автобіографічних даних, Юліан Заяць детально показав
роботу, структуру та повноваження ненімецьких судів у дистрикті Галичина. Він
також наголошував, що особисто не розглядав судові справи, а лише керував
апеляційним судом та координував діяльність окружних і гродських судів. Юліан
Заяць також вказував на те, що ненімецькі суди переважно розглядали цивільні
справи та незначні кримінальні справи і не брали жодної участі у репресіях
окупантів. Серед своїх знайомих та друзів, з якими він спілкувався, Юліан Заяць
назвав митрополита греко-католицької церкви Андрея Шептицького, Гільбрадта
Віптера – поляка, радника фінансової прокуратури у місті Варшава, Романа
Соколовського – поляка, суддю Адміністративного Трибуналу у Варшаві, Олександра Павенського – українця, адвоката у Львові, Пшемислава Домбковського –
поляка, професора Львівського університету, Миколу Паше-Озерського – ректора
Львівського університету, до слова, слідчий написав «директор». Також були
озвучені імена Богдана Дзеровича – українця, судді апеляційного суду, доктора
права, який емігрував на Захід, Володимира Вергановського – українця, доктора
права, судді апеляційного суду (виїхав на Захід), Станіслава Пшежинського –
адвоката зі Львова, Євгена Давидяка – адвоката, доктора права, викладача
Львівського університету, Ігнація Дигаса – поляка, артиста оперного театру у
Варшаві, Колемба Гаско – поляка, співака оперного театру у Варшаві, Івана
Романовського – українця, співака Львівського оперного театру, Морцелія
Хлямтача – поляка, професора римського права Львівського університету в 1918–
1927 роках, віцепрезидента міста Львова, офіційного опонента дисертації Юліана
Заяця у 1907 році [4, арк. 14]. На питання слідчого щодо ставлення суду до поляків
та осіб інших національностей Юліан Заяць відповів, що діяли єдині закони для
українців і поляків, у галузі судочинства вони мали однакові права. По кожній
кримінальній справі необхідно було звертатися в інформаційний центр у Варшаві
щодо притягнення підозрюваних осіб до кримінальної відповідальності. Судді
виносили вироки у кримінальних справах та рішення у цивільних справах іменем
закону. До повноважень апеляційного суду також належав переклад законів та
інших нормативно-правових актів Польщі, а також окупаційних органів влади у
галузі судочинства. Ці переклади друкували та передавали в гродські та окружні
суди [4, арк. 20]. До повноважень апеляційного суду, зі слів Юліана Заяця, також
належала підготовка щоквартальних звітів про кількість розглянутих кримінальних
і цивільних справ у гродських та окружних судах. Результати перевірок скеровували у відділ юстиції дистрикту Галичина. Він також вказував на відсутність
контролю за діяльністю гродських та окружних судів [4, арк. 23].
Незважаючи на можливість бути репресованою як член сім’ї зрадника Батьківщини і посібника окупантів, дружина Юліана Заяця, Фалина Павлівна, продовжувала
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боротьбу за звільнення чоловіка із тюрми. Вона неодноразово зверталася до керівництва обласного управління Народного комісаріату державної безпеки у Львові, в
міську раду міста Львова, до відомих та авторитетних осіб. У своїх заявах Фалина
Заяць вказувала, що чоловік ніколи у житті не працював суддею по розгляді
кримінальних справ, є громадянином Польщі і не вчиняв жодних протиправних дій
проти Радянського Союзу. Вона також просила допитати співробітників Юліана
Заяця, які працювали з ним в апеляційному суді [4, арк. 26–29]. У матеріалах
кримінальної справи міститься лист-прохання митрополита Андрея Шептицького
від 15 серпня 1944 року, в якому йдеться: «Доктор Юліан Заяць, довголітній
правник – спеціаліст по римському і церковному праві, артист-маляр отримав
ув’язнення 4 серпня 1944 р. невідомо з яких причин. Посвідчуємо, що Ю. Заяця
лише знаємо як дуже чесну людину, загально цілим нашим народом шановану,
котра напевне ніколи нікому кривди не зробила, а відношення його до нашої
Церкви все було правильно й добре» [4, арк. 30]. З листом-проханням на захист
доктора Ю. Заяця звернулися також академік М. Возняк, академік В. Щурат та
професор І. Свєнціцький, хоча за захист людини, звинуваченої у державних
злочинах, можна було наразити на небезпеку себе і своїх близьких [4, арк. 31]. У
матеріалах справи є і стаття в газеті «Діло» від 3 січня 1932 року, у якій ідеться про
те, що у грудні 1931 року відбувся з’їзд москофільської організації «Русская
Селянская Организация», на якому було виключено зі свого складу «поважного
громадянина, високого урядовця та солідного юриста» Юліана Заяця за зближення
з Греко-католицькою церквою і Українським Католицьким Союзом. Із матеріалів
кримінальної справи та наявних джерел важко сказати, хто і що відіграв
вирішальну роль у долі Юліана Заяця, але 25 вересня 1944 року з’являється
постанова щодо звинуваченого Юліана Заяця по ст. 54-1 «Кримінального кодексу
УРСР» про припинення кримінальної справи, складеної начальником 2 слідчого
відділення капітаном юстиції Назаровим «у зв’язку з відсутністю складу злочину».
Постановили кримінальну справу закрити, а самого Заяця Ю. С. негайно звільнити
з під варти [4, арк. 32–33]. Постанова була завізована начальником слідчого
відділу, полковником держбезпеки 14 жовтня 1944 року. Цим же днем датується і
звернення академіків В. Щурата, М. Возняка та професора І. Свєнціцького, а
16 жовтня 1944 року постанова була завізована начальником обласного управління
НКДБ полковником держбезпеки Волошенком [4, арк. 33].
На основі рішення президії ВАК СРСР від 1 грудня 1945 року за зверненням
Львівського державного університету імені Івана Франка Юліан Заяць отримав
диплом доцента. У 1945–1946 роках викладав римське приватне право на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка [2, арк. 3].
Вже 14 лютого 1946 року його переводять на половину ставки доцента. Після
звільнення з університету на основі наказу ректора від 14 вересня 1946 року (з
причини відсутності навантаження) [2, арк. 14] Юліан Заяць працював бібліотекарем та палітурником у науковій бібліотеці Академії наук УРСР імені В. Стефаника,
де підготував бібліографію історії міста Львова (1947), яка містила 2 450 джерел,
матеріали до бібліографії М. Возняка (1946), матеріали до бібліографії М. Драгоманова (1947) та ін. Допомогу у працевлаштуванні на роботу Юліану Заяцю надав
академік Василь Щурат (1871–1948), який був директором Львівської бібліотеки
Академії наук імені Василя Стефаника [3]. У 1951 році Юліан Заяць не пройшов
атестації і за відсутності бібліотечної кваліфікації більше року працював на
посадах помічника бібліотекаря, технічним бібліотекарем, палітурником. З 1953 року з
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дозволу Атестаційної комісії до виходу на пенсію знову працює бібліотекарем
[7, с. 39]. Разом із Юліаном Заяцем у бібліотеці працював інший відомий юрист
Олександр Павенський, який також викладав римське право у Львівському
університеті, а в роки війни працював адвокатом. Науковий ступінь доктор права
отримав 1917 року в університеті Ростова-на-Дону, де у 1915–1918 роках перебував в еміграції [10, с. 39].
Юліан Заяць залишив велику мистецьку спадщину. Він виставляв свої картини
на виставках у 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937, 1943 років [6, с. 35]. Свої
твори Юліан Заяць виставляв у Національному музеї у Львові, Українському
товаристві прихильників мистецтва, Польському товаристві прихильників мистецтва
та ін. До найвідоміших його творів належать картини «Портрет доньки»,
«Портрет сина», «Церква в Краснім», «Церква в Кривчицях», «Квіти», «Річка
Камінка», «Портрет пані N» та ін. Значна частина картин Юліана Заяця зберігалась
у музеї Богославської академії, їх придбав ректор академії Йосип Сліпий [6, с. 36].
На думку професора Олега Купчинського, доля цієї колекції на сьогоднішній день
невідома, близько 300 картин завдяки зусиллям відомого мистецтвознавця
професора І. Свєнціцького зберігається у Національному музеї у Львові, ще 100
картин Юліана Заяця були передані до Національного музею після війни В. Сенютою.
Велика кількість картин зберігається у сина Юліана Заяця – Івана у США та його
спадкоємців. Після війни 20 картин було закуплено Третьяковською галерею у
Москві, близько 500 картин знаходяться у Львівській картинній галереї, у відділі
мистецтв Львівської бібліотеки Національної академії наук імені Василя Стефаника, а
також у приватних колекціях [6, с. 36].
Упродовж життя Юліан Заяць не припиняв малювати, лише у віці 86 років,
коли після падіння зламав руку, змушений був покинути улюблене заняття.
Помер 1971 року, похований на Личаківському цвинтарі у Львові поруч із
родиною.
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The article covers the professional, scientific and artistic activity of Yulian Semenovych
Zayats (1880–1971).
The figure of Yulian Zayats remains a little-studied figure among Ukrainian jurists and
artists. Studying at the Faculty of Law of the Lviv University in 1899–1904, Julian Zayats
published in 1904 an article «Jusus fructus nominis» in the «Journal of Law and Economics». In
1907 this scientific work was finalized and defended at the Lviv University. In 1901–1902 he
studied at the Faculty of Law of the Jagiellonian University and at the Krakow Academy of Arts.
Since 1906 he had been working in the financial prosecutor's office in Lviv. In 1909 he
received a scholarship from the Austrian Ministry of Education and Religion and completed an
internship at the Faculty of Law of the University of Berlin in 1909–1912 to write a doctoral thesis as
well as studied at the Berlin Academy of Arts. In Berlin, Julian Zayats prepared a doctoral
habilitation thesis in Polish on the topic: «Jus jurandum in litem», which was submitted for defense
to the Faculty of Law of the Lviv University in 1912. Due to the position of Polish university
professors, as Julian Zayats notes in his autobiography, the text of the thesis was lost and the
defense did not take place. During the First World War, as an officer of the Austro-Hungarian Army,
he took part in hostilities and taught ballistics at the Military Artillery School in Budapest.
After Poland's conquest of western Ukraine, he worked as a lawyer and taught Roman
law at the Ukrainian Secret University in Lviv. He continued to work in the Polish state treasury
again. At the request of Metropolitan Andrei Sheptytsky, he provided legal advice to him and
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the Greek Catholic Church as well as prepared an appeal to the League of Nations and the
Vatican regarding the discriminatory policy of the Polish state towards the Ukrainian population
during the so-called "pacification".
During the interwar period he studied at the Lviv Conservatory and gave solo concerts in
the cities of Western Ukraine and Poland.
In January 1939 he was appointed a judge of the Administrative Tribunal of Poland by the
President of Poland I. Moscitsky. During World War II, he headed a non-German court in the
Galicia district, jurisdiction of which included minor criminal and civil jurisdictions. After the
liberation of Western Ukraine from Nazi Germany, Julian Zayats was arrested but was
released two months later because of lack of corpus delicti. In 1945–1946 he worked as an
associate professor at the Department of Civil Law and Procedure of the Lviv University, and
subsequently in the Lviv Scientific Library named after V. Stefanyk as a bookbinder and
librarian. He left a great artistic legacy. He exhibited his paintings at exhibitions in 1929, 1930,
1937 and other years.
Keywords: Law Faculty of Lviv University, court, artist, Roman law.
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