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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

УДК 34.09 

2009 р. С. Б. Карвацька, С.Б.Боднар 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ОБ’ЄКТ ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У статті досліджується формування юридичної політики як однієї із складових державної діяльності й уясню-

ється система об’єктивних і суб’єктивних факторів у механізмі формування і реалізації юридичної політики. 

 

Постановка проблеми. Побудова правової 
держави нерозривно пов’язана з формуванням 

прагнення держави та суспільства засобами ефе-

ктивних і радикальних реформ досягти якісно 

нового  рівня державної організації та її правової 
системи, здатної ефективно захищати суспільні 
інтереси. І хоча сьогодні ми спостерігаємо певну 

”кризу переходу” до реальних демократичних 

основ правової системи, як зауважує В.Селіва-

нов, переломні процеси всередині правової сис-

теми далеко не завжди свідчать про розвал, а тим 

більше про загибель права, оскільки сутність 

кризи в будь-якій сфері суспільного життя – це, 

перш за все, переоцінка складових цієї сфери [20, 

с. 279]. Власне, вибір напрямку розвитку держа-

ви породив у сучасному вітчизняному суспільст-

ві інтерес до проблем механізмів функціонуван-

ня державної влади, її легітимності, форм управ-

лінського та правового впливу на державу і сус-

пільство, і як результат цього впливу – нормот-

ворчої та правореалізаційної сфери діяльності 
держави, що загалом характеризується поняттям 

правової політики держави. 

Проблема таких досліджень, пов’язаних з 
вивченням політичного впливу державної влади 

на державно-правову (юридичну) сферу життєді-
яльності суспільства, останнім часом є однією з 
найбільш актуальних у суспільних науках – 

юриспруденції, історії, політології. У даному 

плані важливий напрямок цих досліджень – істо-

рико-правовий ракурс. Адже, історія держави і 
права дає можливість досліджувати формування 

та розвиток правової політики як однієї зі скла-

дових державної діяльності, з’ясувати систему 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, що зумов-

люють функціонування механізму формування 

та реалізацію правової політики. У першу чергу, 

це дасть можливість визначити певні паралелі 
державно-правового розвитку, врахувати істори-

чний досвід вироблення політико-правових ме-

ханізмів до вирішення сучасних завдань прийн-

яття державною владою законодавчих актів. 

Ступінь наукової розробки проблеми.    

У сучасній правознавчій літературі досить акти-

вно досліджується комплекс питань, що пов’я-

зані загальною проблематикою правової політи-

ки держави. Питанням, пов’язаним із вивченням 

поняття, сутності, принципам, напрямкам пріо-

ритетів правової політики присвчено чимало 

праць, серед яких можна виділити С.С.Алєк-

сєєва, М.І.Матузова, А.В.Малько, В.С.Нерсе-

сянца, Ю.М.Оборотова та ін. Зокрема, розмежо-

ване (у широкому та вузькому розумінні) понят-

тя правової політики дає О.Рибаков [18, с. 71-78]. 

М.І.Матузов визначає основні пріоритети право-

вої політики сучасної держави, як-то: захист прав 

людини, правове забезпечення реформ, удоскона-

лення правознавчої та право реалізаційної практи-

ки [11, с. 512]. На принципах правової політики 

акцентують увагу М.Панов і Л.Герасіна [15]. 

Але стверджувати, що проблема правової 
політики досліджена достатньо, не можна, оскільки  

наукові розробки у рамках проблеми мають далеко 

не вичерпний характер. Зокрема, поза увагою за-

лишається проблема правової політики держави як 

об’єкт історико-юридичного дослідження. 

Це, як зазначає ряд учених, – С.Погребняк 

[17], С.Кодан [7], В.Графський [5] – відображає 

потреби державно-правового розвитку, передовсім, 

у прикладному плані – у можливості продуктивно-

го, а не маніпуляційного використання історичного 

досвіду у проведенні реформ на сучасному етапі 
державно-правового розвитку [5, с. 344]. 

Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання: 1) охарактеризувати ступінь наукової 
розробки проблеми і визначити недостатньо до-

сліджений її ракурс – дослідження правової полі-
тики держави як об’єкта історико-правового до-

слідження; 2) визначити особливості правової 
політики як об’єкта історико-правового дослі-
дження; 3) окреслити основні напрямки історико-
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правового дослідження правової політики; 4) об-

ґрунтувати положення про те, що правова політика 

Української держави є важливим об’єктом істори-

ко-правового характеру і виступає перспективним 

напрямом розвитку історико-правової науки, як у 

теоретичному, так і прикладному значенні.  
Виклад основного матеріалу. Правова 

політика розглядається як особлива сфера полі-
тичної діяльності верховної державної влади, яка 

формується у результаті владної управлінської 
діяльності, спрямованої на створення правового 

простору держави та вдосконалення механізму 

законотворчості. 
Як слушно зауважують М.Панов і Л.Гера-

сіна, правова політика, по-перше, повинна ґрун-

туватися на праві та здійснюватися правовими 

методами, а, по-друге, бути нормативно-органі-
заційним засобом у тісному зв’язку з політични-

ми рішеннями [15, с. 36-40]. 

На основі аналізу правової політики можна 

оцінити ефективність формування, організації та 

реалізації державної політики у сфері права на 

основі й за допомогою права [20 с. 322]. Сучасна 

правова політика, в першу чергу, має бути скеро-

вана на створення ефективного законодавчого 

фундаменту розбудови держави, підвищення 

ефективності чинних законів і вдосконалення 

механізму її реалізації всіма суб’єктами права. 

Законодавча політика є основним напрямком 

і видом правової політики держави, оскільки у ході 
її реалізації відбувається оформлення та закріплен-

ня політичних рішень у приписах законодавчих 

актів, нормах позитивного права [5, с. 332-332]. 

Законодавчий напрямок державної політики є, без-
перечно, ключовим, оскільки охоплює не тільки 

процедури законотворчості, процеси проходження 

законопроектів, але й пошуку нормативно-змісто-

вого навантаження законодавчих актів [5, с. 344]. 

Ведучи мову про співвідношення держав-

ної та законодавчої політики, зазначимо, що за-

кони стабілізують, змінюють умови існування та 

розвитку соціальних груп, впливають на відно-

сини між ними, тобто зачіпають сферу політики. 

Власне, виникнення ідей про новий закон зумов-

люються політикою. Багатоукладність економіки 

теж веде до становлення нових соціальних груп, 

до ускладнення відносин між ними і до все біль-

шої політизації. Узагальнення практики прийняття 

законів показують, що завжди існують певні соціа-

льні групи, які підтримують закон, і такі, що ви-

ступають проти нього. [19, с. 26]. Ця теза не нова: 

ще в часи Платона ідеалом вважався Закон як по-

станова більшості, що не обмежена часом і висту-

пає засобом досягнення розумної держави [16, с. 

29]. У реаліях сьогодення визріває необхідність 

залучення до виконавчої діяльності політичних 

засобів забезпечення закону [19, с. 26]. 

Державна політика ”модифікує” законода-

вчу політику у тому розумінні, що у певних сфе-

рах життя закони ”нав’язуються” суспільству 

державою. Держава як політична організація, – 

наголошував Ганс Кельзен, – це правовий поря-

док, одначе не будь-який примусовий порядок є 

державою [6, с. 30]. Але ця примусова законність 

може існувати лише як засіб здійснення влади, а 

не обмеження її. Як справедливо зауважував 

М.Коркунов, один із основоположників соціоло-

гічного напрямку у правознавстві, держава як 

суспільний союз являє собою самостійно визна-

ну примусову владу над вільними людьми [8, с. 

295]. Більше того, одна з ознак правової держави 

якраз і полягає у ”зв’язуванні” влади правом, ко-

ли воно (право) стоїть над владою [12, с. 9].  

Усвідомлення потреби створення закону як 

вираження державної волі через діяльність зако-

нодавця має бути характерне для всіх учасників 

процесу законотворення. Соціальна значимість 

закону завжди продукована інтересом, власне, 

самого суб'єкта законодавчої діяльності. Законо-

давча політика як стратегічний напрям і вид пра-

вової політики держави відіграє роль ”генерато-

ра” державно-правових перетворень на сучасно-

му етапі побудови в Україні демократичної, со-

ціальної, правової держави. Оскільки законодав-

ча політика визначає межі та форми втручання 

держави у суспільне життя, то врахування (про-

гнозування) суперечностей і колізій у законодав-

чому процесі попередить цілий ряд проблем пра-

вореалізаційного характеру [21]. 

Вольові процеси законотворчості не тільки 

соціально зумовлені, закон є ”узагальненою” во-

лею суспільства і держави, але відповідальність 

за нормативне вираження форми і змісту цієї во-

лі, за прорахунки законодавчої політики несе 

законодавець. Тому погляд на розвиток держав-

но-правових інститутів Української держави че-

рез призму політики в історичному контексті 
уможливлює розуміння системи об’єктив-них і 
суб’єктивних факторів, задіяних у механізмі 
впливу на формування і реалізацію юридичної 
політики. Це дозволяє з’ясувати стійкі процеси у 

використанні державно-правових інститутів при 

розв’язанні політичних проблем і врахувати іс-

торичний досвід розробок політико-юридичних 

підходів до розв’язання сучасних проблем [23]. 

Вивчення правової політики Української 
держави на різних етапах її історії актуальне ще 

й тому, що ретроспективний погляд на неї дасть 
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можливість використати у певній мірі пізнаваль-

ний потенціал історико-юридичного дослідження 

у практичній площині можливого врахування 

досвіду минулого в сучасному розвитку в Украї-
ні юридичної сфери [22].  

Оскільки державно-правова система як 

юридична політика у політиці держави виступає 

у двох іпостасях: як об’єкт державної політики (її 
внутрішній зміст), і як засіб реалізації різних ви-

дів політики держави (зовнішній зміст, то право-

ва політика є тим каналом, який дозволяє забез-
печити правову оформленість, закріпленість у 

джерелах права певних видів політичної діяльно-

сті. Вона є у діяльності держави особливою сфе-

рою, у рамках якості необхідні політичні рішен-

ня отримують оформлення та реалізацію засоба-

ми відповідного юридичного інструментарію. 

Дослідження правової політики Українсь-

кої держави у контексті історичного досвіду нині 
актуальне з погляду подолання певних стереоти-

пів “романтизації” державно-правової історії пе-

ріоду визвольних змагань українського народу і 
негативно узагальненої критики періоду радян-

ського державного будівництва (за образним ви-

словленням, сучасні фахівці історії держави і 
права, як і вся історико-юридична наука, потре-

бує “кліотерапії” – об’єктивної оцінки державно-

правової історії). 
Отже, правова політика як дослідницька 

проблема в історико-юридичному плані позначає 

ряд дослідницьких аспектів: 1) основним напря-

мком вивчення правової політики в історико-

юридичному плані залишається розкриття її змі-
сту та узагальнення результатів історичних до-

сліджень з виведенням їх на рівень теоретичного 

узагальнення та формування можливої проекції на 

майбутній розвиток країни; 2) вивчення факторів 

формування, дослідження становлення і розвитку 

української держави, особливо у контексті впливів 

зовнішніх і внутрішньополітичних факторів на фо-

рмування моделі організації державної влади та 

похідної від неї юридичної політики.  

 У рамках розуміння правової політики  

Української держави як об’єкта історико-право-

вого дослідження варто визначити ключові 
стрижні цього напрямку. По-перше, вивчення 

юридичної політики Української держави як сис-

теми владно-управлінської діяльності у формі тео-

ретичного узагальнення унікальних  своєрідних 

тенденцій її функціонування в історичній ретро-

спективі; по-друге, можливого виведення відповід-

них узагальнень на перспективний рівень проекцій 

майбутнього державно-правового розвитку Украї-
ни; по-третє, аналіз юридичної політики Українсь-

кої держави з урахуванням об’єктивних і суб’єк-

тивних чинників політичного характеру. 

Досліджуючи правову політику Українсь-

кої держави, важливо усвідомлювати перманент-

ність (періодичність) становлення і розвитку 

української державності, що знайшло відобра-

ження у певній циклічності (етапності) функціо-

нування національної державності та трансфор-

маціях існування українських земель у форматі  
державницького простору інших держав, які в 

певні проміжки історії включали українські зем-

лі. Найважливішим чинником поступального 

розвитку національної державності є наступність 

державно-правової історії України, що зумовлює 

відповідні процеси у розвитку правової політики.  

І нарешті, особливістю здійснення правової 
політики Української держави у сучасних умовах 

є формування ефективної організації її правового 

простору з урахуванням об’єктивних факторів – 

переорієнтацію цього простору у європейський 

вимір і стандарт, з одного боку, та збереження 

історично сформованих національних державно-

правових традицій, - з другого. 

Висновки. Отже, історико-юридичний ра-

курс дослідження правової політики держави 

шляхом узагальнення, теоретизації й аналізу наці-
ональних державно-правових шляхів розвитку, 

запозичення багатоваріантності європейських ста-

ндартів державності дає можливість уникнути “од-

нолінійного” державно-право-вого прогресу та 

змоделювати інтегрований формат державно-

правового розвитку сучасної української держави. 

Власне, історико-правовий ракурс дозволяє 

дослідити формування юридичної політики як 

одну зі складових державної діяльності та 

з’ясувати систему об’єктивних і суб’єктивних 

факторів у механізмі формування й реалізації 
юридичної політики на рівні державно-правового 

впливу на суспільні процеси. 
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The problem of legislative policy efficiency as basic direction of state legal policy  

Summary 

The issues of the day of legislative process, efficiency of legislation, place and role of legislative pol-

icy in the legal policy of the state are considered in the article. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются процессы формирования юридической политики как одной из соста-

вных государственной деятельности и  анализируется система объективных и субъективных факто-

ров в механизме формирования и реализации юридической политики. 

 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 489. Правознавство. 9 

УДК 349.417 

© 2009 р. О.В. Бевз  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ  

НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ В УКРАЇНІ 
 
У статті досліджується особливості правового режиму земель історичних ареалів населених місць та таких 

елементів змісту правового режиму, як право власності та право користування даними землями, управління в даній 

сфері та правова охорона цих земель як складових історико-культурного призначення. 

 

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 54 

Конституції України культурна спадщина охоро-

няється законом; держава забезпечує збереження 

історичних пам'яток та інших об'єктів, що станов-

лять культурну цінність. Стаття 66 Конституції 
України встановила, що кожен зобов'язаний не за-

подіювати шкоду природі, культурній спадщині, 
відшкодовувати завдані ним збитки.  

Сьогодні відбувається переорієнтація міс-

тобудівного проектування у напрямку комплекс-

ного збереження пам’яток в історичних містобу-

дівних утвореннях та охорони історичного хара-

ктеру міст, тобто більш ефективним засобом ви-

знається охорона не окремих пам'яток чи інших 

об'єктів культурної спадщини, а більших утво-

рень - ареалів. Такі тенденції повинні бути відо-

бражені в українському законодавстві, зокрема і 
в земельному, оскільки без чіткого визнання та 

дотримання правового режиму земель історико-

культурного призначення неможливо забезпечи-

ти охорону об'єктів культурної спадщини, які 
знаходяться на таких землях.   

Незважаючи на актуальність питання охо-

рони та використання земель історико-культур-

ного призначення, Земельний кодекс України 

(далі - ЗКУ) не приділяє достатньої уваги визна-

ченню правового режиму даної категорії земель 

(у главі 10 ЗКУ “Землі історико-культурного 

призначення“, містяться лише дві статті), а по-

няття історичних ареалів населених місць узагалі 
у ньому не закріплено. Законодавство ж про охо-

рону культурної спадщини не завжди відображає 

специфіку саме земельних відносин, які склада-

ються у процесі використання й охорони істори-

чних ареалів населених місць.  

Існуючі на сьогодні дослідження щодо 

правового режиму земель історико-культурного 

призначення не дають однозначних відповідей на 

всі запитання, до того ж, ряд гострих аспектів 

залишається поза увагою науковців. Виникають 

проблеми і в практиці застосування земельного 

законодавства у зазначеній сфері.  
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Поняття правового режиму земель, як і окремих 

категорій земель, не знайшли відображення в 

законодавстві, в той же час, були предметом чи-

сленних наукових досліджень [7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Так, правовий режим земель визначається як певне 

теоретичне поняття, що узагальнює правову харак-

теристику землі як об’єкта права та містить указів-

ку на коло найважливіших суспільних відносин, 

що виникають з приводу землі [13, с. 346].  

Згідно з іншим підходом, сукупність пра-

вових норм, які регулюють суспільні відносини 

щодо використання й охорони земель певної ка-

тегорії, становить правовий режим відповідної 
категорії земель [8, с. 95].  

Н.І. Титова вважає, що для поняття змісту 

правового режиму важливий не лише порядок 

правового регулювання, а і його наслідки. Тому, 

якщо йдеться про земельний правовий режим, то 

це - наслідок правового регулювання суспільних 

відносин на основі врахування природних і соці-
альних особливостей земель (як їхнього об’єкта), 

що забезпечує інтереси суб’єктів цих відносин і 
спеціальний порядок використання цих земель. 

Це - сукупність правових норм, які встановили 

основні засади та певний порядок землевикорис-

тання різних видів [9, c. 65].  

Не наводячи всіх визначень правового ре-

жиму земель, запропонованих науковцями, уза-

гальнено сутність правового режиму земель мо-

жна визначити як установлений правовими нор-

мами порядок поведінки по відношенню до цих 

земель [11, с. 305]. Безперечно, що встановлені 
законодавством правила поведінки по відношен-

ню до землі залежать і від того, до якої категорії 
земель належить та чи інша земельна ділянка.   

Земельне законодавство містить і правові 
норми, які визначають загальні, спільні для всіх 

категорій земель правила їх використання та охо-

рони. Отже, у структурі правового режиму кожної 
категорії земель представлені як загальні правові 
норми, які стосуються використання й охорони 

всіх категорій земель України, так і правові норми, 

якими визначаються особливості використання й 

охорони земель конкретної категорії [8, с. 95].  
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Оскільки ст. 19 ЗКУ від 25 жовтня 2001 р. 

[1] серед категорій земель, як самостійну катего-

рію виділяє землі історико-культурного призна-

чення, є необхідність дослідити правовий режим 

земель історико-культурного призначення й окре-

мих його складових, як найменш досліджений у 

сучасній юридичній науці. Зокрема, аналіз право-

вого режиму земель історико-культурного призна-

чення здійснювався такими науковцями, як Н.Р. 

Малишева, П.Ф. Кулинич, Л.О. Бондар [7, 8, 10]. 

Метою даної статті є дослідження особли-

востей правового режиму земель історичних ареа-

лів населених місць та таких елементів змісту пра-

вового режиму, як право власності та право корис-

тування даними землями, управління в даній сфері 
та правова охорона цих земель як складових істо-

рико-культурного призначення. 

Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст. 

19 ЗКУ, землі поділяються на категорії за основ-

ним цільовим призначенням. Отже, основною 

ознакою правового режиму окремих категорій 

земель є основне цільове призначення земельних 

ділянок, які входять до їх складу.  

Як зазначається в юридичній літературі, 
основною кваліфікуючою ознакою земель істо-

рико-культутрного призначення є наявність на 

них об’єктів культурної спадщини  [10, с. 539]. 

Цільове призначення земель історико-культур-

ного призначення полягає в їх використанні для 

збереження предмета охорони об’єктів культур-

ної спадщини, яким є характерна властивість ко-

жного з таких об’єктів, що становить його істо-

рико-культурну цінність, на підставі якої той чи 

інший об’єкт культурної спадщини й визнається 

пам’яткою [10, с. 537-538]. 

Зазначимо, що збереження та примноження  

культурних  цінностей  належать  до пріоритетних 

напрямів   політики   держави   у  сфері  культури. 

Відповідно до ратифікованих Верховною  Радою  

України  міжнародних конвенцій, охорона культу-

рної спадщини є міжнародно-правовим зобов'язан-

ням нашої держави перед світовою спільнотою [3]. 

Отже, правовий режим даної категорії земель має 

на меті збереження унікальних об’єктів культурної 
спадщини України.  

Водночас у межах однієї категорії земельні 
ділянки можуть мати різне цільове призначення, 

яке зумовлює відмітності в їх правовому режимі.  
Так, Бондар Л.О. виділяє загальний право-

вий режим земель історико-культурного призна-

чення, під яким розуміє порядок поведінки 

суб’єктів правовідносин з приводу їх викорис-

тання. Оскільки всі ці землі мають єдине цільове 

призначення, існують спільні для них норми. 

Стосовно окремих видів земель історико-

культурного призначення законодавством уста-

новлені особливі правила – спеціальний право-

вий режим [7, с. 297]. Особливі правові приписи 

передбачені і для земель, на яких розташовані 
історичні ареали населених місць [7, с. 306-308]. 

Правовий режим земель історико-культур-

ного призначення пов’язаний і певною мірою 

визначається правовим режимом об’єктів куль-

турної спадщини, що знаходяться на таких землях. 

Хоча законодавством безпосередньо відповідне 

положення не передбачено, але це випливає з його 

змісту, із призначення даних земель, також зазна-

чається науковцями, які здійснюють дослідження 

правового режиму земель історико-культурного 

призначення [10, с. 538]. Такий висновок можна 

зробити з того, що ЗКУ визначає склад земель іс-

торико-культурного призначення через перелік 

об’єктів, які знаходяться на таких землях. 

 Відповідно до ч.3 ст. 54 ЗК, порядок вико-

ристання земель історико-культурного призначен-

ня визначається законом, яким є Закон України 

“Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 

2000 р. [2]. Отже, при визначенні правового режи-

му земель історико-культурного призначення не-

обхідно керуватися, крім земельного, законодавст-

вом про охорону культурної спадщини. 

Ареа́л - термін, що походить від латинського 

"area" - площа, або ділянка. Загалом термін "ареал" 

використовується для позначення області розпо-

всюдження якого-небудь об'єкта або явища. 

Термін “історичні ареали населених місць” 

був закріплений у Законі України “Про охорону 

культурної спадщини”. Відповідно до ст. 1 ука-

заного Закону, історичний ареал населеного міс-

ця - частина населеного місця, що зберегла об'єк-

ти культурної  спадщини і пов'язані з ними роз-
планування та форму забудови, які походять з  
попередніх періодів  розвитку, типові для певних 

культур або періодів розвитку. Крім того, зазна-

чений термін визначений також у Порядку ви-

значення меж і режимів використання історичних 

ареалів населених місць, обмеження господарської 
діяльності на території історичних ареалів населе-

них місць, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318 

(далі - Порядок), як найбільш освоєна в минулому і  
добре збережена частина території населеного міс-

ця, що відрізняється традиційним характером сере-

довища і значною кількістю об'єктів культурної 
спадщини від інших, менш освоєних або погано 

збережених частин населеного місця.  

Пунктом 10 Порядку визначено, що істо-

ричний ареал є спеціально виділеною у населе-
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ному місці територією історико-культурного 

значення із затвердженими межами, яка повинна 

фіксуватися в усіх землевпорядних і містобудів-

них документах і розглядатися як специфічний 

об'єкт містобудівного проектування. У межах  

населеного місця може бути визначено один або 

кілька історичних ареалів. При цьому, підкрес-

лимо, що формулювання “територія історико-

культурного значення” не є тотожним поняттю 

“землі історико-культурного призначення”. Вио-

кремлюючи особливості правового режиму істо-

ричних ареалів населених місць, необхідно в пе-

ршу чергу відзначити, що вони є комплексною 

категорією. У п. 11 Порядку встановлено, що до 

земель історико-культурного призначення нале-

жить частина територій історичних ареалів, а 

саме території пам'яток та їх охоронних зон, те-

риторії заповідників, охоронювані археологічні 
території. Законодавче визначення даних понять 

міститься в Законі України „Про охорону куль-

турної спадщини”. Також згідно зі ст. 34 вказа-

ного Закону, території пам'яток, охоронних зон, 

заповідників, музеїв-заповідників, охоронювані 
археологічні території належать до земель істо-

рико-культурного призначення, включаються до 

державних земельних кадастрів, планів землеко-

ристування, проектів землеустрою, іншої проек-

тно-планувальної та містобудівної документації. 
Так, правовий режим земель історико-культур-

ного призначення поширюється лише на частину 

територій історичних ареалів населених місць, на 

яких знаходяться території пам'яток та їх охорон-

них зон, території заповідників, охоронювані ар-

хеологічні території. Водночас у межах історич-

них ареалів населених місць можуть знаходитися 

землі, які не належать до земель історико-куль-

турного призначення, наприклад, землі житлової 
та громадської забудови або землі природно-

заповідного фонду.   

Відповідно до п. 3 Порядку, режими вико-

ристання історичних ареалів визначаються їх 

історико-культурним потенціалом (кількістю, 

видами, типами і категоріями об'єктів культурної 
спадщини, загальною містобудівною структу-

рою, наявністю чи відсутністю заповідників, а 

також установленими зонами охорони пам'яток). 

Тобто історичні ареали можуть проголошуватися 

у населених пунктах України лише за наявності в 

них різних об’єктів культурної спадщини, таких 

як пам'ятки, заповідники, охоронювані археоло-

гічні території тощо, які мають власні особливо-

сті правового режиму охорони та використання, 

як складові земель історико-культурного призна-

чення. Тому правовий режим історичних ареалів 

населених місць можна назвати складним, оскі-
льки кожен історичний ареал має власний право-

вий режим, водночас на цей правовий режим 

впливає специфіка правових режимів об’єктів 

культурної спадщини, які він охоплює.  

Землі історико-культурного призначення 

ЗКУ відносить до особливо цінних земель. Від-

повідно до ч. 1 ст. 150 ЗКУ, вилучення особливо 

цінних земель для несільськогосподарських по-

треб не допускається, за винятком деяких випад-

ків. Так, земельні ділянки особливо цінних зе-

мель,  що перебувають у державній або комуна-

льній власності, можуть вилучатися (викупляти-

ся) для будівництва об'єктів загальнодержавного 

значення,  доріг, ліній електропередачі та зв'язку, 

трубопроводів, осушувальних і зрошувальних 

каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів со-

ціально-культурного призначення,  нафтових і 
газових свердловин і виробничих споруд, пов'я-

заних з їх експлуатацією, за постановою Кабіне-

ту Міністрів України або за рішенням відповід-

ної місцевої ради, якщо питання про вилучення 

(викуп) земельної ділянки погоджується Верхов-

ною Радою України (ч. 2 ст. 150 ЗКУ). На нашу 

думку, щодо історичних ареалів населених місць 

указаний перелік потребує уточнення. Так, вважа-

ємо недоцільним вилучення земель історико-

культурного призначення для сільськогосподарсь-

ких потреб, будівництва доріг, трубопроводів, наф-

тових і газових свердловин і виробничих споруд, 

пов'язаних з їх експлуатацією і пропонуємо обме-

жити  в ЗКУ перелік можливих випадків вилучення 

земель історико-культурного призначення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 54 ЗКУ, землі істо-

рико-культурного призначення можуть перебу-

вати у державній, комунальній та приватній вла-

сності. Водночас ЗКУ встановлює обмеження на 

передачу земельних ділянок історико-куль-

турного призначення у приватну та комунальну 

власність. Так, відповідно до п. “в” ч. 3 ст. 83 

ЗКУ, до земель комунальної власності, які не 

можуть передаватись у приватну власність, на-

лежать землі під об'єктами історико-культурного 

призначення, що мають особливу історико-

культурну цінність, якщо інше не передбачено 

законом. Так само, згідно з п. “г” ч. 3 ст. 84 ЗК, 

такі землі не можуть передаватися із державної 
власності у приватну, а відповідно до п. “в” ч. 3 

цієї ж статті, до земель державної власності, які 
не можуть передаватись у комунальну власність, 

належать землі під історико-культурними об'єк-

тами, що мають національне та загальнодержав-

не значення. Перелік пам'яток історії, монумен-

тального мистецтва й археології національного 
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значення, які заносяться до Державного реєстру 

нерухомих пам'яток України, затверджений поста-

новою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2001 р. № 1761 (зокрема, в межах історичного аре-

алу м. Києва такими об'єктами є Аскольдова моги-

ла, комплекс споруд Національного університету 

імені Т.Г. Шевченка: Університет Святого Воло-

димира: головний корпус ("червоний корпус"); пе-

рша чоловіча гімназія ("жовтий" корпус), Байкове 

кладовище,  пам'ятник Т. Шевченку тощо). 

Відповідно до ст. 17 Закону України “Про 

охорону культурної спадщини”, пам'ятка, крім 

пам'ятки археології, може перебувати у держав-

ній, комунальній або приватній власності. Землі, 
на яких розташовані пам'ятки археології, перебу-

вають у державній власності або вилучаються 

(викуповуються) у державну власність в устано-

вленому законом порядку, за винятком земель-

них ділянок, на яких розташовуються пам'ятки 

археології - поля давніх битв (ч. 5 ст. 17 вказано-

го Закону). В інших випадках установлення зон 

охорони пам'яток і затвердження меж історичних 

ареалів населених місць не може бути підставою 

для примусового вилучення з володіння (корис-

тування) земельних ділянок у юридичних та фі-
зичних осіб за умов дотримання землевласника-

ми та землекористувачами правил використання 

земель історико-культурного призначення (ч.2 

ст. 34 вищезазначеного Закону).  

Право власності на земельні ділянки істори-

ко-культурного призначення реалізується з ураху-

ванням особливостей здійснення права власності 
на об'єкти культурної спадщини, що є пам'ятками, 

визначені розділом ІV Закону України “Про охо-

рону культурної спадщини”, відповідно до якого 

на власників та користувачів земельних ділянок 

історико-культурного призначення покладаються 

певні зобов’язання, заборони та обмеження. 

Так, право привілеєвої купівлі пам'яток, 

закріплене ст. 20 Закону “Про охорону культур-

ної спадщини”, обмежує права власника пам’ят-

ки (а відповідно і земельної ділянки, на якій вона 

знаходиться). У разі продажу пам'ятки (крім па-

м'ятки, яка не підлягає приватизації) власник або 

уповноважений ним орган зобов'язаний у пись-

мовій формі повідомити про це відповідний ор-

ган охорони культурної спадщини із зазначенням 

ціни та інших умов продажу. У разі відмови від 

здійснення цього права чи нездійснення його про-

тягом місяця з дня одержання повідомлення влас-

ник або уповноважений ним орган має право на 

продаж пам'ятки. Право привілеєвої купівлі пам'я-

тки не застосовується, коли покупцем пам'ятки, яка 

перебуває у приватній власності, є діти, дружина і 

батьки або, за їх відсутності, брати і сестри, а та-

кож дід та бабка як з боку батька, так і з боку мате-

рі, і небожі та небоги продавця.  

Закон України “Про охорону культурної 
спадщини” передбачає примусове відчуження 

або викуп пам'яток (ст. 21). Якщо в результаті 
дій або бездіяльності власника пам'ятки їй за-

грожує пошкодження або знищення, державний 

орган з питань охорони пам'яток історії та куль-

тури робить власнику пам'ятки відповідне попе-

редження. Якщо власник пам'ятки не вживе за-

ходів щодо її збереження, зокрема у зв'язку з не-

можливістю створення необхідних для цього 

умов, суд за позовом державного органу з питань 

охорони пам'яток історії та культури може по-

становити рішення про її викуп. У разі невідклад-

ної необхідності забезпечення умов для збережен-

ня пам'ятки позов про її викуп може бути пред'яв-

лено без попередження. Викуплена пам'ятка пере-

ходить у власність держави. Викупна ціна пам'ятки 

визначається за згодою сторін, а в разі спору-

судом. Вважаємо, що в земельному законодавстві 
необхідно закріпити положення, згідно з яким у 

такому випадку при викупі пам'ятки підлягає ви-

купу і земельна ділянка, якщо вона перебуває у 

власності особи, яка володіє пам'яткою. 

Обмеження щодо відчуження пам'яток 

установлені Законом України “Про Перелік па-

м'яток культурної спадщини, що не підлягають 

приватизації” від 23 вересня 2008 р. [6]. Інші об'-

єкти культурної спадщини, що є пам'ятками, мо-

жуть бути відчужені, а також передані власни-

ком або уповноваженим ним органом у володін-

ня, користування чи управління іншій юридичній 

або фізичній особі за наявності погодження від-

повідного органу охорони культурної спадщини.  

Обмеження щодо передачі земельних діля-

нок у власність і користування встановлені та-

кож у Законі України „Про поховання та похо-

ронну справу” від 10 липня 2003 р. [5]. Відповід-

но до ч. 1 ст. 28 даного Закону, землі, на яких 

розташовані місця поховання, є об'єктами права 

комунальної власності і не підлягають привати-

зації або передачі в оренду. 

Хоча ст. 54 ЗК України не передбачає мо-

жливість надання земельних ділянок історико-

культурного призначення в користування, такі 
земельні ділянки можуть перебувати на праві 
постійного користування та оренди відповідно 

до загальних норм ЗКУ, також Закону України 

"Про охорону культурної спадщини", яким пе-

редбачено надання об'єктів культурної спадщи-

ни, що є пам'ятками, в користування юридичним 

та фізичним особам (ст. 25). Відповідно при пе-
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редачі у користування зазначених об'єктів на ти-

тулі права користування повинні передаватись і 
земельні ділянки під ними.  

Управління у сфері використання й охорони 

земель історико-культурного призначення здійс-

нюється державними органами, органами місцево-

го самоврядування та громадськими інституціями, 

які здійснюють функції щодо планування терито-

рій, встановлення меж історичних ареалів населе-

них місць, контролю за використанням, правової 
охорони даної категорії земель тощо. 

Оскільки використання земель історико-

культурного призначення повинно здійснювати-

ся із дотриманням вимог щодо збереження 

об’єктів культурної спадщини, то державне 

управління у сфері охорони та використання іс-

торичних ареалів населених місць здійснюється 

за участю органів охорони культурної спадщини. 

 Центральним органом виконавчої влади у 

сфері охорони культурної спадщини відповідно 

до Положення, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України 8 листопада 2006 р. № 

1566, є Міністерство культури і туризму України 

(далі - МКТ). У складі МКТ згідно із постановою 

КМ України від 15 березня 2006 р. № 336 діє 

Державна служба з питань національної культу-

рної спадщини (Держкультурспадщини). До спе-

ціально уповноважених органів охорони культу-

рної спадщини також належать органи охорони 

культурної спадщини Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, Київської та Севас-

топольської міських державних адміністрацій, 

районних державних адміністрацій, які підконт-

рольні і підзвітні відповідним органам виконав-

чої влади та центральному органу виконавчої 
влади у сфері охорони культурної спадщини. 

Повноваження центрального органу влади 

у сфері охорони культурної спадщини визначені 
ст. 5 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини», cт. 6 Закону України «Про охорону 

археологічної спадщини» [4]. 

У статті 6 Закону "Про охорону культурної 
спадщини" закріплені повноваження органу охо-

рони культурної спадщини Ради міністрів Автоно-

мної Республіки Крим, органів охорони культурної 
спадщини обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій, районних дер-

жавних адміністрацій, органів охорони культурної 
спадщини місцевого самоврядування.  

Міністерство регіонального розвитку та 

будівництва відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 750 

“Деякі питання Міністерства регіонального роз-
витку та будівництва” бере участь у підготовці 

об'єктів культурної спадщини для включення до 

Списку всесвітньої спадщини; організовує робо-

ту, пов'язану зі збереженням, охороною, обліком, 

використанням і реставрацією пам'яток архітек-

тури та містобудування, а також районів істори-

чної забудови.   

Органи охорони культурної спадщини міс-

цевого самоврядування населених пунктів, зане-

сених до Списку історичних населених місць 

України, утворюються органами місцевого само-

врядування за погодженням із центральним ор-

ганом виконавчої влади у сфері охорони культу-

рної спадщини.  

Законом передбачена участь громадськості 
у сфері охорони та використання земель істори-

ко-культурного призначення. Органи охорони 

культурної спадщини можуть залучати до роботи 

за їхньою згодою досвідчених фахівців у сфері 
охорони культурної спадщини, а також громадян 

на правах громадських інспекторів для спосте-

реження за станом зберігання та використання 

пам'яток, їхніх територій і зон охорони, охоро-

нюваних археологічних територій, історичних 

ареалів населених місць (ст. 8 Закону “Про охо-

рону культурної спадщини”, ст. 13 Закону "Про 

археологічну спадщину").  

Хоча пряма вказівка на це у законодавстві 
відсутня, на землях історико-культурного при-

значення категорично забороняється діяльність, 

яка суперечить їх цільовому призначенню [11, с. 

333]. Отже, на землях історичних ареалів населе-

них місць забороняється діяльність, яка створює 

загрозу об’єктам культурної спадщини.  

Обмеження господарської діяльності на те-

риторіях історичних ареалів населених місць ви-

значаються у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України, відповідною науково-проект-

ною документацією, яка затверджується централь-

ним органом виконавчої влади у сфері охорони 

культурної спадщини або уповноваженими ним 

органами охорони культурної спадщини. 

Для  кожного  історичного   ареалу   визна-

чаються   режим використання  та  конкретні об-

меження господарської діяльності на його тери-

торії, які   встановлюються правилами охорони 

та використання історичних ареалів населених 

місць. Правила охорони та використання істори-

чних ареалів  населених місць повинні врахову-

ватися під час розроблення місцевих правил за-

будови. Розроблення місцевих правил забудови є 

першочерговим для міст, що включені до Списку 

історичних населених місць України, затвердже-

ного Кабінетом Міністрів України.  
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Відповідно до п. “а” ч. 1. ст. 112 ЗКУ, на-

вколо об'єктів культурної спадщини з метою 

охорони і захисту їх від несприятливих антропо-

генних впливів створюються охоронні зони. Ч. 1 

ст. 32 Закону України "Про охорону культурної 
спадщини" визначає, що з метою захисту тради-

ційного характеру середовища окремих пам'яток, 

комплексів (ансамблів) навколо них повинні 
встановлюватися зони охорони пам'яток: охо-

ронні зони, зони регулювання забудови, зони 

охоронюваного ландшафту, зони охорони архео-

логічного культурного шару.  

Юридичні та фізичні особи зобов'язані за-

безпечити збереженість пам'яток на землях, яки-

ми вони користуються, й укладати з органами 

охорони культурної спадщини охоронні догово-

ри. Охоронний договір установлює режим вико-

ристання пам'ятки культурної спадщини чи її 
частини, а також території, на якій вона розта-

шована. Порядок укладання охоронних договорів 

на пам'ятки культурної спадщини та їхні типові 
форми затверджено постановою Кабінету Мініс-

трів України від 28 грудня 2001 р. № 1768. В 

охоронному договорі зазначаються особливості 
режиму використання пам'ятки, види і терміни 

виконання реставраційних, консерваційних, ре-

монтних робіт, робіт з упорядження її території, 
інших пам'яткоохоронних заходів, необхідність 

яких визначається відповідним органом охорони 

культурної спадщини.  

Висновки. Враховуючи наявні доктрина-

льні підходи та положення законодавства, на 

нашу думку, можна виокремити такі особливості 
правового режиму історичних ареалів населених 

місць: землі історичних ареалів населених місць 

виконують базисну функцію для просторового 

розміщення на них об’єктів культурної спадщи-

ни. Використання земельних ділянок на території 
історичних ареалів населених місць підпорядко-

вано меті збереження об’єктів культурної спад-

щини, які розташовані на них; історичні ареали 

населених місць є комплексною категорією, 

оскільки лише частина територій історичних 

ареалів населених місць, на яких знаходяться 

території пам'яток та їх охоронних зон, території 
заповідників, охоронювані археологічні терито-

рії, може бути віднесена до земель історико-

культурного призначення. Водночас у межах іс-

торичних ареалів населених місць можуть знахо-

дитися землі, які не належать до земель історико-

культурного призначення, наприклад, землі жит-

лової та громадської забудови; правовий режим 

історичних ареалів населених місць можна на-

звати складним, оскільки кожен історичний аре-

ал має власний правовий режим, водночас на цей 

правовий режим впливає специфіка правових 

режимів об’єктів культурної спадщини, які він 

охоплює; земельні ділянки, що знаходяться в 

межах історичних ареалів населених місць, мо-

жуть перебувати у приватній, комунальній та 

державній власності, а також надаватися в орен-

ду та у постійне користування відповідно до по-

ложень земельного законодавства;  правовий ре-

жим земель історико-культурного призначення 

пов’язаний із правовим режимом об’єктів куль-

турної спадщини, що знаходяться на таких зем-

лях; особливості правового режиму історичних 

ареалів населених місць виявляються також при 

здійсненні права власності, права користування 

земельними ділянками в межах історичних ареа-

лів населених місць, управління у сфері охорони 

та використання даних земель, правовій охороні 
історичних ареалів населених місць. 
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O.V. Bevz    

Features of the legal regime of historical natural area of the populated places in Ukraine 

 

Summary 

In the article probed the feature of the legal regime of earths of historical natural areas of the populated 

places and such elements of maintenance of the legal regime, as a right of ownership and right for using 

these earths, management in this sphere and legal safeguard of these earths, as constituents of the historical 

and cultural setting. 
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Особенности правового режима исторических ареалов населенных мест в Украине 

 

Аннотация 

В статье исследуется особенности правового режима земель исторических ареалов населенных 

мест и таких элементов содержания правового режима, как право собственности и право пользования 

этими землями, управление в данной сфере и правовая охрана этих земель как составных историко-

культурного назначения. 

 



 

16 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 489. Правознавство. 

УДК 34.09 

© 2009 р. І.Ж. Торончук 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РУМУНІЇ 
В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 
В статті розглядаються питання правового регулювання шляхів формування та організації діяльності ви-

щих органів державної влади Румунії у 1918-1940 рр. 

 

Постановка проблеми. Об’єктивна потре-

ба входження України у європейський простір 

зумовлює необхідність становлення тісних зв’яз-
ків з її найближчими сусідами, зокрема з Румуні-
єю. Формування та стабільність україно-ру-

мунських відносин неможливі без вивчення та 

врахування історичного минулого. 

Особливе місце серед проблем, які вима-

гають об’єктивного наукового дослідження, за-

ймає організація та діяльність вищих органів 

державної влади Румунії у міжвоєнний період. 

Проведення такого дослідження важливе для ви-

вчення процесу поширення юрисдикції румунсь-

кої влади на буковинські землі після їх анексії 
Румунією у листопаді 1918 р. У межах вивчення 

даної проблематики важливим є також дослі-
дження участі у формуванні вищих органів дер-

жавної влади Румунії буковинців. 

Ступінь наукової розробки проблеми. У 

сучасній вітчизняній та зарубіжній історико-

правовій літературі питанням організації та дія-

льності вищих органів державної влади Румунії у 

1918-1940 рр. приділено недостатньо уваги. На 

теренах України ця проблематика майже не ви-

вчена. Тільки деякі її аспекти проаналізовані 
українськими науковцями: В. Кульчицьким [10], 

І. Піддубним [1], Б. Тищиком [10]. Дослідженням 

питань діяльності вищих органів державної вла-

ди королівської Румунії у міжвоєнний період за-

ймались і радянські історики: М. Єрещенко [6], 

П. Попов [12] та інші. Великими досягненнями з 
даної проблематики не відзначається і румунська 

історіографія. Про це свідчить відсутність ком-

плексних наукових досліджень з питань діяльно-

сті вищих органів державної влади королівської 
Румунії у 1918-1940 рр. Навіть не у кожній праці 
з історії, політології, основ держави і права, кон-

ституційного права, історії держави і права Ру-

мунії є окремий розділ з цього питання. Окремі 
аспекти досліджуваної проблеми розглядаються 

у публікаціях сучасних румунських дослідників: 

М. Гуцана [28], І. Скурту [35], К. Войку [30] то-

що. Найбільш комплексно це питання дослідже-

но румунськими спеціалістами з конституційно-

го та адміністративного права міжвоєнного пері-

оду Г. Алексіану [16-18] та Р. Боїлом [21-22]. 

Джерельною базою статті стали законодавчі акти 

королівської Румунії міжвоєнного періоду в га-

лузі державотворення – Конституцій 1866, 1923 

та 1938 рр., закони з питань формування та фун-

кціонування вищих органів державної влади, 

проведення виборів до представницьких органів. 

Мета статті полягає в історико-правовому 

дослідженні процесу формування та діяльності 
вищих органів державної влади королівської Ру-

мунії у 1918-1940 рр. та участі у даному процесі 
буковинців. 

Виклад основного матеріалу. Розповсю-

дження румунської влади на анексованих нею 

територіях у 1918 р., серед яких була й Буковина, 

розпочалось із поширення юрисдикції вищих 

органів державної влади на нові провінції. Орга-

нізація та діяльність вищих органів державної 
влади королівської Румунії регламентувалась на 

той час румунською Конституцією 1866 р., котра 

зазнала суттєвих змін у 1917 – 1919 рр. [30, с. 

385]. Вона діяла до 29 березня 1923 р., тобто до 

прийняття нової Конституції Румунії, яка була 

майже ідентична старій, крім внесених до неї 
несуттєвих змін, що стосувались організації дія-

льності вищих органів державної влади та роз-
ширення комплексу прав і свобод громадян. За 

Конституціями 1866 р. та 1923 р. джерелом вла-

ди у Румунії був проголошений румунський на-

род, який мав можливість здійснювати її тільки 

шляхом делегування своїх владних повноважень 

вищому представницькому органу (Національ-

ним Зборам) та королю. У конституційному за-

конодавстві королівської Румунії був закріпле-

ний та гарантований принцип поділу влади на 

три гілки: виконавчу, законодавчу та судову. Але 

у конституційних актах досліджуваного періоду 

не визначалось, якою була Румунія за формою 

правління. Досліджуючи діюче тоді конститу-

ційне законодавство, можна зробити висновок, 

що це була конституційна монархія (деякі науко-

вці того періоду визначали її як парламентську 

монархію, але це є дискусійним питанням, беру-

чи до уваги той факт, що більшість владних ва-

желів належали саме королю) [18, с. 82-83]. 
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Король займав центральне місце в системі 
вищих органів державної влади Румунії. Перед 

вступом на престол він був зобов’язаний присяг-
нути на спільному засіданні представників обох 

палат парламенту у вірності румунському наро-

ду, дотриманні Конституції та румунських зако-

нів. У його руках були сконцентровані важелі 
впливу на всі органи влади. Стаття 39 Конститу-

ції 1923 р. закріпила, що виконавча влада нале-

жить королю [30, с. 386]. Особа короля оголошу-

валась недоторканою. Акти, прийняті королем, 

мали бути контрасигновані відповідним профі-
льним міністром. Він, а не король, потім і ніс 

відповідальність за контрасигнований ним акт. 

Законодавство Румунії наділяло короля правом: 

санкціонувати та обнародувати закони; призна-

чати та відкликати міністрів; призначати посадо-

вих осіб до органів державної влади; представля-

ти державу у міжнародних відносинах та уклада-

ти від її імені договори; скликати позачергові 
сесії парламенту, відкривати та закривати їх; до-

строково припиняти повноваження парламенту 

(міг розпустити як обидві палати, так і тільки 

одну, але нові вибори мали проводитись впро-

довж двох місяців, а новий парламент мав розпо-

чати свою роботи за три місяці); присвоювати 

вищі військові чини; карбувати монету; здійсню-

вати амністію та помилування [8, с. 567]. 

Король був уповноважений видавати зако-

нодекрети. Вони мали силу закону та могли вно-

сити зміни до законів. Видавалися законодекрети 

королем у виняткових випадках, зокрема тоді, 
коли парламент був недієздатним або у міжсе-

сійний період [18, с. 361]. Король був головно-

командувачем збройних сил.  

За міжвоєнний період у Румунії на монар-

шому престолі побували три королі. До 1927 р. 

на престолі був король Фердинанд, за якого 

майже був завершений процес об’єднання Руму-

нії та румунізації анексованих територій. Право-

наступником Фердинанда мав стати його син Ка-

роль, оскільки, згідно із румунським законодав-

ством, право престолоспадкування передавалося 

тільки по чоловічій лінії. Але він відмовився від 

престолу та виїхав за кордон у 1925 р. Тоді пра-

вонаступником Фердинанда на спільному засі-
данні обох палат 4 січня 1926 р. був оголошений 

неповнолітній син Кароля принц Міхай, який 

посів на престол після смерті Фердинанда у 1927 

р. При королі Міхаї згідно із діючим тоді законо-

давством, було створено регентську раду у скла-

ді трьох радних. На регентську раду покладався 

обов’язок допомагати неповнолітньому королю у 

вирішенні державних справ. При правлінні коро-

ля Міхая у Румунії були розпочаті реформи, 

спрямовані на децентралізацію влади у державі. 
Такий розвиток подій не влаштував більшість 

націоналістично налаштованих румунських полі-
тиків того часу, що стало причиною початку ак-

тивної боротьби за повернення до престолоспад-

кування Кароля. За підтримки більшості полі-
тичних лідерів того часу Кароль 8 червня 1930 р. 

був проголошений королем Румунії [26, с. 103]. 

Правління Кароля залишається одним із най-

більш дискусійних в історії Румунії, але одне 

очевидно: з його приходом на престол почали 

зникати і так крихітні прояви демократії, встано-

влюється справжнє домінування королівської 
влади. Вибори до парламенту 1937 р. дали мож-

ливість Каролю розпочати боротьбу за верховен-

ство влади короля. Цього він досягнув завдяки 

слабкому уряду та прийняттю нової Конституції 
у лютому 1938 р. [6, с. 27-30, 54; 12, с. 31]. Ця 

Конституція фактично скасувала принципи поді-
лу влади на три гілки і узаконила зверхність вла-

ди монарха, проголосивши його главою держави 

та встановивши у ст. 31, що законодавча влада 

здійснюється не спільно королем і парламентом, 

а королем через парламент [35, с. 125]. Міністри 

ставали відповідальними перед королем, а не па-

рламентом, чим була завершена ера появи зарод-

ків парламентської монархії. З установленням 

авторитарного режиму Кароля було заборонені 
політичні партії (31 березня 1938 р.) [28, с. 266; 

11, с. 354], прийнято новий виборчий закон у 

1939 р., за яким установлювалися виборчі цензи 

[23, с. 237-243]. Так, до палати депутатів мали 

право балотуватись уже тільки громадяни, яким 

виповнилось 30 років, а виборцями могли бути 

тільки освічені громадяни. Король отримав та-

кож право призначати сенаторів [30, с. 418]. 

Потрібно також відзначити, що законодав-

ча влада у Румунії, згідно з ст. 34 Конституції 
1923 р., належала спільно Королю та парламен-

ту, який складався із двох палат (Палати депута-

тів і Сенату) [26, с. 14]. Тому процес поширення 

румунської влади на анексовані території вима-

гав проведення нових реформ, які мали б забез-
печити участь у формуванні вищих органів дер-

жавної влади, особливо парламенту, громадян 

усієї держави, а не лише «Старого королівства» 

(в румунській історико-правовій літературі вико-

ристовується ще термін «регат»). Першими ре-

формами, які мали забезпечити участь у форму-

ванні парламенту представників анексованих 

територій, стало прийняття нормативних актів у 

галузі виборчого законодавства. Так, для Буко-

вини був прийнятий у 1919 р. спеціальний декре-
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тозакон про вибори, за яким буковинці отримали 

право обирати своїх представників до Палати 

депутатів та Сенату. Представником Палати де-

путатів за декретозаконом про вибори для Буко-

вини 1919 р., положення якого потім були закрі-
плені Конституцією 1923 р. та законом про ви-

бори 1926 р., міг бути обраний громадянин Ру-

мунії, який був «цивільно та політично дієздат-

ним» (ст. 66 Конституції Румунії 1923 р.) і дося-

гнув 25-річного віку. Правом голосу на виборах 

були наділені румунські громадяни, які досягли 

21 року. Згідно із положеннями декретозакону 

1919 р., один депутат обирався від 50000 осіб, а 

сенатор – від 100000 осіб. Буковина була поділе-

на на 26 виборчих округів для Палати Депутатів 

та 11 виборчих округів для виборів до Сенату. У 

першому складі парламенту Буковину мали 

представити 26 депутатів та 13 сенаторів. Але у 

зв’язку із тим, що Конституції Румунії не визна-

чали кількісний склад як Палати депутатів, так і 
Сенату, наступними проведеними реформами у 

виборчому законодавстві кількість представників 

від Буковини постійно зменшувалась. Так, згідно 

із виборчим законом 1926 р. у повітах Буковини 

мало бути обрано: Чернівецькому повіті – 6 де-

путатів та 2 сенатори; Кимполунзькому повіті – 2 

депутати, 1 сенатор; Сторожинецькому повіті – 3 

депутати, 1 сенатор; Сучавському повіті – 3 де-

путати, 1 сенатор; Радівецькому повіті – 4 депу-

тати, 2 сенатори [22, с. 2]. Всього у 1926 р. на 

Буковині мало бути обрано 18 депутатів та 7 се-

наторів. Законодавством про вибори також гара-

нтовалося представництво у парламенті депута-

тів від національних меншин на пропорційній 

основі від їх кількості у відповідному виборчому 

окрузі. Але на Буковині реалізувати дане право 

українцям самостійно було майже неможливо, 

тому вони йшли у коаліцію з різними румунсь-

кими партіями. Незважаючи на такі кроки, права 

українців постійно нехтувались. Наприклад, 

представниками від українців у парламенті, якщо 

взяти у пропорційному відношенні щодо кілько-

сті українського населення, мало бути чотири 

сенатори та дев’ять депутатів, але реальне пред-

ставництво українців у законодавчому органі 
було у декілька разів менше. Найбільше місць у 

парламенті представники від українців отримали 

у період від 1928 р. по 1931 р. Тоді до сенату був 

обраний В. Залозецький, а до палати депутатів В. 

Дутчак, О. Шкраба, Н. Заболотний, Г. Андріящук 

та К. Кракалія [2, с. 349]. 

Перші вибори на Буковині під владою Ру-

мунії відбулися 2 та 7 листопада 1919 р. [33, с. 

14], а перше засідання парламенту, в якому взяли 

участь представники від буковинців відбулось, 

уже 20 листопада 1919 р.
 
[31, с. 83; 13, с. 195]. У 

зв’язку із тим, що жодна із партій тоді не отри-

мала більшості у парламенті, було створено пар-

ламентський блок, до якого приєднались пред-

ставники Демократичної партії об’єднання Буко-

вини [8, с. 555]. Даний парламентський блок 

сформував уряд під керівництвом А. Вайда–

Воєводи. 

Сенат, як друга палата представницького 

органу, складався із сенаторів виборних та по 

праву [21, с. 373]. Конституція 1923 р. дала мож-

ливість збільшити кількість сенаторів по праву, 

що, на думку тодішніх конституціоналістів, зме-

ншило авторитет та ефективність роботи даної 
палати [21, с. 373]. Право бути обраним до скла-

ду Сенату мали громадяни Румунії, які мали 40 

років та володіли «цивільною та політичною діє-

здатністю» (ст. 75 Конституції Румунії 1923 р.). 

Виборних сенаторів обирали загальні збори ради 

повіту разом із представниками рад громад (мі-
ських і сільських), об’єднаних в одне засідання 

від кожного повіту. Професорський склад від 

кожного університету країни також мав право 

обирати, згідно зі ст. 71 Конституції 1923 р. од-

ного сенатора. 30 травня 1926 р. професорський 

склад Чернівецького університету обрав сенато-

ром І. Ністора [14, с. 1]. Сенаторами по праву 

були спадкоємці трону, яким виповнилось 18 р., 

президент румунської академії наук, представни-

ки від релігійних громад, визнаних державою, 

тощо [26, с. 15]. Також сенаторами по праву ста-

вали президенти Ради Міністрів, які пробули на 

даній посаді не менше чотирьох років, особи, які 
пробули на посаді міністра не менше шести ро-

ків, колишні прим-президенти Вищої Палати Ка-

сації та Правосуддя та голови Національних Збо-

рів, де було проголошено об’єднання із Румуні-
єю у Чернівцях, Кишиневі та Алба Юлії у 1918 р. 

[26, с.15]. Сенатором по праву від Буковини був 

митрополит. Перше засідання Сенату новообра-

ного румунського парламенту у 1919 р. мав честь 

відкрити митрополит Буковини В. Репта як най-

старший за віком [32, с. 44]. 

Керував роботою кожної палати голова, 

який представляв її перед іншими органами вла-

ди та був уповноважений розглядати процедурні 
питання (постановка питань на голосування, до-

звіл бути присутнім іншим особам на пленарних 

засіданнях тощо). При ухваленні важливих рі-
шень або при політичних кризах король консуль-

тувався із головами палат, хоча це мало форма-

льний характер. Тогочасним діючим конститу-

ційним законодавством парламенту було гаран-
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товано незалежність від інших гілок влади, що 

забезпечувалося депутатською недоторканністю 

для представників обох палат. Діяльність палат 

парламенту здійснювалась та організовувалась 

через бюро, секції, комісії та комітети. У палаті 
депутатів утворювалось 9 секцій, а в сенаті  – 7. 

Вони мали профільний характер та відповідали 

за різні сфери суспільного життя (промисловість, 

сільське господарство тощо) [21, с. 430]. Обира-

лися вони на один рік. У роботі парламенту 

обов’язково мав брати участь, згідно із ст. 96 

Конституції 1923 р., представник від уряду. 

Сесії парламенту були черговими та поза-

черговими. Чергові сесії розпочинались 15 жовт-

ня кожного року, позачергові скликались коро-

лем стільки разів, скільки було потрібно. Трива-

лість чергових сесій мала бути не більше п’яти 

місяців, а позачергових не більше семи місяців у 

визначених законодавством випадках [21, с. 462]. 

За румунським законодавством право зако-

нодавчої ініціативи мав король та представники 

обох палат парламенту. Закони вважалися при-

йнятими після розгляду їх обома палатами та 

отримання за них більшості голосів при санкціо-

нуванні їх Королем [21, с. 90].  

Міжвоєнний період у Румунії можна ви-

значити як політично нестабільний для парламе-

нту, про що свідчить проведення з 1919-1939 рр. 

11 виборчих кампаній до нього [29, с. 15]. Лише 

обраний у 1922 р. склад парламенту відпрацював 

визначений законодавством чотирьохрічний те-

рмін [27, с. 137]. Проведення парламентських 

виборів у Румунії супроводжувалися складною 

передвиборчою боротьбою, де були виправдани-

ми всі засоби. Так, для забезпечення участі ви-

борців у голосуванні було дозволено штрафувати 

їх у випадку неучасті без поважних причин у ви-

борах на 500 лей, оскільки здійснення виборчого 

права було обов’язком кожного громадянина, що 

передбачалось конституційним законодавством 

[15, с. 1-2]. Особливий негатив мало також втру-

чання у процес виборів жандармерії на підставі 
різного роду розпоряджень. Одне з них було 

прийняте 19 травня 1926 р. під номером № 130, 

давало жандармам право перевіряти «всіх та 

все», щоб не було розповсюджено ніяких друко-

ваних засобів масової інформації без дозволу 

префектури [25, с. 1].  

Згідно із діючим у Румунії конституційним 

законодавством, у 1918-1940 рр. виконавча влада 

здійснювалась від імені короля Радою Міністрів. 

Вона, як центральний орган влади, була уповно-

важена приймати спеціальні акти, які мали назву 

«журналів Ради Міністрів». Вони були обов’яз-

ковими для виконання всіма органами влади на 

місцях, а у випадку невідповідності Конституції 
та законам могли бути оскаржені у судовому по-

рядку. Про компетенцію уряду в конституційних 

актах післявоєнного періоду майже нічого не за-

значалося. Тривала така законодавча нерегламе-

нтованість до 2 серпня 1929 р., коли був прийня-

тий закон про організацію міністерств, з чим 

розпочався новий етап в організації діяльності 
румунського уряду [28, с. 256]. Згідно із закріп-

леними у ньому положеннями, міністерства 

створювалися та ліквідовувались законом. Робо-

тою міністерства керував міністр, якому допома-

гали декілька субсекретарів. Міністрами могли 

бути тільки призначені громадяни Румунії, які 
були такими у третьому поколінні, крім винятків, 

передбачених законодавством [26, с. 20]. Законо-

давством було закріплено право депутатів сумі-
щати депутатський мандат із міністерським (так, 

сенаторські повноваження представник Букови-

ни І. Ністор суміщав із міністерськими). Пред-

ставники королівської родини не могли бути 

призначеними на посади міністрів. Особливістю 

діяльності Ради Міністрів міжвоєнного періоду є 

призначення до її складу міністрів без портфелів, 

завданням яких було кураторство певними пи-

таннями (наприклад, для Буковини були призна-

чені два таких міністри-делегати, посади яких 

були створені після листопадових подій 1918 р. ) 

[30, с. 389].  

На чолі Ради Міністрів був президент Ради 

Міністрів, якому вже за законом 1929 р. король 

міг делегувати повноваження формувати склад 

уряду. Президент Ради Міністрів міг очолювати 

також одне із міністерств (внутрішніх або закор-

донних справ). Повноваження заступника голови 

Ради Міністрів покладалися на віце-президента. 

Правда, така посада тогочасним діючим законо-

давством не передбачалась. Всі органи місцевого 

управління за законодавством Румунії міжвоєн-

ного періоду були підконтрольні та підзвітні Мі-
ністерству внутрішніх справ, яке вважалося 

центральним в уряді. До компетенції даного мі-
ністерства також належало формування складу 

органів місцевої влади, якщо це не належало до 

компетенції короля. Фактично за втілення дер-

жавної політики на місцях відповідав уряд, за що 

він, згідно із законодавством, був відповідальний 

перед парламентом до встановлення королівської 
диктатури у 1938 р., але дане положення мало 

лише декларативний характер. Політична неста-

більність в країні та відсутність політичної єдно-

сті в парламенті мали наслідком зміну 38 складів 

урядів Румунії за 1918-1940 рр. [8, с. 565]. Така 
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часта зміна урядів негативно впливала на розви-

ток внутрішньодержавної політики, особливо на 

місцях. З метою прискорення централізації влад-

них важелів у руках короля в березні 1938 р. бу-

ло створено Королівську Раду як дорадчий орган 

при ньому. Склад ради визначався самим коро-

лем та кількісно не був обмежений. Даний орган 

міг бути наділений королем спеціальними пов-

новаженнями з вирішення державних питань у 

різних галузях. Королівська рада засідала на ви-

могу короля як самостійно, так і разом із Радою 

Міністрів [35, с. 126]. 

Судова гілка влади проголошувалась неза-

лежною від двох інших. Вона була наділена ру-

мунськими конституціями міжвоєнного періоду 

правом стежити за дотриманням законодавства 

всіма органами влади із повноваженнями скасо-

вування актів, які суперечили законодавству. Рі-
шення судовими органами приймались на основі 
закону та виконувались від імені короля згідно із 
Конституцією. Питання конституційності актів, 

прийнятих вищими органами влади, розгляда-

лись Вищою Палатою Касації та Правосуддя (до 

її складу у 1919 р. були призначені і двоє пред-

ставників від Буковини), що була вищою судовою 

установою у Румунії. Проголошення конституцій-

ним законодавством можливості судової гілки вла-

ди стежити за законністю діяльності інших органів 

державної влади мало декларативний характер. Це 

було пов’язано із тим, що суди були лише інстру-

ментом у руках короля та уряду. 

Дослідивши процес організації та діяльності 
вищих органів державної влади Румунії в міжвоєн-

ний період можна зробити такі висновки: 

1. Організація та діяльність вищих органів 

влади Румунії в міжвоєнний період регламенту-

вались Конституціями 1866, 1923 та 1938 рр. 

2. Проголошення демократичних принципів 

організації влади у Конституціях Румунії 1866 та 

1923 рр. мало лише декларативний характер. 

3. Провідне місце в системі органів державної 
влади належало королю, в руках якого були скон-

центровані важелі впливу на парламент і уряд. 

4. У період недієздатності парламенту й уряду 

вся повнота влади переходила до короля, чим у 

1938р. скористався румунський король Кароль, уста-
новивши у державі режим особистої диктатури, уза-
коненої лютневою Конституцією 1938 р. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ   

В ПЕРІОД ДІЇ ЛИТОВСЬКИХ СТАТУТІВ 

 
У статті здійснений аналіз особливостей цивільного судочинства, що здійснювалися на тій частині тери-

торії України, на якій діяли Литовські статути. 

 

Постановка проблеми. Пізнання права 

передбачає в першу чергу визначення того, як 

воно виникло в тих чи інших умовах історичної 
епохи, які основні етапи пройшло в своєму роз-
витку і як змінювалося у процесі такого розвит-

ку, чим стало в момент свого дослідження і, на 

кінець, які тенденції його руху [9, с.109]. 

Формування і подальше змістовне удоско-

налення норм права, які за своїм характером і 
сутністю мали процесуальний зміст, вже на ран-

ніх етапах розвитку судової системи на території 
сучасної України або на окремих її частинах, 

врегулювали важливі питання судового порядку 

розгляду життєвих конфліктних ситуацій. Цьому 

сприяли соціально-економічні, політичні умови, 

а також суспільна потреба у нормативному регу-

люванні такої важливої сфери життєдіяльності 
держави як судоустрій та судочинство.  

З’ясування особливостей розвитку процесуа-

льних норм які врегулювали судочинство в цивіль-

них справах на різних історичних етапах дають 

можливість не лише охарактеризувати  закономір-

ності законодавчих реформ в сфері судоустрою та 

цивільного судочинства, а й визначити, як заро-

джувалися і розвивалися сучасні інститути.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Питання, які пов’язані з дослідженням історич-

них закономірностей розвитку законодавства, що 

регулювало судоустрій і судочинство з певних 

категорій справ (кримінальних, цивільних) пере-

важно були об’єктом наукової уваги представни-

ків історико-правових наук: М.Ф. Володимірсь-

кого – Буданова, А.О. Губика, Л.М. Гумилева, 

С.Е. Десницького, В.Д. Гончаренка, П.П. Захар-

ченка, В.Іванова, О.П.Івановської, А.И. Рогожи-

на, О.В. Сурилова, В.С. Кульчицького, М.І. На-

стюка, С.В. Пахмана, І.Я. Терлюк, Б.И.Тищика, 

В.Я. Тація, П.Музиченка, А.И. Пашука, 

О.О.Шевченка, А.С. Чайковського, М.Чубатого, 

О.Г. Яковського та інших. У своїх наукових до-

слідженнях зазначеними авторами досліджува-

лися більш загальні характерні особливості про-

цесуальних норм, наводяться окремі положення 

діючого на той час законодавства, в загальній 

формі коментується сам судовий процес. 

Представниками науки цивільного проце-

суального права дослідження, як правило, здійс-

нювалося з середини XIX ст., бо саме цей період 

характеризується формуванням цивільного про-

цесуального законодавства у самостійну сферу 

регулювання відносин щодо судоустрою і судо-

чинства, та формуванням науки цивільного про-

цесуального права. Але деякі питання історично-

го розвитку процесуальних норм досліджувалося 

і представниками цивільного процесуального 

права: І. Жеруолісом, М.К. Треушніковим, О.Ф. 

Клейманом, М.Х. Хутиз, Н.А. Чечіною, Н.В. 

Черкасовою, С.О. Халатовим та іншими.    

Метою статті є науковий аналіз історії виник-

нення і розвитку цивільних процесуальних норм, які 
регулювали порядок судового провадження для 

розв’язання життєвих конфліктів на ранніх етапах 

становлення української державності. 
Виклад основного матеріалу. Середина 

XIV ст. в історії Української державності харак-

теризується експансією її територій сусідніми 

державами. Починаючи з другої половини XIV 

ст. розпочався наступ Литовської держави на 

українську територію і вже на початку XV ст. 

більша частина України входила до складу Ве-

ликого князівства Литовського.  

Найважливішою пам‘яткою права Литов-

сько-Руської держави були статути у трьох реда-

кціях: 1529р. («Старий»), 1566р. («Волинський») 

і 1588р. («Новий»).  

Основними причинами проведення систе-

матизації у Великому князівстві Литовському 

були: необхідність узагальнення успадкованих 

Литовсько-Руською державою норм звичаєвого 

права і давньоруських правових норм; створити 

єдині правові основи для формування єдиної су-

дової практики при розгляді цивільних і кримі-
нальних справ; запровадження в законодавстві 
ефективних процедур вирішення справ у судах, 

та формування професійних суддів. 

Перший Литовський Статут (1529 р.) скла-

дався з XIII розділів. У його основу були покла-

дені норми, напрацьовані державною та судовою 

практикою. Тому він містив процесуальні норми, 

присвячені судоустрою і судочинству (VI XI – 
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XIII розд.). Статут проголошував, що усі особи, 

«які злиденні, та і багаті», повинні були судитися 

на основі норм, викладених у статуті [6,с.187]. 

Другий Литовський статут було затверджено 

в 1566 р., який поділявся на 14 розділів і також міс-

тив процесуальні норми ( розд. IV, XI – XIV ).    

До юрисдикції судів належали досить ши-

роке коло цивільних справ. У розглядуваний пе-

ріод оформились і були детально регламентова-

ні: інститут приватної власності (нерухомі та ру-

хомі речі), основу яких складали земля, будівлі, 
різноманітні речі, які були об‘єктами вільного роз-
порядження власниками; інститут спільної власно-

сті («маєтність спільна») в рамках якої співвласни-

ки не вправі були розпоряджатися спільною влас-

ністю без згоди інших співвласників («нероздели-

вшиы именья с братиєю своєю продавати не мо-

жет»); інститут сервітутного права (право користу-

ватися чужим лісом, полем; будівництвом млина, 

мостів тощо); інститут зобов’язального права (ку-

пля – продаж, застава, обмін, дарування тощо); ін-

ститут спадкових відносин; шлюбно – сімейні від-

носини (розірвання шлюбу, поділ майна, визнання 

шлюбу недійсним тощо). Розвиток і функціону-

вання приватних відносин спричиняв конфліктні 
ситуації, для вирішення яких заінтересовані  особи 

зверталися до судових органів. Тому переважна 

більшість норм у Статутах присвячувалась питан-

ням судочинства, яке було єдиним для цивільних і 
кримінальних справ. 

Загальна територіальна підсудність справ 

визначалась у відповідності із звичаєвим правом: 

за місцем проживання відповідача [12,c.86]. 

Для цивільного судочинства було характе-

рним те, що його порушення здійснювалося за 

заявою (скаргою) заінтересованої сторони, шля-

хом звернення до судових установ із своїми ви-

могами. Правда Статути не визначали форму та-

кого звернення, тому можна припустити, що ви-

моги могли бути оформлені в письмовій формі 
або звернення допускалося в усній формі з фік-

сацією у судових документах (судовій книзі). З 

такою вимогою до суду могли звернутися сам 

позивач, який мав назву «сторона повадова», або 

«істець», або родичі цієї особи. Особа, яка звер-

талася до суду обов’язково повинна була вказати 

на відповідача, який називався «сторона отпор-

на» або «позвана». 

Виклик відповідача до суду називався «по-

гонею», «погоном». У першому Литовському 

Статуті ці терміни  були юридично закріплені. 
Відповідач закликався до явки на суд від імені 
уряду. Як позов так і погон записувалися в судо-

ві книги і вручалися відповідачеві через вижа 

(возного). «Позовного» викликали до трьох разів. 

Неявка до суду без причин призводила до його 

програшу у справі [16,с.69]. Це була важлива про-

цедура, яка забезпечувала рівність сторін в судо-

вому процесі, оскільки відповідач інформувався 

про пред‘явлені до нього вимоги, міг ознайомитися 

з ними і підготуватися для захисту в процесі. 
Існувала і так звана договірна згода сторін 

про явку до суду («видачка»). Сторони визначали 

між собою з приводу чого виник спір, до якого су-

ду вони звернуться і строк з‘явлення до суду. 

Якщо сторона після такої угоди не з‘яв-

ляється в суд то вона не лише програвала процес, 

а й позбавлялася заставленої при цьому суми 

грошей. Отже, можна говорити про існування так 

званої договірної підсудності, яка в ті часи за-

безпечувалася грошовою заставою сторін. 

Діюче законодавство Литовсько-Руської 
держави не визначало віку, з досягненням якого 

особа мала право звертатися до суду особисто  у 

якості позивача або бути притягненою як відпо-

відач. Такими могли бути особи як чоловічої так 

і жіночої статі. Рівноправність жінки з чоловіком 

підтверджується її участю у різноманітних від-

носинах: вона могла управляти господарством, 

стояти на чолі війська, чинити наїзди (набіги) на 

сусідів тощо [5,с.31]. Рівноправність подружжя у 

шлюбі гарантувалося її матеріальною незалежні-
стю в сім‘ї, присягою даною під час церковного 

вінчання, а також розподілом «батьківського» та 

«материнського» майна при спадкуванні. Дозво-

лялося для жінок і укладення будь – яких зо-

бов’язальних угод. 

Стосовно віку особи, яка б могла брати 

участь стороною, то швидше це залежало від 

двох факторів: досягнення повноліття, яке шви-

дше пов‘язувалося із шлюбним віком (для чоло-

віків - 18 років, для жінок – 15 років) і проживання 

окремо від батьків (наявність самостійного майна). 

Якщо діти жили разом з батьками то позов 

пред‘являвся від імені батька, який був основним 

власником майна і займав панівне становище в ро-

дині. Дозволялося пред‘явлення позову дружиною 

від імені її чоловіка. Так само інтереси дітей в суді 
захищалися їх батьками або опікунами. 

Литовські Статути (1529, 1566 р.р.) у якості 
винятку передбачали участь в суді неповнолітніх 

дітей одночасно з опікуном у чотирьох випадках: 

викуп заставленого батьком майна; коли батько 

не виконав при житті якесь доручення і воно по-

винно бути виконано; якщо при житті батько вів 

судовий процес з приводу родового майна; в разі 
сплати боргів свого батька (Розд.5, арт.6). 



О.В. Гетманцев 

24 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 489. Правознавство. 

Участь сторін у процесі була обов’язковою. 

Сторони могли скористатися послугами предста-

вника, який спочатку допускався як виняток у 

справах з участю дітей, душевнохворих, калік, 

осіб похилого віку. В період Литовсько – Руської 
доби, перший Литовський Статут (1529 р.) пред-

ставників називає «прокуратор». У ролі предста-

вника могла виступити будь – яка особа, незале-

жно від соціальної належності та матеріального 

стану. У XVI ст. з‘являється новий тип захисни-

ка, професійного юриста – «прокуратора або ре-

чника» [18,с.16]. Такі особи виконували функцію 

представництва в суді  і надавали необхідні кон-

сультації. За свої послуги вони брали плату, роз-
мір якої визначався за письмовою угодою. 

Були обмеження щодо осіб, які не могли 

здійснювати представництво. До них відносили-

ся священнослужителі, судді, особи, які працю-

вали в суді. 
Повноваження на представництво могли 

підтверджуватися договором, а якщо особа, яку 

представляють, була присутня в суді, то за її ус-

ною заявою, яка заносилася у судову книгу. 

Важливо, що у Литовському Статуті пе-

редбачався спеціальний урядовий захисник для 

убогих людей, удів і сиріт, які не могли себе за-

хищати [7,c.3]. 

Із середини XVI ст. участь в суді сторін че-

рез адвоката набуває неабиякого поширення. По-

яснювалось це тим, що адвокати були більш гра-

мотно і професійно підготовленими до судового 

процесу і знали тонкощі судової процедури. 

Учасники судового процесу не завжди вільно 

володіли законодавством, не могли правильно 

посилатися на зміст його норм. Адвокат не лише 

знав норми права, а й вмів їх тлумачити, вільно 

висловлюватися з приводу їх дії. Таким чином 

процес набував характеру змагання з приводу 

застосування права. 

Судовий процес на українських землях, які 
входили до Великого князівства Литовського,  за 

висновками  більшості дослідників, мав  змага-

льний  характер [15,c.135-136; 10,с.71] і ввесь 

тягар збирання і подання доказів до суду покла-

дався повністю на сторони. Суд не мав право 

збирати докази за власної ініціативи. 

Важливе місце в системі доказів посідали 

речові та письмові докази. Хоча такий поділ є 

дещо умовним, оскільки в Статутах прямо не 

вказується на такі види доказів. У якості речових 

доказів могли бути пред‘явлені в суд різні побу-

тові речі, нерухоме майно, тварина, зброя тощо. 

Тобто, це були предмети, які завдяки своїм влас-

тивостям або залишеним слідам могли мати до-

казове значення (наприклад знайдена річ, по-

шкоджене майно, зіпсований одяг тощо). 

З поширенням письменності і розвитком до-

говірних (зобов’язальних) відносин, в судовому 

процесі почали застосовуватися письмові докази: 

документи, договори, письмові доручення тощо. 

 Дотримання встановленої форми договору 

і дотримання порядку його укладення були важ-

ливими умовами які підвищували доказову силу 

письмового доказу. Хоча не виключалася мож-

ливість заперечення достовірності такого доказу 

(його фальшивість), тому тоді залучалися пока-

зання свідків. 

Найпоширенішими доказами були пока-

зання свідків. Статути визначали коло осіб які 
могли бути свідками [6, с.200], а також були об-

меження щодо використань показань свідка. Як 

стверджують В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик не 

могли бути свідками раніше засуджені за тяжкі 
злочини, слуги проти своїх панів, співучасники 

злочинів, душевнохворі та ін. [10, с.72]. Перший 

Литовський Статут містив єдину вимогу, що сві-
дками можуть бути тільки християни римського 

чи грецького віросповідання. Cвідками не могли 

бути у справах про землю: євреї, татари ( Розд.8, 

арт.5 ). Якщо буде встановлено, що свідок давав 

неправдиві показання, то позивач мав право їх 

притягнути до відповідальності ( Розд.6, арт.27 ). 

В системі показань свідків існувала нерівність в 

оцінки їх доказової сили. Показання шляхтича 

мали більш вагому доказову силу в порівнянні з 
свідченнями простолюдина. Важливе значення 

мали показання свідків – «добрих людей », які 
підтверджували «добру» або «дурну» славу сто-

рони, констатували чинність правової дії. 
Допит свідка здійснювався з приведенням 

його до присяги ( клятва на Біблії ). У своїх пока-

заннях свідок, як правило, свідчив на користь тієї 
сторони, яка його викликала в суд. Показання 

свідків заносилися до судової книги.  

Присяга ( клятва ) сторони, як доказ, засто-

совувалися в разі відсутності свідків або коли 

показання свідків з обох сторін були суперечли-

вими та непереконливими. Така клятва давалася 

іменем Бога  і була спрямована до совісті. Тому 

сторона, яка не була переконана у своїй правоті, 
намагалася уникнути присягання сама і не допу-

скала присяги     супротивника [10,с.70]. Для ви-

значення черговості присяги використовувалося 

жеребкування. Справу вигравала та сторона, якій 

випало право принести присягу. 

Свої особливості мало судочинство в під-

коморському суді, оскільки розгляд справи здій-

снювався на місті спірних меж землеволодінь. 
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Підкоморій заслуховував пояснення сторін, опи-

тував сусідів, знайомився з письмовими й інши-

ми доказами [10, с.71]. Результати розгляду спра-

ви фіксувалися в підкоморських книгах. Специ-

фічною ознакою підкоморського суду було те, 

що він не мав власного приміщення, засідаючи 

завжди безпосередньо на місті спору [9,с.8]. 

Процес в суді  розпочинався в день і час 

призначений судом. Сторони повинні були під-

готуватися до процесу і ця діяльність зводилася 

до виконання ними свого обов’язку у збиранні і 
поданні доказів, оскільки доводити і спростову-

вати вимоги повинні бути саме сторони. Тогоча-

сне законодавство не визначало строків та по-

рядку  подання доказів до суду, а тому швидше 

за все їх пред’явлення в суді та їх дослідження 

здійснювалося одночасно. Цивільні справи вирі-
шувалися на підставі тих доказів які були 

пред’явлені в суді. 
Процес відбувався усно і відкрито. Пояс-

нення сторін, показання свідків  здійснювалися 

на старослов’янській мові, але згодом процес 

вівся на польській мові. Основу процесу становила 

розмова між сторонами про їх спір. Спочатку ви-

ступала «сторона повадова» (позивач), пред’являла 

свої докази, а потім пояснення давав відповідач і 
пред’являв власні докази  ( «В суді… кожен пови-

нен один перед одним ( свої ) права відстоювати… 

аж до кінця». Розд.6, арт.2 Лит. Ст.). 

Власні (або особисті ) пояснення сторін ві-
дігравали важливу роль в процесі розгляду і ви-

рішення справи. Саме пояснення позивача дава-

ло можливість визначити: що підлягає захисту, 

яке право чи інтерес порушено, хто порушив, 

розмір завданої шкоди, про наявні докази, яке б 

рішення хотів би отримати. Таким чином визна-

чалися обставини справи, які повинні встанов-

люватися в суді. 
У свою чергу, відповідач (сторона «отпор-

на» чи «позвана»), теж мав право на пояснення 

своїх заперечень і спростування вимог позивача 

своїми доказами. 

Серед пояснень сторін виділяється такий 

його різновид як власне зізнання, яке мало вирі-
шальну доказову силу, оскільки воно впливало 

на результат процесу. Власне зізнання стосува-

лося лише сторони. У цивільному процесі не за-

стосовувалися тортури, на відмінну від розгляду 

кримінальних справ, тому таке зізнання повинно 

бути зроблено добровільно, або під «тиском» ін-

ших доказів. Зазвичай таке зізнання повинно роби-

тися відповідачем. Але в рамках власного зізнання 

позивач мав право відмовитися від позову, визна-

вши таким чином власну вину у існуючому спорі. 

Такі зізнання сторін могли привести і до укладення 

між ними мирової угоди. Вчинення зазначених дій 

вело до закінчення процесу по справі. 
Процес завершувався проголошенням судо-

вого рішення, яке називалося « декретом », оформ-

лялося в письмовій формі і підписувалося судом.    

Після Люблінської унії (1569р.) з’явилася 

потреба привести литовське законодавство у від-

повідність до польських законів. У 1588 р. при-

ймається Третій Литовський статут, який як і 
попередні Статути регулював порядок судочинс-

тва. Цей Статут обмежував застосування звичає-

вого права в судовій практиці. В основному він 

діяв на землях, які входили до Польщі до укла-

дення Люблінської унії. На територіях які входи-

ли до Великого князівства Литовського діяли 

попередні статути. 

Висновки: Отже, судоустрій і судочинство 

на українських землях, які знаходилися під вла-

дою Великого князівства Литовського характе-

ризувалися наявністю процесуальних норм, які 
визначали юрисдикцію судів, регулювали проце-

суальне становище сторін, визначали систему 

доказів та порядок їх дослідження, встановлюва-

ли засади судового процесу. Саме такі норми міс-

тилися у Литовських статутах, які за змістом були 

прогресивним кроком у правовому регулюванні не 

лише судоустрою, а питань процесуального харак-

теру. Підтвердженням цього є окремі редакції 
норм, що визначали порядок звернення, коло дока-

зів, порядок розгляду справи. Все це говорить про 

становлення саме процесуальних норм, які засто-

совувалися при вирішенні цивільних справ. 
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ СТОРІН  

У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
 

В цій статті проаналізовано генезис принципу рівності сторін в цивільному судочинстві на основі норма-

тивно-правових актів, які регулювали порядок здійснення судочинства на території України з найдавніших ча-

сів до сьогодення. 

 

Постановка проблеми. Важливою гаран-

тією забезпечення неупередженого судового роз-
гляду й ухваленню справедливого судового рі-
шення  є принцип рівності сторін у цивільному 

судочинстві. Великого значення має вивчення 

історії розвитку даного принципу в законодавстві, 
яке діяло на території України, з метою виявлення 

особливостей його реалізації в різні історичні пері-
оди. Дослідження генезису принципу процесуаль-

ної рівності сторін дає можливість зрозуміти юри-

дичну природу даного принципу, а також визначи-

ти першоджерела його закріплення та виявити 

зміст даного принципу  протягом розвитку цивіль-

ного процесуального законодавства. 

Метою дослідження є генезис принципу 

рівності сторін у цивільному судочинстві на ос-

нові нормативно-правових актів, які регулювали 

порядок здійснення судочинства на території 
України з найдавніших часів до сьогодення. 

Ступінь наукової розробки. Принцип рів-

ності сторін у цивільному судочинстві, як одне із 
керівних положень цивільного процесуального 

права, був об’єктом дослідження багатьох учених-

процесуалістів. Поняття та зміст даного принципу 

досліджували С.В. Васильєв, М.А. Вікут, О.Ф. Во-

ронов, А.О. Власов, І.М. Зайцев, В.А. Кройтор, 

Т.В. Сахнова, В.М. Семенов, В.І Тертишніков, 

М.К. Треушніков, Л.В. Туманова, А.А. Ференс-

Сороцький, С.Я. Фурса, М.Й. Штефан, тощо. 

Проте історії розвитку принципу рівності 
сторін не приділялося значної уваги. Тому досліди-

ти дане питання можна, аналізуючи нормативно-

правові акти, які діяли на території України, а також 

використовуючи праці юристів-істориків, серед яких 

можна назвати Н.П. Васильченка, О.І Гурія, В.М. 

Іванова,  І.Г. Петрова,  А.Й. Рогожина та ін.  

Виклад основного матеріалу. З перших ча-

сів становлення державності на території сучасної 
України спори, які виникали між особами вирішу-

валися відповідно до місцевих звичаїв. Першим 

кодифікованим актом, який регулював порядок 

вирішення спорів у «судах», була «Руська Правда». 

За «Руською Правдою» існував єдиний по-

рядок розгляду кримінальних і цивільних справ. 

Процес був змаганням сторін перед судом, який 

проходив усно з присутністю свідків. Сторонами 

у процесі могли виступати фізичні особи, а та-

кож  рід, сім’я або громада. 

Як зазначає І.В. Петров, давньоруський 

процес не був хаотичним нагромадженням про-

цесуальних дій, а здійснювався на основі осно-

воположних правових ідей, таких як: презумпції 
винуватості, здійснення «суду» на основі змага-

льності та відносної рівності сторін...[11, с. 289]. 

Згідно з «Руською Правдою», сторони, які 
брали участь у процесі, називалися однаково – 

«істци», з чого можна зробити припущення, що 

даний закон намагався закріпити рівне процесуа-

льне становище обох сторін. Активну роль у 

процесі займала особа, за заявою якої розпочи-

налося судочинство. Обидві сторони зобов’язані 
були подати достатню кількість доказів, які під-

тверджували їх вимоги та заперечення. Прикла-

дом формальної  рівності сторін у процесі був 

«поєдинок». Судовий поєдинок (поле) вирiшував 

долю спiрної  справи  залежно  вiд  перемоги або 

поразки однiєї зі сторiн, що вступали перед судом 

у єдиноборство, часто зі зброєю в руках. Правди-

вим вважався той, хто перемагав [9, с. 68]. 

Однак, незважаючи на це, в «Руській Прав-

ді» містилися норми, які закріплювали нерівність 

у правовому становищі сторін. Перш за все, це 

норми, які встановлювали підстави та порядок 

проведення «Суду Божого», тобто випробову-

вання залізом, водою та ін (ст. 21, 22 «Руської 
Правди»). Відповідно до цих норм дані випробо-

вування застосовувалися тільки до однієї сторо-

ни. Згідно зі ст. 1 «Руської Правди» у відповідача 

була можливість відкупити себе від відповідаль-

ності за посередництвом князя [12, с. 50], що фак-

тично могла зробити лише заможна особа. Як за-

значає А.Й. Рогожин, давньоруське судочинство, в 

кiнцевому рахунку послiдовно вiдстоювало iнте-

реси пануючого класу феодалiв. Феодал мiг приве-

сти в суд найбiльшу кiлькiсть послухiв i бiльш 

успiшно  органiзувати «звiд» i «гонiння слiду». Вiн 

мав кращу зброю i кращого бойового коня, мiг 
розраховувати на перемогу в судовому поєдинку i, 



С.І. Степурко 

28 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 489. Правознавство. 

звичайно ж, на  його  боцi  завжди  стояли  суддi  -  

представники  того  ж  пануючого класу [9, с. 69]. 

Тому, не зважаючи на те, що давньоруський 

процес проходив на змагальних засадах, сторони в 

процесі фактично та юридично не були рівними. 

Основним чинником цього виступало правове та 

майнове становище осіб у Київській Русі. 
У часи феодальної роздробленості в Київ-

ській Русі продовжували діяли місцеві звичаї, 
«Руська Правда» та норми права іноземних дер-

жав, під владою яких перебували Українські зе-

млі, а саме Речі Посполитої та Великого Князівс-

тва Литовського. Збірниками законів, які уніфі-
кували діюче право в Князівстві Литовському 

були Статути Великого князівства Литовського 

1529 р.,  1566 р. та 1588 р., які продовжували 

діяти два з половиною століття. 

У Литовських статутах містилися норми, 

які регулювали порядок розгляду справ у судах.  

Одне із положень, яке забезпечувало проце-

суальну рівність сторін, установлювало, що у спра-

ві обов’язково має бути присутній відповідач, яко-

го повідомляли повісткою про розгляд справи (ст. 

3 І Литовського Статуту). Це надавало відповідачу 

рівні можливості порівняно з позивачем викорис-

товувати процесуальні засоби захисту своїх прав. 

Також кожна сторона мала право брати участь у 

справі через представника, якому надавалося дору-

чення на ведення справи (ст. 8 І Литовського Ста-

туту) та оскаржити рішення суду. 

 У випадках неналежної поведінки в суді до 

сторін застосовувалися однакові заходи процесу-

ального примусу, проте розмір шкоди заподіяної 
іншій стороні, залежав від соціального статусу 

особи (ст. 17-18 І Литовського Статуту) [13, 

с.243, 246, 248].  

У Литовському статуті знайшли місце і но-

рми, які встановлювали нерівність за підсудніс-

тю: шляхтичів повинні судити тільки воєводи, 

маршалки та старости та ін [13, с. 241-252]. 

Отже, Литовські статути за змістом і рівнем 

законодавчої техніки вважаються одними з най-

прогресивніших на той час законодавчих актів, які 
наділяли сторін у процесі значним обсягом проце-

суальних повноважень. Проте становище сторін 

під час розгляду справи в суді багато в чому зале-

жало від їх класової та станової належності. 
Об’єднання України та Росії в єдине держав-

не утворення зумовило з 1654 р. поширення на 

українських землях російських правових норм.  

Серед законодавчих актів, які регламенту-

вали порядок розгляду справ, були укази «О фо-

рме суда», «Об отмене в судных делах очных 

ставок, о бытии вместо оных распросу и розыску, 

о сведетелях, об отводе оных, о присяге, о нака-

зании лжесведетелей и о пошлинных деньгах» та 

«Краткое изображение процесов или судебных 

тяжеб». У даних актах було сформульовано по-

няття позивача та відповідача, встановлено під-

судність справ за місцезнаходженням відповіда-

ча, а також надавалося право відповідачу подава-

ти заперечення проти позову: «позволено чело-

битчику письменно жалобу приносить, и ответчику 

во определенной ему краткой термин на оную 

ответствовать» [7, с. 829]. Однак, разом з тим, ука-

зом «Об отмене в судных делах очных ставок...» 

вводився слідчий процес як для кримінального, так 

і цивільного судочинства, пояснюючи тим, що не-

обхідно боротися зі зловживанням сторін. Це при-

звело до значного обмеження прав сторін, перш за 

все у процесі доказування. 

Внаслідок соціально-економічного та полі-
тичного розвитку України в першій половині 
XVIII ст. виникла необхідність кодифікації пра-

ва, чого прагнули місцева українська влада та 

російський уряд. Наслідком кодифікації стала 

поява у 1743 р. зводу законів «Права, за якими 

судиться малоросійський народ». Глава восьма  

«Прав...» визначала поняття позивача та відпові-
дача, а також регулювала порядок розгляду 

справ в судах. Даний нормативний акт узаконю-

вав соціальну нерівність населення України при 

здійсненні правосуддя: судитися шляхтич або 

представник козацької старшини міг тільки в су-

ді, призначеному для свого «рангу» та звання. 

Суд, що не відповідав соціальному становищу 

тієї чи іншої особи, не мав юридичних підстав 

для ведення її справи [6, с. 39].  

Важливим етапом в історії розвитку проце-

суального законодавства стала судова реформа 

1864 р., яка завершилася затвердженням імпера-

тором Олександром ІІ Судових Статутів, одним з 
яких був Статут цивільного судочинства. Особ-

ливістю судової реформи був поділ судового 

процесу на кримінальний та цивільний. Колиш-

ній становий, залежний від адміністрації суд за-

мінювався судом, який базувався на демократич-

них принципах (змагальності, гласності, рівності 
всіх перед законом, права звинуваченого на за-

хист та ін) [8, с.120-121].  

У цей час активно починає розвиватися на-

ука цивільного процесуального права, науковці 
досліджують, зокрема, і принцип процесуальної 
рівності сторін. Відомий дореволюційний проце-

суаліст Є.В. Васьковський принцип рівності сто-

рін у цивільному судочинстві зводив до двох ос-

новних положень.  
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1. Суд не може постановити рішення, не 

вислухавши пояснень відповідача (audiatur et 

altera pars), або іншими словами не надавши йо-

му можливості дати пояснення, а також, якщо 

відповідач не бажає давати пояснення, то ніхто 

не може його змусити це робити (ст. 4 Статуту 

визначала, що  «суди можуть вирішувати цивіль-

ні справи не інакше, як після заслуховування по-

яснень протилежної сторони...»). 

2. Кожній стороні повинні бути надані од-

накові процесуальні засоби боротьби, а також 

однакова можливість ними користуватися: пози-

вачу не може бути дозволено те, що не дозволя-

ється відповідачу, та навпаки.  

Під час розгляду справи головуючий може 

зупинити словесне змагання сторін лише тоді, 
коли будуть вислухані в рівній кількості обидві 
сторони (ст. 338 Статуту) [4, с. 98-99]. 

Серед гарантій забезпечення принципу рів-

ності сторін можна виділити такі: можливість сто-

рін брати участь у процесі через представника, не-

залежність суду, можливість відводу суддів та ін. 

Подальша розробка цивільного процесуа-

льного законодавства відбувалася у складних 

політичних та економічних умовах становлення 

країни Рад.  30  липня 1924 р. був затверджений 

ЦПК УРСР. Потреби судової практики щодо 

розв’язання цивільно-правових питань зумовили 

прийняття у 1929 р. нового кодексу. У ЦПК 

УРСР  1929 р. принцип рівності сторін прямо не 

закріплювався. Ст. 13 ЦПК УРСР містила пере-

лік прав, якими наділяються сторони в під час 

розгляду справи в суді, а ст. 8 ЦПК УРСР зазна-

чала, що сторони зобов’язані сумлінно користу-

ватися всіма належними їм процесуальними пра-

вами [15, с. 5, 4]. Даний кодекс містив норми, які 
можна віднести до гарантій реалізації принципу 

рівності сторін, а саме незалежність суддів, та 

можливість їх відводу за клопотанням сторін, 

можливість користуватися рідною мовою та по-

слугами перекладача, право сторін брати участь 

у процесі через представника та ін. Однак  у 

ЦПК УРСР були присутні норми, які можна вва-

жати порушенням принципу рівності сторін. На-

приклад, відповідно до ст. 93 ЦПК УРСР суд має 

право залежно від складності справи витребувати 

від позивача копії позовної заяви і всіх доданих 

до неї документів, відповідно до числа учасників 

у справі на стороні відповідача лише в тому ви-

падку, коли він визнає це потрібним; відповідно 

до ст. 202 ЦПК УРСР, якщо розмір позовних ви-

мог не встановлено законом, то суд, ухвалюючи 

рішення у справі, залежно від з’ясованих на суді 
обставин, може вийти за межі заявлених позива-

чем вимог та ін [15, с. 18, 28]. У даному випадку 

законодавець надавав позивачу переваги у пра-

вовому становищі порівняно з відповідачем. 

Наступним нормативно-правовим актом, 

який регулював порядок здійснення правосуддя з 
цивільних справ, був ЦПК України 1963 р. Ст. 

103 ЦПК України, яка зазначала, що сторони ко-

ристуються рівними процесуальними правами 

[2], не в повній мірі відображала принцип рівно-

сті сторін, акцентуючи на рівності лише прав 

сторін. Це викликало дискусії серед науковців 

щодо змісту принципу рівності сторін у цивіль-

ному судочинстві.  
Найбільш поширеною була позиція процесу-

алістів, які до змісту даного принципу відносили: 

1. Закріплені в законодавстві рівні процесуа-

льні права та обов’язки сторін. 

2. Процесуальні гарантії, які забезпечують 

однакові можливості для здійснення прав та ви-

конання обов’язків. 

3. Рівна процесуальна допомога суду [10, с. 125]. 

Гарантіями принципу рівності сторін від-

повідно до ЦПК України 1963 р. можна назвати 

незалежність суддів та підкорення їх тільки за-

кону, можливість відводу суддів, право користу-

ватися рідною мовою та послугами перекладача, 

обов’язок суду повідомляти   сторін про час та 

місце розгляду своєї справи, прийняття рішення 

в нарадчій кімнаті та ін. 

Щодо рівного сприяння суду, то, відповід-

но до ст. 15 ЦПК України, суд зобов’язаний 

роз’яснити особам, які беруть участь у справі, їх 

права й обов’язки, попередити про наслідки вчи-

нення або невчинення процесуальних дій, а та-

кож у встановлених законом випадках, відповід-

но до ст. 47 ЦПК України, за клопотанням сто-

рони зобов’язаний витребувати письмові докази 

від підприємств, установ, організацій та ін. 

Наука цивільного процесуального права 

радянського періоду  проголошувала повну рів-

ність усіх громадян при здійсненні правосуддя та 

заперечувала наявність винятків з даного прин-

ципу. Відповідно до ідеології, яка панувала в 

країні, зазначалося, що нерівність існує лише в 

«буржуазному праві»[3, с. 52]. 

Більш точно принцип рівності сторін у ци-

вільному судочинстві закріпив ЦПК України 

2004 р., у ст. 31 якого зазначено, що сторони ма-

ють рівні процесуальні права і обов’язки [1, с. 

13]. У цей час у науці цивільного процесуально-

го права з’являться твердження про те, що потрі-
бно розрізняти юридичну та фактичну рівність. 

Остання підвищує ефективність реалізації прин-

ципу та залежить від ряду обставин: змісту зако-
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ну, ставлення суду до сторін, третіх осіб, а також 

від самих учасників. Бажання та вміння осіб за-

хищатися в суді, їх ініціативна та активна пове-

дінка – це той фактор дійсної процесуальної рів-

ноправності, здатний забезпечити реальний за-

хист прав, свобод та інтересів [14, с. 111]. 

Висновки. Отже, принцип рівності сторін у 

цивільному судочинстві почав свій розвиток ще з 
давніх часів, коли особи для вирішення спору по-

чали звертатися до третьої сторони – суду. Першим 

кодифікованим актом, який регулював порядок 

розгляду справ у судах була «Руська Правда». У 

даному акті були спроби закріпити рівне процесуа-

льне становище сторін при вирішенні спору в суді.  
Довгий час після розпаду Київської Русі по-

рядок здійснення судочинства регулювався норма-

ми права держав, під владою яких перебували те-

риторії сучасної України, а саме Великого Князівс-

тва Литовського, Речі Посполитої та Московської 
імперії. Норми права цих держав, які регулювали 

порядок здійснення судочинства, хоча і закріплю-

вали здебільшого рівне процесуальне становище 

сторін, все-ж-таки надавали переваги та привілеї 
вищій за соціальним становищем стороні, а судді, 
які були представниками знаті сприяли під час роз-
гляду справи більш заможній особі. 

Уперше принцип рівності сторін у цивіль-

ному судочинстві був безпосередньо закріпле-

ним у ЦПК України 1963 р. У подальшому зміст 

і формулювання даного принципу було удоско-

налено в ЦПК України 2004 р. 
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Summary 

In this article was analyzed evolution of principle of equality of sides in the civil legal proceeding on 

the basis of normatively legal acts witch regulated the order of realization of the legal proceeding on the 

territory of Ukraine from the oldest time to nowadays. 
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Историческое развитие принципа равноправия сторон в гражданском судопроизводстве 

Аннотация 

В этой статье проанализирован генезис принципа равноправия сторон в гражданском судопрои-

зводстве на основании нормативно-правовых актов, регулирующих порядок осуществления судопро-

изводства на территории Украины с давнейших времен и до сегодняшних дней. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ КОНСТИТУЦІЙ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД 

  
В контексті загального розвитку європейського конституціоналізму аналізуються положення першої 

польської конституції («Закону про управління» 1791р.), конституції Другої Речі Посполитої 1921 р., Консти-

туції Республіки Польщі 1997 р., розкриваються їхні юридичні властивості, особливості внутрішньої структури 

та змісту.  

Ключові слова: еволюція змісту конституцій, європейський конституціоналізм, Польща. 

 

Постановка проблеми.  На сучасному 

етапі розвитку Європи (як єдиного політико-

правового та соціокультурного простору)  важ-

ливого значення набувають питання  само іден-

тифікації її етносів та народів. Даний процес, 

окрім чисто наукового інтересу, все більше на-

буває також і практичного (прикладного) зна-

чення. Адже, створення «єдиного європейського 

дому», в основу якого сьогодні закладаються не 

тільки спільні морально-етичні цінності, а й реа-

льно функціонуючі економічні та  політико-

правові інститути, - стає реальністю. При цьому, 

йдеться як про єдиний економічний простір із 
спільною валютою, митницями, різного роду го-

сподарськими квотами і т.д., так і про спільні 
законодавчі, виконавчі та судові структури, а 

також – про єдину конституцію. В той же самий 

час, перехід до європейської (спільної) консти-

туції, вимагатиме наявності спільного (чи хоча б 

приблизно однакового) для всього континенту 

розуміння самої сутності конституції як такої, її 
базових цінностей, принципів побудови демок-

ратичної держави і т.д. Тому, готовність тої чи 

іншої європейської країни до входження у т.з. 
«єдиний європейський конституційний простір»  

є певним чином обумовлена низкою різних фак-

торів, серед яких не останню роль відведено іс-

торичному досвіду конституційного будівництва, 

його взаємопов’язаності із загальним процесом 

розвитку європейського   конституціоналізму. 

Останнє, найбільш рельєфно находить своє відо-

браження в еволюції змісту національних кон-

ституцій. В цьому плані, польський досвід кон-

ституційного будівництва, який сьогодні нарахо-

вує декілька століть (від першої польської кон-

ституції 1791 р.[1] і до нині чинної 1997 р.[2]), - є 

особливо показовим.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Безпосередньо питання еволюції змісту польсь-

ких конституцій  у вітчизняній правовій науці не 

знайшло свого належного відображення. В окре-

мих роботах, зокрема А.З.Георгіци [3,с.57-62], 

М.І.Марчука [4], О.М.Мироненка [5], П.Б.Сте-

цюка [6], Б.Й. Тищика [7]  та інших, - висвітлю-

валися як загальні питання розвитку конституцій 

взагалі, так і питання змісту тих чи інших поль-

ських конституцій зокрема. Серед робіт польсь-

ких авторів, в тій чи іншій мірі присвячених да-

ній проблематиці, насамперед привертають увагу 

останні праці Я.Боція [8], А.Коробовіча, 

В.Скшидло та Р. Мояка [9], М.Граната [10].  

Мета статті. Автор ставить перед собою за-

вдання в контексті загального розвитку європейсь-

кого конституціоналізму провести комплексний 

аналіз еволюції змісту польських конституцій.    

Виклад основного матеріалу. В науковій 

літературі мають місце різні підходи щодо пері-
одизації еволюції змісту конституцій як таких. 

При цьому, відмінності, як правило, полягають 

здебільшого у підходах щодо виділення кількості 
окремих (самостійних) періодів розвитку змісту 

конституцій, значно рідше – у визначенні часо-

вих рамок цих періодів. Таких  періодів (етапів) 

розвитку змісту конституцій, як правило, нази-

вають від двох до чотирьох [11, c.67; 12, c.72-73; 

13, c.29-35]. Іноді, ці періоди отримують назву 

т.з. «хвиль конституцій» («конституції першої 
хвилі», «другої хвилі» і т.д.).  

Так, у фундаментальному виданні Інститу-

ту держави і права АН РФ «Порівняльне консти-

туційне право» (Москва, 1996) виділяється чоти-

ри етапи «/.../ світового конституційного проце-

су, обумовленого еволюцією суспільства і дер-

жави в новий і новітній час /.../», а саме: перший 

період – «/.../ період становлення і утвердження 

буржуазного суспільства в передових країнах 

Європи і Америки» (кін. XVIII ст. – кінець Пер-

шої світової війни), другий період – «/.../ харак-

теризується тим, що охоплює відрізок часу, коли 

єдиний до того світовий процес став розділеним 



О.Ю. Ревер 

32 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 489. Правознавство. 

в результаті створення в Росії соціалістичної 
держави» (час між двома Світовими війнами), 

третій період – «/.../ характеризується масштаб-

ністю конституційного процесу, /.../ який вперше 

став дійсно світовим, поширившись практично 

на всі країни /.../» (закінчення Другої світової 
війни – до кінця 80-тих років), четвертий   період 

– «/.../ почався на межі 80-90-тих років з падін-

ням тоталітарних і авторитарних режимів в бі-
льшості соціалістичних країн, та країн що розви-

ваються /.../» [11, c.67]. Про чотири самостійних 

періоди в «історії становлення конституцій» го-

ворить О.Ф.Фрицький: «/.../ перше покоління 

конституцій належить до періоду перших буржу-

азних революцій в Англії і Франції (XVII ст.) і 
пов'язано із закріпленням ідей представників 

природного права та французьких енциклопеди-

стів (Ж.-Ж. Руссо та ін.); /.../ друге покоління 

конституцій належить до періоду закінчення 

Першої світової війни; /.../ третє покоління кон-

ституцій належить до періоду від закінчення 

Другої світової війни і до середини 50-60 рр.; 

четверте покоління конституцій характерно до 

періоду кінця 80-х рр.   ХХ ст.» [12, c.72-73].  

Однак, значна частина вчених-конститу-

ціоналістів, при виділенні окремих етапів у роз-
витку змісту конституцій, притримується трьох-

ступеневої системи, при цьому не виділяючи в 

окрему групу т.з. «радянські конституції» і «кон-

ституції соціалістичних країн». В даному випад-

ку говориться про те, що в історії світового кон-

ституціоналізму є три основні періоди еволюції 
змісту конституцій (в широкому розумінні – змі-
сту конституційно-правових доктрин). А саме: 

перший період – кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.; другий 

період – 1918-1939 рр.; третій період – від 1945 

року (за висловлюванням В.М. Шаповала, пері-
оди – «старих», «нових» і «новітніх» конституцій 

[13, c.29-35]). В основі кожного з цих періодів 

лежать певні умови, обставини, закономірності 
розвитку держави, її нормативно-правової сис-

теми, процеси демократизації суспільства тощо. 

Для кожного із цих трьох періодів (відповідно – 

трьох груп конституцій), характерним є свої осо-

бливості у змісті та структурі текстів основних 

законів, сутності їхніх положень, методиці ви-

кладення і т.д.  

Для конституцій «першої хвилі» характер-

ним був факт фіксації (закріплення) на конститу-

ційному рівні встановлення демократичного 

державного режиму (республік, конституційних 

монархій, компромісу між різними соціальними 

верствами тощо), закріплення основних прав та 

свобод особи і громадянина (насамперед групи 

особистих і політичних прав та свобод), закла-

дення основ державного ладу конституційної 
держави з наявністю в ньому інститутів парла-

ментаризму, виборного глави держави, місцевого 

самоврядування, основного закону.  

Друга хвиля конституцій («нові конститу-

ції») – це конституції прийняті у міжвоєнний пе-

ріод (період між Першою і Другою світовими 

війнами – 1918-1939 рр.). На початок цього пері-
оду припадає значна активізація процесу підго-

товки та прийняття нових конституцій. Останнє 

пояснюється фактами як зникнення з політичної 
карти світу двох імперій (Російської і Австро-

Угорської), так і демократизацією політичних 

режимів в інших регіонах світу. Конституціям 

цього періоду було притаманне включення до 

предмету конституційного регулювання нового 

комплексу суспільних відносин (насамперед 

економічних і соціальних, розширення консти-

туційно визначених меж впливу (втручання) 

держави в життя суспільства і індивіда, надання 

конституційного статусу новим політичним ін-

ститутам (політичним партіям, профспілкам то-

що); поява нової категорії прав і свобод людини 

(група соціально-економічних прав та свобод); 

перші спроби конституційного визначення прин-

ципів зовнішньої політики держави [11, c.69].  В 

той же самий час, в другій половині даного пері-
оду розвитку конституцій в ряді європейських 

країн все чіткіше стали проявлятись тенденції до 

посилення виконавчої влади за рахунок перероз-
поділу владних повноважень з парламентом, а 

згодом заговорили про кризу парламентаризму в 

цих державах.  

Після закінчення Другої світової війни, на-

став третій етап розвитку конституційних ідей та 

конституцій (третій період еволюції їхнього змі-
сту) – т.з. «період новітніх конституцій», який 

триває по сьогоднішній день. Для «новітніх кон-

ституцій» (конституції «третьої хвилі»), як пра-

вило, характерними вважаються наступні особ-

ливості: відображення більш значної ролі держа-

ви у сфері економіки; значно ширше, ніж в попе-

редньому періоді, фіксується соціальна сутність 

сучасної конституційної держави (призначення 

держави в соціальній сфері, соціальні орієнтири 

держави, державна соціальна політика і т.д.); да-

льший розвиток інституту конституційних прав 

та свобод людини, зокрема поява групи так зва-

них прав та свобод «третього покоління» (колек-

тивних прав та свобод – права на мир, на гідне 

людини проживання, безпечне довкілля, на ко-

ристування світовою культурною спадщиною і 
т.д.); наявністю положень про зовнішньополіти-
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чну діяльність держави (принципи миролюбної 
політики, співвідношення національного і між-

народного права, процеси інтеграції – для членів 

Європейського Союзу); дальша демократизація 

виборчої системи; зміна понятійного апарату 

конституцій, поява нових термінів і т.д. [14]. 

В історії польського конституційного буді-
вництва, яка за свої декілька сот років загалом 

нараховує більше десяти конституцій та актів 

конституційного характеру, достатньо чітко про-

явилися усі три періоди розвитку конституцій. 

Так, класичним прикладом «старих» конституцій 

можна вважати «Закон про управління» 1791 року 

– першу польську конституцію. Конституції 
Польщі 1921 та 1935 рр. (основні закони «Другої 
Речі Посполитої») і за часом своєї появи, і за зміс-

том – є «новими» конституціями, нині чинна Кон-

ституція Республіки Польщі (1997) безперечно 

відноситься до групи «новітніх» конституцій.     

За своєю внутрішньою структурою, перша 

польська конституція складалася з преамбули та 

одинадцяти статей («Панівна релігія», «Шляхта», 

«Міста і міщани», «Селяни», «Уряд, тобто озна-

чення публічної влади», «Сейм, тобто влада за-

конодавча», «Король, влада виконавча», «Судова 

влада», «Реґенство», «Навчання королівських 

дітей», «Збройні сили народу») та окремого до-

датку – «Закону про міста».  Стаття перша про-

голошувала на території Польського королівства 

панівною релігією римо-католицьку церкву, од-

нак при цьому формально не заперечувалося 

свободи інших віросповідувань. Стаття друга 

гарантувала «шляхетському станові усілякі сво-

боди, вольності, прерогативи, першості у прива-

тному житті та публічному», а стаття третя від-

силала до «Закону про міста» [1, с.56-57], в яко-

му,  зокрема,  було визначено як загальний ста-

тус міст, так і права та його мешканців. Про тре-

тю складову тогочасного польського станового 

суспільства – селян, йшлося у статті четвертій.  

Про те, ця норма не надавала селянам рівні права 

із представниками інших соціальних верств. Во-

ни й надалі залишалися у феодальній залежності. 
Єдине, на що спромоглися творці першої поль-

ської конституції, так це на звернення уваги що-

до потреби  зміни  самого становища «селянсь-

кого люду» з огляду на «справедливість, людя-

ність та християнський обов’язок» [1, с.58]. 

Перша польська конституція центром сис-

теми організації публічної влади визначала дво-

палатний парламент (Сейм).  Йому мали належа-

ти питання законодавчого регулювання більшос-

ті існуючих на той час суспільних відносин. Ни-

жня палата польського сейму (Палата депутатів) 

повинна була налічувати 204 депутатів, з них 24 

мали бути обраними від міст а решту - обиратися 

на місцевих сеймиках серед шляхти.  Це означа-

ло, що Сейм і надалі залишався шляхетським, 

оскільки представники міст мали право брати 

голос тільки у справах міст, а також промислово-

сті та торгівлі. Верхню палату (Сенат) повинні 
були формувати воєводи, каштеляни, єпархіальні 
єпископи та міністри (всього  разом 132 особи). 

«Закон про управління» фактично скасовував 

раніше існуючу систему обов’язкових інструкцій 

для парламентаріїв, що ухвалювалися сеймиками 

на місцях, оскільки від тепер депутати парламен-

ту проголошувалися «представниками усього 

народу»  і повинні були вирішувати передусім 

загальні справи. В такий спосіб польський Сейм 

нарешті позбувся своєї середньовічної риси ста-

нового парламенту і ставав представницьким ор-

ганом усього народу [6, с.27]. Паралельно в ро-

боті Сейму впроваджувалося ряд прогресивних 

новел, як то  «постійно діючого парламенту», 

скасовувався інститут «liberum veto», запрова-

джувався  принцип більшості голосів при вирі-
шенні конкретних справ тощо.  

Виконавча влада мала належати Королю та 

Уряду (Straży Praw). При цьому, реальна влада 

суттєво обмежувалася положеннями статті сьо-

мої Конституції, що фактично означало запрова-

дження принципу  «rex regnat sed non gubernat» 

(король панує, але не управляє). Тому, за «Зако-

ном про управління» король звільнявся від від-

повідальності «sui generis» і приймав рішення 

тільки після вислуховування думки з цього при-

воду членів Уряду.  Однак, таке рішення набува-

ло законної силу тільки тоді, коли воно було під-

писане відповідним міністром. Останній в цій 

ситуації брав на себе відповідальність за дії ко-

роля перед сеймом. Це вважається сьогодні чи не 

першим у практиці європейського конституціо-

налізму застосуванням принципу контрасигнації 
[6, с.28]. В склад Уряду мали увійти король, 

примас Польщі (як голова римо-католицького 

духовенства країни та одночасно керівник Комі-
сії національної освіти) та  п’ять міністрів  (полі-
ції, внутрішніх справ, закордонних справ, оборо-

ни  та фінансів), а також спадкоємець польського 

трону та маршалок Палати депутатів.  

Судовій владі була присвячена стаття во-

сьма Конституції. Функції судової влади не мог-
ли виконуватися ні законодавчою владою, ані 
королем, а виключно «тільки магістратурами (на 

цей час встановленими та вибраними)»  [1, с.68]. 

При цьому, суди мали бути «завжди готовими» 

до своєї праці. Однак,  варто окремо підкреслити, 
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що Конституція 1791 року, зберігаючи загалом 

становий поділ суспільства, залишила для кож-

ного з цих станів окрему систему судів, що явно 

не відповідало загально демократичним тенден-

ціям розвитку перших конституційних держав. 

Однак, все це разом мало перетворити пізньофе-

одальну Річ Посполиту в конституційну монар-

хію. Польська Конституція 1791 р. за своїм полі-
тико-правовим змістом була документом консти-

туційного характеру своєї епохи, мета якого – 

запровадження якісно нової системи організації 
державного управління країною на основі прин-

ципів суверенітету народу та розподілу влади.  

Конституція Польщі 1921 року, яку можна 

вважати конституцією «другої хвилі» або «но-

вою конституцією, складалася зі Преамбули та 

семи розділів: «І. Річ Посполита», «ІІ. Законода-

вча влада», «ІІІ. Виконавча влада», «IV. Судо-

чинство», «V. Загальні обов’язки та громадянські 
права», «VI. Загальні положення», «VII. Перехі-
дні положення»[8]. За своїм внутрішнім змістом 

це була конституція ліберально-демократичної 
держави. Її основні інститути мали опиратися на 

принципах конституціоналізму тогочасних дер-

жав т.з. західної демократії, а в сфері суспільно-

економічного устрою - Конституція 1921 року ви-

ражала пануючі на той час концепції ліберального 

капіталізму, приймаючи принцип приватної влас-

ності як підставу суспільного ладу та економічного 

порядку. У сфері соціальних прав Конституція Речі 
Посполитої (1921) обмежилася головним чином 

вираженням декларації щодо необхідності прове-

дення реформ соціального характеру (зокрема, за-

провадження державного соціального страхуван-

ня), спроб гарантування права на охорону праці, на 

безплатне навчання в загальній школі і т.д. 

В сфері політичного устрою польська Кон-

ституція 1921 року взяла за приклад фактично мо-

дель парламентської республіки. Тому, в основу 

політичного устрою Другої Речі Посполитої цією 

Конституцією було закладено такі принципи як 

республіканізм, суверенність народу, представни-

цької демократії, поділу влади, парламентсько-

кабінетної системи уряду, бікамералізму (двопала-

тності парламенту), територіального самовряду-

вання громад, незалежності судів та суддів і т.д. 

Відповідно до Конституції 1921 року пар-

ламентарії (депутати та сенатори) вважалися 

представниками усього народу та не могли бути 

«обтяжені» інструкціями виборців. Упродовж 

усього часу виконання своїх повноважень  пар-

ламентарі не могли бути притягнуті до криміна-

льної відповідальності. Вони також не могли бу-

ти позбавлені особистої свободи без згоди пар-

ламенту. Виконавча влада у Другій Речі Поспо-

литій належала до Президента та Уряду. Консти-

туція унормовувала позицію Президента відпові-
дно до принципів парламентсько-кабінетної сис-

теми. Президент не здійснював виконавчої влади 

особисто, а тільки через відповідальних перед 

Сеймом міністрів. За дії уряду Президент не від-

повідав. Але за державну зраду, порушення Кон-

ституції чи кримінально-карні злочини міг бути 

притягнутий до відповідальності перед Сеймом 

відповідно до ухвали, прийнятої більшістю трьох 

п’ятих голосів за присутності не менш як поло-

вини конституційного складу депутатів. Вине-

сення вироку належало до Державного Трибуна-

лу»[8, с. 220-221].  Організація правосуддя опи-

ралася на досить широко застосовуваних у Євро-

пі принципах: поділу влади та незалежності су-

дочинства. Було визначено, що судові рішення 

не можуть бути змінені жодною іншою владою, 

судді  є незмінюваними без судового рішення. 

Введено також суддівський імунітет - заборона 

притягнення до кримінальної відповідальності та 

позбавлення волі без попередньої на це згоди 

вказаного в законі суду. 

Структурно, Конституція Республіки 

Польщі 1997 року складається і Преамбули та 

тринадцяти розділів, а саме: «Республіка»,  

«Свободи, права і обов'язки людини і громадя-

нина», «Джерела права», «Сейм і Сенат», «Пре-

зидент Республіки Польща», «Рада Міністрів і 
урядова адміністрація», «Територіальне само-

врядування», «Суди і трибунали», «Органи дер-

жавного контролю та охорони права», «Публічні 
фінанси», «Надзвичайні стани»,  «Зміна консти-

туції» та «Кінцеві та перехідні положення».  

Польська Конституція 1997 року закріпила 

цілу низку конституційних засад («принципів 

побудови устрою держави»), перелік яких вважа-

ється не вичерпним і зміст яких, в той чи інший 

спосіб,  розкриваються в судовій практиці, прак-

тиці діяльності органів виконавчої влади та ор-

ганів територіального самоврядування, а також – 

в національній конституційно-правовій доктрині. 
Серед останніх, в польській юридичній літерату-

рі, як правило, називають - принцип республі-
канської форми правління, принцип демократич-

ної правової держави, принцип автономії та вза-

ємної незалежності та співпраці у відносинах 

між державою та церквами і іншими релігійними 

організаціями, принцип прав і свобод людини, 

принцип народного суверенітету, принцип полі-
тичної репрезентації, принцип поділу та рівнова-

ги державної влади, принцип двопалатності пар-

ламенту, принцип парламентської форми прав-
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ління, принцип незалежності судів та трибуналів, 

принцип соціальної ринкової економіки, прин-

цип децентралізації публічної влади та місцевого 

самоврядування тощо [10, с. 28]. Саме тому, сис-

тема організації державної влади Республіки 

Польща ґрунтується на поділі і рівновазі законо-

давчої, виконавчої та судової влади. Законодавча 

влада належить Сейму та Сенату, виконавчу вла-

ду здійснює Президент і Рада Міністрів, а судову 

владу - суди та трибунали (ст. 10 Конституції 
Республіки Польщі) [2]. 

 Характеризуючи чинну польську Консти-

туцію (1997) варто зазначити, що цей документ 

увібрав в собі як традиції польського, так і кращі 
досягнення сучасного європейського конститу-

ціоналізму. Так, в сфері регулювання прав та 

свобод людини і громадянина, заслуговує на ува-

гу те, що основою цих прав та свобод  визначено 

«природну та невідчужувану гідність людини» 

(ст. 30 Конституції), оскільки Конституція Рес-

публіки Польщі говорить про людську гідність 

як джерело прав та свобод людини, як категорію, 

яка є непорушна, і її охорона є обов'язком публі-
чної влади. Польський конституцієдавець в ос-

новному законі держави виділяє окремо особис-

ті, політичні, економічні, соціальні та культурні 
права та свободи. Серед першої групи на особли-

ву увагу заслуговують право на життя (ст. 38), 

право на судовий захист (ст. 45), право на охоро-

ну приватного життя (ст. 47). З числа політичних 

прав та свобод, слід виділити право на отриман-

ня інформації про діяльність публічних органів 

(ст. 61), право законодавчої ініціативи громадян 

(ст. 118 ч. 2). Серед соціальних прав на увагу за-

слуговують право власності (ст.64), право соціа-

льного захисту в разі втрати працездатності (ст. 

67), право охорони здоров'я (ст. 68), право на 

освіту (ст. 70) [2]. 

Конституція Республіки  Польщі 1997 року 

належним чином врегулювала необхідний ком-

плекс суспільних відносин. Як основний закон 

держави, вона має найвищу юридичну силу по 

відношенню до інших нормативно-правових ак-

тів держави та виступає основою національного 

законодавства. Їй притаманна більшість  юриди-

чних властивостей, характерних для сучасних 

конституцій, а аналіз змісту цих положень, внут-

рішньої будови тексту  Конституції, застосова-

ний в ній понятійно-категоріальний апарат, - сві-
дчить про те, що цей документ належить до гру-

пи т.з. «новітніх» європейських конституцій. 

Висновки.  Польський досвід конститу-

ційного будівництва свідчить про його тісний 

зв'язок із загальним процесом розвитку європей-

ського конституціоналізму, а історія розвитку 

польських  конституцій та актів конституційного 

характеру відобразила в собі всі основні тенден-

ції еволюції змісту європейських конституцій як 

таких.  Класичним взірцем «конституцій першої 
хвилі» був «Закон про управління» (1791), а кон-

ституції 1921 року та 1997 рр. – відповідно кон-

ституціями «другої та третьої хвиль».  

 

Список літератури 

 

1. Ustawa Rządowa.-  В кн.: - Konstytucja 3 

maja 1791. -  1791 geguzes 3-osios Konstitucija. - 

The Constitution of maj 3, 1791. - Warszawa: 

Wydawnictwo Sejmowe, 2001. - S.57-72 [230 s]. 

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 2 kwietnia 1997 r. // Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej. 1997. Nr. 78. poz. 483. 

3. Георгіца А.З. Конституційне право за-

рубіжних країн: Підручник. – Тернопіль: Астон, 

2003. – 432с.  

4. Конституція Республіка Польща. - В 

зб.: Конституції зарубіжних країн: Навчальний 

посібник / Авт.- упоряд.: В.О.Серьогін, Ю.М.Ко-

ломієць, О.В.Марцеляк та ін. /   За заг. ред. к.ю.н.  

В.О.Серьогіна. – Харків:  Видавництво «ФІНН», 

2009. – С.173-205 [664с.] 

5. Мироненко О.М. Конституція Польщі 
1791.- В кн.: Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ре-

дкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол) та ін.-

Т. 3: К-М. - К.: “Укр.енцикл”, 2001.- С.298-299. 

6. Бучковский Л.,  Стецюк П. Витоки (по-

чатки) польського конституціоналізму // Вісник  

Чернівецького університету: Збірник наук. 

праць. Вип. 306: Правознавство. – Чернівці: Рута, 

2005. –С.-24-29. 

7. Тищик Б. До питання про розробку, 

прийняття та суть першої  Конституції Польщі 
від 3 травня 1791 // Вісник Львівського універ-

ситету. Серія юридична. - Львів. - 2006. - № 42. – 

С. 103-115. 

8. Konstytucje Rzeczpospolitej oraz  

komentarz do Konstytucji RP  z 1997 roku / pod red. 

J. Bocia. - Wroclaw, 1998. 

9. Korobowicz A., Mojak R., Skrzydlo W. 

Zarys dziejow konstytucjonalizmu polskiego. - 

Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-

Sklodowskiej, 1996.  

10. Problemy stosowania Konstytucji Polski i 

Ukrainy w praktyce.  Pod redakcja Miroslawa 

Granata, Jacka Sobczaka. Lublin: Verba,  2004. -  

290 s. 

11. Сравнительное конституционное пра-

во. – Москва.:Манускрипт, 1996. – 726с. 



О.Ю. Ревер 

36 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 489. Правознавство. 

12. Фрицький О.Ф. Конституційне право 

України. – Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. 

– 536с. 

13. Шаповал В.М. Конституційне право за-

рубіжних країн: Підручник. – К.: АрТек, Вища 

шк., 1997. – 264с. 

14. Шаповал В. Основний Закон України у 

світовому конституційному вимірі // Право Укра-

їни. – 2002. – № 6. – С.8 – 16. 

 

 

Стаття надійшла до редколегії 21 січня 2009 року. 

Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії А.З. Георгіцою.  

 

                                                              

                                                    O.Y. Rever 

CONSTITUTION CONTENTS EVOLUTION: EXPERIENCE OF POLAND 

 

Summary 

In the context of general development of European constitutionalism positions of the first Polish 

Constitution (The  Governance  Act 1791), Constitution of the Second Pospolitoy state1921, Constitutions of 

Republic of Poland of 1997, their legal properties, features of underlying structure and maintenance are 

analysed. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ КОНСТИТУЦИЙ: ОПЫТ ПОЛЬШИ 

 

Аннотация 

В контексте общего развития европейского конституционализма анализируются положения 

первой польской конституции («Закона об управлении» 1791г.), конституции второй Речи Посполи-

той 1921г., конституции Республики Польша 1997г., раскрываются их юридические свойства, осо-

бенности внутренней структуры и содержания. 

Ключевые слова: эволюция содержания конституций, европейский конституционализм, Польша. 
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ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ У СТРУКТУРІ  
АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

 
В даній статті аналізується природа правових позицій Конституційного Суду України, дається власне ав-

торське визначення цього поняття. Детальна увага приділяється аналізу наукових підходів до розуміння даного 

правового феномену. Дається розмежування понять “правова позиція” і “система аргументів”. Досліджується 

місце правових позицій в структурі актів (рішень, висновків, ухвал) Конституційного Суду України. Аналізу-

ється вплив правових позицій на процес конституціоналізації правового регулювання публічних фінансів. 

 

Постановка проблеми. Процес всеохоп-

люючого реформування не міг не зачепити пра-

вову систему України. Вона інтенсивно збагачу-

ється новими інститутами, категоріями, понят-

тями. До числа абсолютно нових належить по-

няття “правова позиція” Конституційного Суду 

України (далі КС України).  

Саме поняття “правова позиція” не зустріча-

ється ні в Конституції України (далі КУ) [1], ні в 

Законі України “Про Конституційний Суд Украї-
ни” [5]. Однак воно все частіше застосовується са-

мим КС України в його рішеннях та висновках у 

контексті посилань на правові позиції, викладені 
ним раніше [3], що свідчить про їх наступність і 
універсальність. Відсутність визначення терміна 

“правова позиція” на законодавчому рівні зумов-

лює об‘єктивну потребу в дослідженні цього пра-

вового феномену на доктринальному рівні. 
Ступінь наукової розробки. Дослідженню 

проблеми поняття “правова позиція” та їх місця 

у структурі актів КС присвячено ряд праць росій-

ських конституціоналістів. Особливо варто відзна-

чити праці Лазарєва Л. В., Гаджиєва Г. А., Пепеля-

єва С. Г., Вітрука Н. В., Захарова В. В., Терюкова 

Е. Ю., Кряжкова В. А., Кряжкової О. Н., Кажлаєва 

С. А., Алпатова К. А., Лагушкіна А. В., Романова 

О. В. та інших. Серед українських вчених, які ма-

ють праці з  дослідження правових позицій КС, 

можна назвати Селіванова А. О., Портнова А. В., 

Тесленко М. В. Христову Г. О. та інших.  

Мета. Автор ставить перед собою мету до-

слідити поняття правових позицій, визначити їх 

місце у структурі актів КС України.  

Виклад основного матеріалу. Відсутність 

законодавчого визначення терміна “правова по-

зиція” викликала суперечки щодо розуміння цьо-

го правового феномену серед науковців та прак-

тиків. Так, з початку активної дискусії про по-

няття “правова позиція” КС погляди вчених змі-
нювалися. Первісно конституціоналісти схиля-

лися до визначення даного юридичного феноме-

ну як системи висновків і аргументів, виявлених 

у ході розгляду КС конкретної справи по окремій 

проблемі, яка має всезагальний та обов’язковий 

характер [14, c. 177]; як інтерпретацію конститу-

ційно-правових принципів і норм, яка міститься 

в підсумковому рішенні КС, яка становить сис-

тему правових аргументів, які лежать в основі 
рішення КС [19, c. 9].  

Однак у подальшому окремі автори пере-

глянули свої погляди. Так, Л. В. Лазарєв, визна-

чаючи у своїх ранніх працях правові позиції че-

рез систему аргументів, у подальшому почав 

розмежовувати ці два феномени: “правові аргу-

менти, докази на користь прийнятого рішення КС – 

це ще не є правова позиція, хоча вона формується 

із них, вони лежать в її основі. Щоправда, нерідко 

правова позиція формулюється не прямо, а імплі-
цитно виражена в правових аргументах” [20, c. 26]. 

Отже, правова позиція є “вторинною” до системи 

доказів і аргументів [18, c. 36]. 

Висловлена позиція виглядає переконливо. 

Адже в широкому розумінні до системи аргуме-

нтів, що лягли в основу прийнятого рішення КС 

України, можна віднести сукупність конститу-

ційних норм, міжнародно-правових документів 

та інших нормативно-правових актів, конститу-

ційних принципів, доктрин, інших елементів 

правової системи, роз’яснень, які стосуються да-

ної справи та призводять до формування право-

вої позиції з конкретного питання. Не виключа-

ється також можливості використання в “нових” 

рішеннях КС України вже виражених правових 

позицій за умови їх використання в якості додат-

кових аргументів на користь нового самостійно-

го рішення. Тому правову позицію не можна 

ототожнювати з системою аргументів, що лягли 

в основу підсумкового рішення КС України.  

У вітчизняній правовій науці пропонується 

розглядати поняття “правова позиція” у широко-

му та вузькому значеннях [24, c. 16]. У вузькому 

значенні правові позиції визначаються як части-

на рішення КС – фрагмент його мотивувальної 
частини [10, c. 56], особлива частина акта органа 
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конституційного правосуддя [27, c. 151]. У ши-

рокому ж значенні правова позиція визначається 

як відношення суду, яке закріплене у його рі-
шенні, до конкретних правових проблем; ре-

зультат аналізу аргументів і висновків КС, 

який утворює інтелектуально-юридичний зміст 

судового рішення, виникає в результаті тлума-

чення конституційних норм і норм галузевого 

законодавства [7, c. 7]. Або ж як колегіальне 

рішення КС, що виражає його розуміння конкре-

тних положень Конституції в процесі зіставлення 

із правовою нормою, що перевіряє, з метою усу-

нення невизначеностей, що виникли в ініціаторів 

звернення [21, c. 58]. 

Така пропозиція Портнова А. В. щодо роз-
гляду поняття “правова позиція” у двох значен-

нях, на нашу думку, недостатньо обґрунтовано, 

виважено і не має достатніх наукових підстав. 

Адже автор пропонує розмежовувати широке та 

вузьке розуміння залежно від базової ознаки, яка 

була покладена в основу самого визначення. Такою 

ознакою, як видається, при вузькому розумінні є 

місце правової позиції в акті органу конституцій-

ного контролю; при широкому ж розумінні – пра-

вова сутність даного поняття. Тоді як традиційно в 

юридичній науці підставою для розгляду поняття в 

широкому та вузькому значенні є сутність і обсяг 
змісту самого поняття [8; 23, c.27].  

У юридичній науці пропонується також 

виділяти два підходи до розуміння поняття пра-

вова позиція [18, c. 25]. Перший підхід, який у 

“значній мірі відображає суб’єктивну сторону” 

формування даного правового феномену пред-

ставлений працями Ніколаєва Е. А., який вва-

жає, що правова позиція – це узгоджений умо-

вивід, який є достатньою основою для прийн-

яття підсумкового рішення [24, c. 17], Кряжкова 

В. А., де правова позиція визначається як логіко-

правове (насамперед - конституційне) обґрунту-

вання кінцевого висновку КС, що міститься в 

резолютивній частині його акта, формулюється у 

вигляді правових умовиводів, установок, що ма-

ють загальнообов’язкове значення [16, c. 109], 

Терюкова Е. Ю., який вважає що правова пози-

ція являє собою “думку, відношення органу 

конституційного контролю до тої чи іншої но-

рми права” [27, c. 114] та ін.  

Інший підхід, який відображає “зв’язок 

позиції КС з Конституцією, що характеризує 

об’єктивну сторону їх змісту”, представлений 

працями Кряжкової О. Н., яка визначає правові 
позиції як результат тлумачення КС Конституції 
і конституційного змісту нормативно-правових 

актів, які слугують правовою основою акта КС і 

носять загальнообов’язковий і стійкий характер 

[18, c. 11], Романова О. В., який визначає правові 
позиції як “тлумачення КС якого-небудь явища 

конституційно-правової дійсності (правого прин-

ципу, норми, поняття), наведене при розгляді кон-

кретного питання (справи) і виражене в тексті під-

сумкового рішення Суду” [25, c. 85] та ін.  

На нашу думку, такий поділ розуміння по-

няття правової позиції на “суб’єктивний” та 

“об’єктивний” також не є науковим і достатньо 

обґрунтованим. Оскільки, як видається, вживан-

ня авторами так званого “суб’єктивного підходу” 

термінів “умовивід”, “думка”, “відношення” 

здійснюється не для того, щоб підкреслити 

“суб’єктивну сторону” у формуванні правової 
позиції, а щоб підкреслити їх правову сутність і 
доктринальний характер. Цими термінами авто-

ри намагаються показати результат діяльності 
суддів КС у процесі тлумачення конституційних 

норм і конституційного тлумачення положень 

галузевого законодавства, який, (результат) од-

нак, базується на конкретній правовій основі 
(нормах права, принципах, доктринах) і, отри-

муючи закріплення у певній зовнішній офіційній 

формі (в даному випадку акті органу конститу-

ційного контролю), набуває об’єктивного, офі-
ційного характеру, перетворюється в офіційну 

доктрину. Всі наведені визначення є “об’єктив-

ними” за своїм змістом.  

Існують багато інших визначень даного 

поняття. На думку багатьох учених найбільш 

вдале визначення дане російським ученим Вітру-

ком М. В., який під правовою позицією розуміє 

“результат інтерпретації (тлумачення) Судом  

духу і букви Конституції та тлумачення ним кон-

ституційного змісту (аспектів) положень галузе-

вих (діючих) законів і  інших нормативних актів 

в межах його компетенції, які знімають невизна-

ченість у конкретних конституційно-право-вих 

ситуаціях і слугують правовою основою підсум-

кових рішень Конституційного Суду” [9, c. 95]. 

Воно повною мірою відображає значення та сут-

нісні характеристики цього правового феномену 

в правовій системі Російської Федерації (далі 
РФ) і повністю узгоджується з компетенцією КС 

РФ. Для правової ж системи України воно по-

требує певного уточнення та коригування на 

компетенцію КС України, якому притаманні, на 

відміну від КС РФ, повноваження не тільки з 
офіційного тлумачення КУ, але й законів Украї-
ни, яке “не вписується” в наведений Вітруком М. 

В. “результат тлумачення КС духу і букви Кон-

ституції та тлумачення ним конституційного змі-
сту (аспектів) положень галузевих (діючих) за-
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конів та інших нормативних актів…”. При здійс-

ненні офіційного тлумачення законів України КС 

України не розкриває їхнього конституційного 

змісту, самі ж конституційні норми взагалі, як 

правило, не залучаються до процесу такого тлу-

мачення галузевого законодавства. Так, у Рішен-

ні КС України № 1-рп/2002 від 29 січня 2002 ро-

ку [6] КС України сформував правову позицію, 

згідно з якою спеціальне законодавство України 

про іноземні інвестиції не регулює питання ва-

лютного, митного та податкового законодавства. 

Як показує аналіз аргументів, які наводяться в 

цьому рішенні, а також зміст сформованої пра-

вової позиції, остання не розкриває конституцій-

ного змісту положень галузевого законодавства, а 

лише, на підставі системного аналізу положень 

поточного законодавства, розкриває їх, так би мо-

вити, “галузевий” правовий зміст. Тому під право-

вими позиціями КС України належить розуміти  

результат тлумачення КС України духу і букви КУ 

та законів України, а також тлумачення ним кон-

ституційного змісту (сутності) положень галузевих 

законів та інших нормативно-правових актів в ме-

жах його компетенції, що знімають невизначеність 

у конкретних ситуаціях і виступають правовою 

основою прийняття актів КС України. 

Що ж до сутності правових позицій як пра-

вового феномену, то їх дослідження, як видаєть-

ся, необхідно розпочати із дослідження місця 

правових позицій у структурі актів КС України 

та їх співвідношення. 

Як зазначає Кряжкова О. Н. співвідношення 

понять “правова позиція” КС та “підсумковий акт” 

КС можна розкрити через зв’язок філософських 

категорій “зміст” і “форма”. Де підсумковий акт 

КС є формою, в яку, окрім усіх інших елементів, 

втілено його правову позицію [18, c. 34].  

Підсумкові акти КС характеризуються ці-
лісністю та єдністю змісту, але в той же час ма-

ють неоднорідну структуру [13, c. 120]. Як пока-

зує аналіз Закону України “Про Конституційний 

Суд України” (ст. ст. 65, 66) [5],  в ньому можна 

виділити вступну, описову, мотивувальну та ре-

золютивну частини. Відповідно, з’являється пи-

тання: в якій із цих частин може міститися пра-

вова позиція? 

Спершу розглянемо місце правових пози-

цій у структурі рішень КС України. Аналіз кон-

ституційно-правової літератури дає можливість 

виділити два підходи до визначення місця право-

вих позицій у структурі рішення КС. 

Так, згідно з першим підходом, який пред-

ставлений, зокрема, поглядами російських уче-

них Кряжкова В. А. [16, c. 12] та Анішина В. С. 

[7, c. 12], правові позиції містяться як у мотиву-

вальній, так і резолютивній частинах рішення 

КС. Аналогічного погляду дотримується і украї-
нський конституціоналіст Тесленко М. В, який 

прямо зазначає, що правові позиції КС України 

“формулюється в його актах (мотивувальній і 
резолютивній частинах)” [15, c. 9].  

Згідно з другим підходом, правові позиції 
містяться лише в мотивувальній частині рішення 

КС. Так, на думку Христової Г. О., “термін “пра-

вові позиції” має вживатися для позначення пра-

вотлумачних положень, що містяться саме в мо-

тивувальній частині” рішень КС України. Право-

ві позиції не можуть міститися в резолютивній 

частині, адже тоді нівелюється  “поняття право-

вих позицій як окремого юридичного феномену, 

оскільки в такому розумінні вони збігаються із 
підсумковими рішеннями КС України” [28, с. 

162]. Лазарев Л. В., який також є прихильником 

даного підходу, зазначаючи, що правові позиції 
можуть міститися лише в мотивувальній частині, 
при цьому знову ж таки наголошує на органіч-

ному зв’язку підсумкового висновку та правової 
позиції, адже остання в “концентрованому ви-

гляді, в тій чи іншій формі також одержує вира-

ження в резолютивній частині” [20, c. 65-66]. 

На нашу думку, правові позиції обов’яз-
ково містяться в мотивувальній частині рішення 

КС України, проте в окремих рішення вони мо-

жуть міститися і в резолютивній частині. Так, у 

рішенні КС України щодо конституційності дію-

чих правових актів, правові позиції містяться 

тільки в мотивувальній частині. І хоча ця право-

ва позиція нерозривно пов’язана з підсумковим 

висновком [11 c. 85], все ж таки вони відрізня-

ються між собою формою викладу, функціона-

льним спрямуванням і правовими наслідками.    

У цих рішеннях співвідношення понять підсум-

ковий висновок і правова позиція може бути про-

ілюстроване за допомогою філософських катего-

рій “загальне” й “спеціальне”: висновок КС сто-

сується загального питання, поставленого перед 

КС (конкретного питання конституційності/ не-

конституційності окремого положення), правова 

ж позиція спрямована на з’ясування окремого 

аспекту – конституційного змісту положень нор-

мативно-правових актів [18, c. 31]. 

Зовсім інша ситуаціях у рішеннях КС щодо 

офіційного тлумачення положень КУ та законів 

України. В них правова позиція міститься як у 

мотивувальній, так і резолютивній частинах. Ме-

тою даного акта є інтерпретація правових норм, 

з’ясування і роз’яснення її змісту. Відбувається 

фактично “тлумачення заради тлумачення”, або, 
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іншими словами, інтерпретаційна діяльність у чис-

тому вигляді. У результаті підсумковий висновок 

КС з таких справ практично збігається за обсягом з 
його правовою позицією [18, c. 31], він дублює її 
(щоправда, інколи у згорненому вигляді). 

Дискусійним залишається й питання про 

те, чи в кожному рішенні КС України міститься 

самостійна правова позиція. Як показує практика 

КС України, це не є обов‘язковим. Правовою ос-

новою для прийняття “нового” рішення може 

бути вже сформована правова позиція в попере-

дніх рішеннях, а в цьому “новому” рішенні вона 

лише підтверджується, уточнюється, “поглиблю-

ється”. Так, КС України у своєму Рішенні № 6-

рп/2007 від 9 липня 2007 року [2] сформував 

правову позицію стосовно правової природи за-

кону про Державний бюджет України, зокрема 

зазначивши, що він як правовий акт, чітко зумо-

влений поняттям бюджету, має особливий пред-

мет регулювання, тому цим законом не можуть 

вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів 

України, а також установлюватися інше (додат-

кове) правове регулювання відносин, що є пред-

метом інших законів України”. У подальшому 

КС України в Рішенні № 10-рп/2008 від 22 трав-

ня 2008 року [3] “поглибив” зміст даної правової 
позиції відзначивши, що закон про Державний 

бюджет України є основним фінансовим доку-

ментом держави. Через своє спеціальне призна-

чення цей закон не повинен регулювати відноси-

ни в інших сферах суспільного життя. Він не 

може вносити зміни до інших законів, зупиняти 

їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних 

причин це створює протиріччя у законодавстві, і 
як наслідок, – скасування й обмеження прав і 
свобод людини та громадянина.  

До підсумкових актів КС України, окрім 

рішень, відносяться висновки, які також містять 

правові позиції, про що свідчать не тільки теоре-

тичні розробки вчених-конституціоналістів [26, 

c. 6], але й практика діяльності КС України.  

Місце правових позицій у структурі висно-

вку КС України таке ж, як і у структурі рішення 

КС України щодо конституційності нормативно-

правових актів (вона міститься лише в мотивува-

льній частині цього акту). При цьому зазначимо, 

що далеко не кожен висновок КС України міс-

тить правові позиції. Про наявність правової по-

зиції можна говорити лише тоді, коли КС Украї-
ни розглядаючи конкретний законопроект про 

внесення змін до КУ на предмет відповідності 
його ст. ст. 157 і 158 КУ, не просто стверджує 

про те, що запропоновані зміни до КУ “не перед-

бачають скасування чи обмеження прав і свобод 

людини і громадянина” та “не спрямовані на лік-

відацію незалежності чи на порушення територі-
альної цілісності України”, або ж лише посила-

ється на конкретну конституційну норму, якій не 

відповідає законопроект, а здійснює тлумачення 

відповідної конституційної норми, розкриває її 
зміст. Так, у висновку КС України № 2-в/99 від 2 

червня 1999 року [4] КС України сформував пра-

вову позицію, згідно з якою, однією з найважли-

віших умов визначеності відносин між громадя-

нином і державою, гарантією закріпленого у 

статті 21 КУ принципу непорушності прав і сво-

бод людини є стабільність КУ, яка, крім інших 

чинників, у великій мірі визначається правовим 

змістом Основного Закону. Наявність у Консти-

туції України надто деталізованих положень, мі-
сце яким у поточному законодавстві, породжува-

тиме необхідність частого внесення змін до неї, 
що негативно позначатиметься на стабільності 
Основного Закону. І хоча ці положення вислов-

лювалися стосовно закріплення на конституцій-

ному рівні положень про вік, з якого громадяни 

мають право на соціальне забезпечення, на нашу 

думку, вона (правова позиція) в повній мірі сто-

сується і конституціоналізації правового регулю-

вання публічних фінансів (у частині доповнення 

конституційного тексту надто детальними фінан-

сово-правовими положеннями).  

У науці конституційного права окремі нау-

ковці [18, c. 106-124; 20, с. 12; 13, с. 131-132] виді-
ляють особливий різновид правових позицій “пра-

вові позиції процесуального характеру” (“процесу-

альні правові позиції”). Вони стосуються тлума-

чення норм з питань діяльності КС, у тому числі, 
щодо підвідомчість справ КС, допустимості звер-

нення в КС та інших питаннях конституційного 

судочинства [18, c. 106; 13, с. 131]. 

Конституціоналісти пов’язують даний вид 

правових позицій із зовнішньою формою їх ви-

разу (видом правового акту їх втілення). Так, Га-

джиєв Г. А. дотримується думки, що такі правові 
позиції можуть міститися тільки у “відказних” 

ухвалах КС [12, c. 85]. Кряжков В. А. говорить 

про те, що матеріальні правові позиції містяться 

у підсумкових актах КС, а процесуальні – в ух-

валах КС [17, c. 106].   

Ці правові позиції істотно відрізняються 

від матеріальних правових позицій. Процесуаль-

ні правові позиції не відповідають ряду юридич-

них ознак матеріальних правових позицій, не 

мають належного впливу на правову систему 

України та не здійснюють конституціоналізацію 

правового регулювання суспільних відносин, і 
публічних фінансів зокрема. Вони слугують зо-
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всім іншій меті. Про це свідчить таке: по-перше, 

вони не володіють загальнообов’язко-вістю [13, 

c. 132], оскільки законодавством вона не перед-

бачена для даного виду актів [5]; по-друге, КС не 

“зв’язаний” процесуальними правовими позиція, 

які були висловлені ним у попередніх ухвалах 

при розгляді аналогічної справи [10, c. 59]; по-

третє, вони стосуються тлумачення лише статті 
150 КУ та положень Закону України “Про Кон-

ституційний Суд України” стосовно підвідомчо-

сті та допустимості розгляду справ КС в судово-

му засіданні. Процесуальні правові позиції ма-

ють зовсім іншу юридичну природу [25, c. 86]. 

Висновки. Отже, правова позиція – це ре-

зультат тлумачення КС України духу і букви КУ 

та законів України, а також тлумачення ним кон-

ституційного змісту (сутності) положень галузе-

вих законів та інших нормативно-правових актів 

в межах його компетенції, що знімають невизна-

ченість у конкретних ситуаціях і виступають 

правовою основою прийняття актів КС України. 

Правові позиції можуть міститися у рішеннях, 

висновках та ухвалах КС України. У рішеннях 

щодо офіційного тлумачення КУ та законів 

України правові позиції містяться в мотивуваль-

ній та додатково дублюються в резолютивній 

частині; у рішеннях щодо відповідності норма-

тивно-правового акта КУ та висновках КС Укра-

їни  – тільки в мотивувальній частині. Процесуа-

льні правові позиції можуть міститися в мотиву-

вальній частині процесуальної ухвали КС Украї-
ни. Правові позиції щодо офіційного тлумачення 

законів України та процесуальні правові позиції 
не забезпечують конституціоналізації правового 

регулювання публічних фінансів.  
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 Concept and place of legal positions in the structure of acts of Constitutional Court of Ukraine 

 

Summary 

Nature of legal positions of Constitutional Court of Ukraine is analyzed in this article, author 

determination of this concept is given. The detailed attention is spared to the analysis of the scientific 

approaches to understanding of this legal phenomenon. Differentiating of concepts “legal position” and 

“system of arguments” is given. The place of legal positions is investigated in the structure of acts (decisions, 

conclusions, decrees) of Constitutional Court of Ukraine. Analyzed poured in legal positions on the process 

of constitualization of the legal adjusting of public finances.  

 

А.Н. Худык 

Понятие и место правовых позиций в структуре актов Конституционного Суда Украины 

 

Аннотация 

В данной статье анализируется природа правовых позиций Конституционного Суда Украины, 

дается собственное авторское определение этого понятия. Детальное внимание отводится анализу 

научных подходов к пониманию данного правового феномену. Дается разграничение понятий “пра-

вовая позиция” и “система аргументов”. Исследуется место правовых позиций в структуре актов (ре-

шений, выводов, постановлений) Конституционного Суда Украины. Анализируется влияние право-

вых позиций на процесс конституционализации правового регулирования публичных финансов. 
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ІIІ. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.  

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Стаття містить аналіз питань, що стосуються структури і змісту однієї з нових галузей – міжнародного 

права навколишнього середовища. Автором проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері правово-

го регулювання охорони природи. Зміст міжнародних правовідносин у контексті захисту навколишнього сере-

довища включає в себе також і питання збереження і раціонального використання природних ресурсів. 

Ключові слова: охорона, навколишнє середовище, принципи, екологія, безпека, збереження, відтворення, 

раціональне використання, глобальні проблеми, міжнародне право, співробітництво. 

 

Постановка проблеми. У практиці міжна-

родної охорони природи та у більшості наукових 

досліджень цієї сфери міжнародно-правові нор-

ми, що регулюють відносини держав з приводу 

навколишнього середовища, розглядаються як 

відокремлена сукупність норм, цілі, зміст і пред-

мет яких мають специфічний, відмітний від ін-

ших категорій, норм характер. Ця система норм 

як частина загального міжнародного права фор-

мувалась і розвивається на основі та у повній 

відповідності із загальновизнаними принципами 

міжнародного права. Одночасно ця система міс-

тить ряд специфічних принципів, які відобража-

ють особливості міждержавних відносин у сфері 
охорони природи. Ці норми-принципи виникли у 

процесі формування міжнародно-правових пра-

вил охорони і раціонального використання окре-

мих елементів навколишнього середовища. Вони 

відіграють ключову роль при виробленні загаль-

них норм міжнародного права навколишнього 

середовища. Бурхливий розвиток міжнародно-

правового регулювання охорони навколишнього 

середовища, виділення відповідних норм в особ-

ливу групу, вимагають вирішення питання про 

єдність терміна, який позначає зазначений вид 

суспільних відносин. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Окреслені питання були предметом вивчення 

багатьох як українських, так і зарубіжних науко-

вців, зокрема: Л. Н. Бірюкова, Я. Броунлі, А. І. 
Дмитрієва, Г. В. Ігнатенка, Є. Н. Лісіцина, І. І. 
Лукащука, Нгуен Куок Діня, Е. Хіменес де Аре-

чаги та інших. 

Проте розвиток міжнародного права навко-

лишнього середовища, уточнення кола відносин, 

що становлять предмет даної галузі, важливість і 
актуальність проблем, які вивчаються нею, дає 

поштовх до наукових дискусій різних авторів. 

Так, питання, що стосуються змісту міжнародно-

го права навколишнього середовища, розгляда-

лись у наукових публікаціях А. З. Георгіци, В. В. 

Петрова, В. М. Репецького, В. А. Чичваріна, В. 

М. Шуршалова та інших авторів. Але дискусії з 
приводу предмета зазначеної галузі тривають і 
понині, що свідчить про наявність різних крите-

ріїв і підходів до визначення міжнародного права 

навколишнього середовища. 

Мета статті. Мета даного наукового дослі-
дження – визначення поняття і змісту міжнарод-

ного права навколишнього середовища як однієї 
з нових і актуальних галузей сучасного міжнаро-

дного публічного права.  

Виклад основного матеріалу. Ще в 70-ті 
роки 20 століття було запропоновано термін 

«міжнародно-правова охорона природи», під 

яким розуміли «не тільки сукупність діючих 

принципів і норм, але й одну з галузей науки 

міжнародного права щодо сутності і шляхів удо-

сконалення міжнародних правовідносин у сфері 
найбільш оптимальної та вигідної для народів 

взаємодії людства і природи» [15, с. 19]. Можна 

лише жалкувати, що запропоноване визначення 

не було належно прокоментоване іншими юрис-

тами і не послугувало поштовхом для плідної 
дискусії щодо питання про єдину правову термі-
нологію у сфері міжнародної охорони навколи-

шнього середовища. 

Звичайно, на сучасному етапі охорони на-

вколишнього середовища засобами міжнародно-

го права вищезгадана термінологія не найкраща. 

По-перше, термін «природа» все більше заміню-

ється терміном «навколишнє середовище», оскі-
льки останній найбільш точно відповідає тій час-

тині природного середовища, з якою взаємодіє 
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людина. У найбільш вичерпному розумінні під 

природою належить розуміти увесь відомий 

людському розуму всесвіт. Та очевидно, що від-

ношення людей до природи опосередковується 

насамперед уявленням про те, що суттєвий вплив 

на людину здійснює лише та частина навколиш-

нього його середовища, яка опинилась у тій чи 

іншій формі залученою до діяльності людини. На 

думку багатьох фахівців, найзагрозливіший фак-

тор для екологічної безпеки – це безперервне на-

копичення відходів виробництва та споживання  

[2, с. 13]. Отже, не усі аспекти були враховані 
багатьма вченими. На нашу думку, варто зупи-

нитися на визначенні, запропонованому 

А.З.Георгіцою: «Міжнародне право навколиш-

нього середовища треба розуміти як сукупність 

міжнародно-правових принципів і норм, що ре-

гулюють відносини між його суб’єктами стосов-

но охорони навколишнього середовища від шкі-
дливих діянь та раціонального ресурсовикорис-

тання»  [3, с. 142]. 

У деяких публікаціях зустрічається і термін 

«міжнародно-правова охорона навколишнього 

середовища» [13, с. 445]. Однак зміст таких пуб-

лікацій свідчить, що зазначене поняття охоплює 

не тільки сукупність відповідних міжнародно-

правових принципів і норм, але, насамперед, фо-

рми і методи їх реалізації, інакше кажучи, увесь 

процес охорони навколишнього середовища 

міжнародно-правовими засобами. 

На відміну від юристів-міжнародників, до-

слідники у сфері національного права широко об-

говорюють понятійний апарат, що застосовується у 

правовій охороні навколишнього середовища, в 

тому числі перевагу того чи іншого терміна для 

позначення сукупності норм, що регулюють конк-

ретну сферу правовідносин. У цьому зв’язку в різ-
ний час були запропоновані такі терміни, як «при-

родоресурсне право», «правова охорона природи», 

«правова охорона навколишнього середовища», 

«природоохоронне (екологічне) право», «право 

навколишнього середовища»   [8, с. 191]. 

На нашу думку, в термінологічному плані 
різні концепції права навколишнього середови-

ща, які пропонуються фахівцями з багатьох галу-

зей законодавства, можуть бути в певній мірі ви-

користані при обговоренні аналогічного кола 

питань стосовно міжнародно-правового регулю-

вання охорони навколишнього середовища. Та-

кий підхід правомірний насамперед тому, що 

об’єкт національно-правових і об’єкт міжнарод-

но-правових відносин у цій сфері значно збіга-

ються. Відмітність полягає в тому, що об’єкт на-

ціонально-правового регулювання обмежений 

навколишнім середовищем, яке перебуває під 

національною юрисдикцією. Об’єктом  міжнаро-

дно-правового регулювання може бути як охоро-

на середовища міжнародних просторів, так і 
охорона природних об’єктів на території окре-

мих держав    [1, с. 161]. 

Однією зі спроб застосувати національно-

правові конструкції щодо міжнародної охорони 

навколишнього середовища можна вважати про-

позицію використати термін «міжнародне при-

родоохоронне право» для позначення самостій-

ної комплексної галузі міжнародного публічного 

права, що регулює глобальну екологічну рівновагу, 

охорону природи в цілому, порядок збереження і 
підтримання в належному стані природних 

об’єктів людства та розробку необхідних правил, 

якими повинні керуватись держави в підході до 

використання ресурсів природи [6, с. 46]. 

Залишивши осторонь питання про наведене 

визначення змісту вищезгаданої комплексної галузі 
міжнародного публічного права, подивимось, на-

скільки вдалий сам термін «міжнародне природо-

охоронне право». Тут, насамперед, мова повинна 

йти про застосовуваність слова «природоохорон-

не» для визначення головної предметної ознаки 

цієї галузі. Очевидно, що цей термін похідний від 

терміна «охорона природи». Останній усе частіше 

замінюється терміном «охорона навколишнього 

середовища»  [7, с. 305]. 

Деякі автори уникають терміна «екологічне», 

вбачаючи в його застосуванні протиріччя усталеній 

практиці утворення нових галузей права. Як відо-

мо, екологія є наукою про відносини рослинних і 
тваринних організмів між собою та з навколишнім 

середовищем. Звичайно, при виробленні норм пра-

ва, що регулюють відносини з приводу навколиш-

нього середовища, враховуються дані екології, як, 

між іншим, і досягнення більшості інших природ-

ничих і технічних наук [12, с. 102]. 

Досвід формування та розвитку як націона-

льної, так і міжнародної системи права доводить, 

що за основу назви галузей, які їх складають, за 

рідкісним винятком, береться об’єкт відповідної 
категорії правовідносин, а не назва природничо-

наукової дисципліни, що досліджує цей об’єкт. 

Саме таким шляхом у міжнародному праві сфо-

рмувалися такі його галузі, як морське, повітря-

не, космічне. Система права поділяється на 

окремі галузі та інститути за предметом правово-

го регулювання, а не за функціями, що викону-

ються правом   [9, с. 70].   

Отже, щоб знайти найбільш точну назву за-

значеної галузі права, яка регулює міждержавну 

діяльність у сфері навколишнього середовища, 
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необхідно вирішити питання стосовно об’єкта 

міжнародних правовідносин. Вітчизняна доктри-

на міжнародного права вказує, що об’єктом міжна-

родних правовідносин є те, з приводу чого суб’єк-

ти міжнародного права вступають у конкретні пра-

вовідносини. Залежно від конкретного характеру 

міжнародних правовідносин, їхнім об’єктом мо-

жуть бути матеріальні і нематеріальні блага, дії або 

утримання від дій   [5, с. 11]. 

На наш погляд, зміст міжнародних право-

відносин з приводу навколишнього середовища 

не вичерпується його охороною, а й охоплює ра-

ціональне використання природних ресурсів, що 

передбачає збереження на оптимальному рівні їх 

основних кількісних і якісних характеристик, 

запобігання їхньому виснаженню, забезпечення 

умов їх відтворення. Учені багатьох країн, ви-

вчаючи стан навколишнього середовища, конс-

татували високий ступінь його забруднення, 

уповільнення процесу самоочищення і катастро-

фічні наслідки для всього живого на Землі  [4, с. 

105]. Раціональне використання природних ре-

сурсів, що є важливою складовою змісту міжна-

родних правовідносин з приводу навколишнього 

середовища, належить розуміти як раціональне у 

світлі екологічних інтересів, на відміну від раціо-

нального з погляду вузькоекономічних, технологі-
чних та інших потреб. Така відмітність характерна 

для сучасного періоду взаємодії людини з навко-

лишнім середовищем. Можна уявити, що в майбу-

тньому буде відбуватися процес зближення та вза-

ємодії всіх інших інтересів з екологічними, а раці-
ональне використання природних ресурсів стане 

інтегрованим поняттям. Зміцнення міжнародного 

права навколишнього середовища переважно зна-

ходить вияв у прийнятті міжнародних договорів, 

що є багатоетапним процесом [10, с. 336].   

Сьогодні раціональне використання приро-

дних ресурсів у екологічному значенні характер-

не в основному для тієї особливої частини між-

народного права, яка регулює відносини держав 

з приводу навколишнього середовища. Інші га-

лузі міжнародного права, які формувались у 

зв’язку з експлуатацією елементів природи (мор-

ське, повітряне, космічне), мають в основі інші 
пріоритети, ніж екологічні. Тут мається на увазі, 
насамперед, забезпечення реалізації законних прав 

усіх зацікавлених носіїв міжнародного сувереніте-

ту щодо використання природних ресурсів  [16, с. 

391]. В останні роки спостерігається стійка тенден-

ція інтеграції екологічних інтересів у ці пріоритети. 

У результаті, використання природних ресурсів 

згідно з міжнародним морським, повітряним і кос-

мічним правом, що розвивається з урахуванням 

обмежень, які формулюються у процесі міжнарод-

но-правової охорони навколишнього середовища, 

стає екологічно доцільним  [14, с. 119]. 

Екологічні міркування все більше вплива-

ють і на пріоритети інших галузей міжнародного 

права в тій мірі, в якій їхній розвиток стосується 

стану навколишнього середовища. Прикладом 

може слугувати міжнародне економічне право, 

що регулює міжнародні торговельні, кредитні та 

фінансові відносини, міжнародне промислове 

співробітництво [11, с. 8]. Такі фінансові інсти-

туції як МВФ і МБРР, а також установи системи 

ООН, які здійснюють технічну допомогу, зо-

бов’язані враховувати у своїй діяльності приро-

доохоронні вимоги. 

Сприйняття навколишнього середовища в 

якості об’єкта відокремленої категорії міжнарод-

них правовідносин зумовлює застосування тер-

міна «міжнародне право навколишнього середо-

вища» для позначення комплексу норм, що регу-

люють ці відносини [15, с. 77]. У цьому розумін-

ні міжнародне право навколишнього середовища 

належить розуміти як сукупність міжнародно-

правових принципів і норм, що складають особ-

ливу галузь міжнародного права і регулюють 

відносини між його суб’єктами з приводу охоро-

ни навколишнього середовища від шкідливих 

впливів і раціонального використання його 

окремих елементів з метою забезпечення най-

кращих умов життя нинішнього та майбутніх 

поколінь людей. 

Висновки. Отже, об’єктом даної категорії  
міжнародних правовідносин є навколишнє сере-

довище в широкому значенні цього поняття. Йо-

го сприятливий стан забезпечується заходами з 
охорони і раціонального ресурсокористування. У 

цьому розумінні навколишнє середовище є ком-

плексним матеріальним благом, основою для 

широкого спектра похідних від нього матеріаль-

них і нематеріальних благ, для умов, які гаран-

тують здоров’я і процвітання людства. Забезпе-

чення таких умов вимагає від суб’єктів правовід-

носин дій або утримання від дій, що встановлені 
міжнародним правом. Підсумовуючи вищеви-

кладене, можна зробити висновок, що міжнарод-

не право навколишнього середовища належить 

до числа найбільш актуальних галузей міжнаро-

дного публічного права, що викликане гостро-

тою глобальних екологічних проблем. Ці про-

блеми є результатом, по-перше, виснаження 

природних ресурсів; по-друге, забруднення при-

родного середовища. Саме ця екологічна криза і 
погана якість довкілля змусили міжнародне спів-

робітництво зайнятися проблемою його охорони. 
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Summary 

The article contains the analysis of the questions concerning the structure and the content of one of the 

new branches – international environment law. The author analyzed home and foreign experience in the 

sphere of legal regulation of nature protection. The content of international legal relations in the context of 

environment protection includes also rational use of natural resources. 
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Аннотация 

Статья содержит анализ вопросов, касающихся структуры и содержания одной из новых отрас-

лей – международного права окружающей среды. Автор проанализировал отечественный и зарубеж-

ный опыт в сфере правового регулирования охраны природы. Содержание международных правоот-

ношений в контексте защиты окружающей среды включает в себя также и вопросы сохранения и ра-

ционального использования природных ресурсов. 
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АВТОНОМІЯ ВОЛІ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ:  
ПРИНЦИП АБСОЛЮТНОСТІ ВИБОРУ ПРАВА 

 
У даній статті досліджується питання можливості вибору сторонами за договором обирати в якості за-

стосовного право третьої країни. Досліджуються погляди вчених різних правових систем, наводиться відно-

шення національної системи права та вносяться пропозиції до законодавства України з даного питання. 

Ключові слова: міжнародне приватне право, автономія волі, принцип, колізійно-правова норма. 

 

Постановка проблеми. Якщо погодитися 

з тим, що правопорядок – це система норм, то 

його можна розділити на дві частини: національ-

ний і ненаціональний правопорядок. Національ-

ний правопорядок має три типи норм: матеріаль-

ні, колізійні та процесуальні. Ненаціональний 

правопорядок – два типи: міжнародно-правові 
норми та норми sui generis. Останні часто нази-

вають «soft law», lex mercatoria, так зване субпра-

во (С.В. Бахін)  тощо.  Отже, у міжнародному при-

ватному праві постає питання про те, що мається 

на увазі у випадку відсилання до правопорядку, 

іншого, ніж вітчизняний: до якого типу національ-

ного правопорядку відсилає імперативна колізійна 

норма? Чи можна відіслати до ненаціонального 

правопорядку? На ці два запитання потрібно дати 

відповіді й тоді, коли застосовується диспозитивна 

колізійна норма, тобто, іншими словами, колізійна 

норма lex voluntatis. Відповідь на них є відповіддю 

на загальне питання про коло правопорядків, між 

якими можливий вибір права.  

Зважаючи на те, що, як, з одного боку, в 

рамках спільного інституту обмеження дії інозе-

много права, який стосується прив’язки колізій-

ної норми lex voluntatis, або точніше – правового 

наслідку її застосування, так, з іншого боку, в 

контексті питання про обмеження статуту авто-

номії сторін, тобто про обсяг згаданої колізійної 
норми, такі обмеження автономії волі не можуть 

бути абсолютними ні в історичному, ні в порів-

няльному, ні в легальному чи догматичному ас-

пекті, а також не знаходять і філософського ви-

правдання, можна в цілому говорити, що в даний 

час міжнародному приватному праву властива тен-

денція до розширення для сторін можливостей ви-

бору правопорядків, за допомогою яких вони ба-

жають регулювати свої відносини. Отже, загалом 

постає питання, чи можуть сторони вільно обрати 

будь-яке право, в т.ч. таке, що не має зв’язку із їх 

відносинами? Або іншими словами – чи можна 

здійснити абсолютний вибір права? 

Важливим моментом при реалізації авто-

номії волі є проблема можливого вибору права. 

В цілому, в даний час характерна тенденція до 

розширення для сторін можливостей вибору пра-

вових систем, яким вони бажають підкорити від-

носини, що складаються між ними. Сучасний 

світ відкриває для сторін, які беруть участь у 

міжнародному контракті, широкі можливості при 

виборі національних правових систем. Не викли-

кає сумнівів законність вибору права країни од-

ної із сторін або країни, де буде відбуватися ви-

конання договору, або країни, де договір був 

укладений. Але досить часто зустрічаються і такі 
контракти, де сторони в порядку взаємного ком-

промісу приходять до рішення підпорядкувати 

свої відносини праву такої країни, яка абсолютно 

ніяк не пов’язана з даним контрактом. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  

Питання абсолютності характеру автономії волі є 

актуальним й з огляду на ступінь його наукової 
розробки. Теоретичному дослідженню даної 
проблеми в українській науці міжнародного при-

ватного права майже не приділялось уваги. Част-

ково проблему автономії волі досліджував Ки-

сіль В. І. Окремі питання розглядалися такими 

зарубіжними авторами, як Мосс Д. К., Филиппов 

А.Г., Тригубович Н.В., Лугініна Ю.С. та ін. Але в 

загальному дане питання майже не досліджене 

на теоретичному рівні, що ускладнює його на-

ступне нормативне закріплення. 

Мета статті. За допомогою порівняльно-

правового методу з'ясувати можливість вибору 

права третьої країни при реалізації принципу ав-

тономії волі в міжнародному приватному праві, а 

також проаналізувати міжнародно-правове регу-

лювання даної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Зважаючи 

на те, що автономія волі в цілому належить до 

числа інститутів, майже не розроблених україн-

ською наукою, проблема вибору права третьої 
країни на основі автономії волі також майже не 

вивчалась. Представники іноземних шкіл нама-

гались дати обґрунтування можливості сторін 

обирати до їхніх відносин у якості застосовного 

право третьої держави. Так, німецький учений 



С.М. Задорожна 

48 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 489. Правознавство. 

Л.Раапе є прибічником необмеженої волі сторін і 
з власної точки зору обґрунтовує можливість ви-

бору права третьої країни [4, с.430]. Представни-

ки французької школи Батіфоль і Джакет є при-

бічниками обмеженої автономії волі, тобто вима-

гають щоб право обране сторонами мало зв’язок з 
правовідношенням, що потребує врегулювання. 

Однак тлумачать сутність такого зв’язку настільки 

широко, що їхня теорія майже не відрізняється від 

теорії, що дозволяє вибір права будь-якої країни 

[10; 11]. У країнах англосаксонської системи права 

вчені є прибічниками теорії тісного зв’язку засто-

совного права з договором [12]. 

Отже, проблема вибору права третьої краї-
ни залишається дискусійною і досить актуаль-

ною. Метою дослідження даної проблеми пови-

нен стати аналіз питання допустимості вибору 

сторонами договору права, не пов’язаного з до-

говором або правовідношенням, що потребує 

врегулювання, в нашій країні.  
Вибір права третьої країни, не пов’язане з 

договором, може бути зумовлений детальною 

регламентацією даного виду правовідношення 

цим законодавством. Обрана правова система 

може бути добре знайома обом  сторонам або може 

являти собою найбільш сприятливий захист прав у 

випадку їх порушення. Обрання права, не пов’я-

заного з правовідношенням, може виступати в яко-

сті компромісу у випадках, коли сторони, що не 

змогли погодитися про застосовне право, зупиня-

ються на виборі “нейтральної” правової системи. 

Так урівнюються позиції сторін у можливому су-

довому (арбітражному) спорі. 
Дане питання тісно пов’язане з теоретич-

ною сутністю автономії волі. Як уже зазнача-

лось, за винятком теорій, заснованих на міжна-

родному публічному праві, всі теорії автономії 
волі можна поділити на три групи. Перша вважає 

автономію волі правовим інститутом, заснова-

ним на його визнанні національною правовою 

системою (або в якості колізійної норми міжна-

родного приватного права lex fori, або як вираз 
свободи договору, або у вигляді властивості са-

мої природи права). Країна, яка визнає автоно-

мію волі, дозволяє сторонам визначати закон, що 

буде застосовуватись до їхніх відносин. Друга 

група розглядає волю сторін, виражену в акті 
вибору, як джерело права саме по собі, незалеж-

но від визнання якою-небудь правовою систе-

мою. Третя група не визнає, що сторони уповно-

важені визначати застосовний закон, і вважає 

вибір сторін простою обставиною, що підлягає 

оцінці суддею поряд з іншими елементами при 

встановленні правової системи, що має найбільш 

тісний зв’язок з договором. Дві перші групи бли-

зькі між собою, оскільки визнають, що воля уча-

сників цивільних правовідносин володіє здатніс-

тю впливати на застосування норм права. 

З погляду теорії двох перших груп логічно 

вважати сторони вільними обирати будь-яку сис-

тему в тій мірі, в якій національна правова сис-

тема, на якій заснована автономія волі, не обме-

жує вибір за якимись міркуваннями. З точки зору 

представників третьої групи теорій, навпаки, суддя 

буде розглядати вибір сторін як обставину, що до-

помагає йому зробити вибір правових систем, які 
могли б розглядатися як застосовні на підставі ін-

ших колізійних норм (місця укладення угоди, міс-

ця виконання і т.п.). При такому підході було б не-

можливо обрати застосовну правову систему без 
урахування її зв’язків з угодою. 

У текстах  національних законодавчих ак-

тів, як правило, не міститься прямого посилання 

про вибір права правової системи, що немає 

зв’язку з угодою. Тому при вирішенні даного 

питання велике значення набувають правова до-

ктрина і судові прецеденти. 

Хоча в національних правових системах 

можливість вибору права третьої країни прямо 

не передбачена, але її зміст можна вивести зі змі-
сту окремих норм. 

Хоча німецький учений Л. Раапе прибічник 

теорії необмеженої автономії волі, але все ж таки 

вважає, що вибір права повинен бути заснований 

на законному інтересі. Такий “законний інтерес” 

він тлумачить досить широко й охоплює, напри-

клад, право, яке добре відоме сторонам [7, с.430]. 

Французька правова доктрина завжди була 

прибічницею теорії локалізації і завжди вважала 

автономію волі лише одним із факторів, які суд-

дя повинен узяти до уваги при визначенні, пра-

вового простору, де угода “локалізована”, і на 

цій основі вирішувати, який закон можна вважа-

ти застосовним [12, Р. 265]. 

Однак французькі автори виявляють певну 

гнучкість при застосуванні даного підходу. Ре-

зультати, отримані ними, майже не відрізняються 

від результатів теорії, яка визнає за сторонами 

можливість обирати право будь-якої країни.       

У загальних рисах їхні доводи зводяться до того 

що зв’язок з договором не обов’язково повинен 

бути “просторовим”, він може бути будь-якого 

іншого роду. Наприклад, істотним вважається 

зв’язок між договором і правовою системою, в 

який дається детальне регулювання даного виду 

правовідношення, або з правовою системою, яка 

є “нейтральною” для сторін [13, Р.227; 12, Р.265]. 
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У Великобританії провідним прецедентом 

з даного питання є справа Vita Foods Products 

Ink. проти Unus Shipping Co. Ltd. 1939 р. [10, 

с.249-251]. У даній справі компанії з Канади і 
США обрали англійський закон для регулювання 

договору про перевезення вантажу із Ньюфаунд-

ленда до Нью-Йорку. Рішення по даній справі 
було піддане жорсткій критиці за те, що воно 

надало сторонам можливість виявлення примхи 

при виборі права, оскільки обране сторонами 

право не мало суттєвого зв’язку із договором. 

Так, Чешир вважає, що “суди ... мають право ви-

знавати недійсними застереження про вибір пра-

ва, зовсім не пов’язаного із договором” [11, 

с.253]. Однак Норт указує, що “відсутність 

зв’язку самого по собі не може стати законним 

приводом для відхилення вибору” [14, Р.114]. 

Єдиної думки так і не було досягнуто, але в бага-

тьох випадках англійські суди прийняли вибір 

англійського права в якості закону, що регламен-

тує не пов’язані з ним договори. 

Цей підхід був відображений у законі про за-

стосовне право 1990 р. [15, Р.17]., за допомогою 

якого була трансформована Римська конвенція в 

англійське право. З моменту вступу в дію даного 

закону необмежена свобода вибору застосовного 

права була закріплена не тільки в прецедентному 

праві, але й у статутному праві Великобританії. 
Інакше виглядає дана проблема у США, де  

вибір застосовного права, згідно з Другим  Зво-

дом конфліктного права, повинен мати тісний 

зв’язок з договором або ґрунтуватися на іншій 

розумній підставі. Однак зауважимо, що США є 

учасницею Віденської конвенції про договори 

міжнародної купівлі продажу товарів 1980 р. [8, 

С.197] Згідно зі ст.6 Конвенції, сторони зовніш-

ньоторговельного договору  вправі виключити 

застосування Конвенції або обрати будь-яке інше 

право для регулювання договору без обмежень. 

Отже, це положення розповсюджується на зов-

нішні угоди, що укладаються американськими 

суб’єктами права, у випадку застосування Віден-

ської конвенції [10, с.431]. 

Аналіз інших міжнародно-правових актів у 

сфері регулювання автономії волі свідчить про 

такий підхід до вирішення питання про абсолют-

ність вибору, який характеризується відсутністю 

прямого регулювання. Тобто ні Римська, Гаазька, 

ні Міжамериканська конвенції не містять поло-

ження про надання чи обмеження права сторін 

обирати право третьої країни. Та якщо ототожнити 

за змістом вислів, що міститься відповідно у стат-

тях 2, 6 та 2 згаданих конвенцій, «… навіть якщо 

воно не є правом однієї з держав-учасниць» з  фра-

зою «право третьої держави», то можна зробити 

висновок про те, що сторони договору, на підставі 
цих міжнародно-правових документів, можуть 

обирати право будь-якої третьої держави.  

Проектом ЦК України, п. 3 ст. 1552, закрі-
плювалась можливість сторін обрати застосов-

ним до їхніх правовідносин право третьої країни, 

оскільки в ньому передбачалося, що вибір права 

країни сторонами не обмежується колом право-

порядків країн, з-поміж яких можливий вибір. 

Отже, проект позитивно відносився до вибору 

права третьої країни, але за умови що інше не 

встановлено законом. Зважаючи на те, що чин-

ним МПрП-Законом не передбачено й не заборо-

нено вибір права третьої країни, ми вважаємо, 

що цей закон містить невисловлене визнання аб-

солютності вибору права сторонами. 

Щоб забезпечити більший ступінь юриди-

чної визначеності, на наш погляд, варто у МПрП-

Законі поновити в правах формулювання п. 3 ст. 

1552 згаданого проекту, а саме: «Вибір права 

країни сторонами не обмежується колом право-

порядків країн, з-поміж яких можливий вибір, – 

якщо інше не встановлено законом». 

Закріплення вищезгаданої норми в законі 
України про міжнародне приватне право буде 

визнанням абсолютності вільного вибору права 

сторонами як визначеної й охарактеризованої 
нами тенденції сучасного міжнародного приват-

ного права. Отже, незважаючи на відсутність єд-

ності в підходах, – наприклад, Н.В. Тригубович 

стверджує, що «автономія волі немає універса-

льного характеру» [9, с. 42], – в колізійній докт-

рині буде проявлятися намір щодо відмови від 

обмеження автономії волі.  
  Підсумовуючи сказане, варто прийняти 

до уваги політику «Європейського вибору» 

України, яка, зокрема, полягає в адаптації вітчи-

зняного права до вимог і стандартів європейсь-

кого права, складовою якого є Римська конвен-

ція, що визнає незначні обмеження умов для за-

стосування автономії волі. При цьому потрібно 

керуватися розширювальним тлумаченням п. 3 

ст. 3 цієї конвенції, акцентуючи увагу на імпера-

тивному аспекті проблеми автономії волі.   
Абсолютне визнання автономії волі за 

Римською конвенцією додатково пояснюється 

ще й тим, що при її створенні «експерти навели 

приклади справ, у яких вибір іноземного права 

сторонами був повністю виправданим, хоча ні-
яких інших елементів не існувало. Цей підхід 

визнали добре обґрунтованим і врешті-решт до-

зволили сторонам договору, всі елементи якого 

пов’язані з одною країною, обирати в якості засто-
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совуваного  іноземне прав з урахуванням того, що 

такий вибір не повинен виключати застосування 

імперативних норм тої країни, в якій локалізовані 
всі елементи договору» [5, с.407]. Український за-

конодавець має врахувати, що обмеженням абсо-

лютності вільного вибору права сторонами (авто-

номії волі) може бути тільки застосування імпера-

тивних норм національного права, які мають пріо-

ритет перед обраним сторонами правом.  
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 Autonomy of will in the international private law: the principle of the absolute of the choice of law 

 

Summary 

In given clause is discoverer the problem of a possibility of choice by the parties of agreements to 

select in quality of regulating the law of the third state.  The author gives the characteristic to the sights of 

scientific from different legal systems according to this problem, the attitude of national systems of law on 

the given problem, are introduced the offers to the legislation of Ukraine. 
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Автономия воли в международном частном праве: принцип абсолютности выбора права 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема возможности выбора сторонами договора выбирать 

в качестве применимого право третьего государства. Исследуются взгляды учёных разных правовых 

систем, показано отношение национальной системы права и вносятся предложения для законодатель-

ства Украины по данному вопросу. 

Ключевые слова: международное частное право, автономия воли, принцип, колизийно-правовая норма. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА АРБІТРАЖУ 
 

У даній статті досліджуються проблеми визначення понять «арбітраж» та «міжнародний комерційний 

арбітраж», аналізується правова природа арбітражу, окреслюються основні та специфічні риси міжнародного 

комерційного арбітражу. 

 

Постановка проблеми.  Докорінні зміни, 

що сталися на рубежі 80-90-х рр. в XX  ст.  у по-

літичному й економічному житті України та 

стрімкий розвиток міжнародних економічних 

відносин на початку XXІ ст., призвели до фор-

мування принципово нової, порівняно з радянсь-

ким періодом, системи зовнішньоекономічних 

зв’язків. Унаслідок зазначених обставин усі 
суб’єкти підприємницької діяльності отримали 

можливість самостійної участі в міжнародних від-

носинах. Відповідно зросла кількість спорів, що 

виникають із зовнішньоекономічних контрактів, 

які досить часто розглядаються у міжнародних ко-

мерційних арбітражних судах. Зрозуміло, що для 

успішного вирішення тих чи інших спорів потріб-

но ретельно вивчити як практичні, так і теоретичні 
аспекти цього інституту.   

Ступінь розробленості проблеми. Незва-

жаючи на те, що комерційні арбітражі не є вина-

ходом новітньої історії та у більшості літератур-

них джерел вказується, що третейський суд (ар-

бітраж) узагалі виник раніше, ніж державне пра-

восуддя, проблема організації та діяльності між-

народного комерційного арбітражу у вітчизняній  

науковій літературі висвітлена недостатньо. З-

поміж  вітчизняних дослідників, які у своїх пра-

цях розкривають окремі аспекти цієї проблеми, 

можна виділити А.С. Довгерта, О. Єременка, 

І.Г. Побірченка, Ю. Д. Притику, Т.В. Сліпачук, 

Г.А. Цірата тощо. Певний інтерес до вивчення  ін-

ституту  міжнародного комерційного арбітражного 

суду спостерігається у працях зарубіжних фахівців, 

зокрема Ф. Кейліна, Р. Мюллерсона, В. Тетлея, 

Б. Хейфеца, К. Шмітгоффа  та ін. Проте, незважа-

ючи на те, що у науці є широкий спектр поглядів 

щодо правової природи арбітражу, усе ж ні в Укра-

їні, ні за кордоном учені не можуть дійти до єдино-

го підходу, тому дослідження у даному напрямку 

набувають неабиякої актуальності. 
Метою статті є дослідження поняття та пра-

вової природи арбітражу, основних і специфічних 

рис міжнародного комерційного арбітражу. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
ми все уважніше придивляємося до історії, шу-

каючи відповіді на сучасні проблеми. При цьому 

ми виходимо з того, що саме на найбільш ранніх 

етапах розвитку будь-якого державно-правового 

явища формуються риси майбутнього.  

Комерційний арбітраж має давню історію. 

Фактично арбітражний розгляд є першою фор-

мою цивілізованого вирішення спорів, що вини-

кла задовго до появи державних судів.  “Інститут  

третейського суду був першою формою правосу-

ддя, до якої добровільно зверталися люди з ме-

тою встановлення справедливості та миру…” [1, 

с. 31]. Зауважимо, що до середини XX ст. суди 

більшості держав відносились досить стримано, 

якщо не вороже, до самої можливості арбітраж-

ного розгляду спорів. Причин такого ставлення 

до арбітражу кілька. Наприклад, у ряді країн су-

дді оплачувалися сторонами. У цьому випадку, 

звичайно, будь-яка справа, яка розглядалася за 

межами суду, зменшувала доходи суддів. До ж 

того судді-спеціалісти ставились до суддів-

неспеціалістів з недовірою.  Монополія на застосу-

вання права і на вирішення спорів повинна була 

залишатися за дипломованими представниками 

даної  професії. Проте можливість передачі спору 

на розгляд в арбітражах зберігалася, хоча суди 

завжди намагалися суворо контролювати всі аспе-

кти процедури. Сторони бажали швидко та дешево 

вирішити спір, тому часто зверталися до арбітражу,  

який був позбавлений цілого ряду формальностей, 

притаманних державним судам. 

Що являє собою арбітраж: одну з форм 

державного правосуддя чи особливий шлях ви-

рішення спорів і розбіжностей, які виникають 

між контрагентами цивільно-правових догово-

рів? Чи можуть сторони контракту вибирати 

право, що регулюватиме даний спір, чи необхід-

но застосовувати норми закону, які діють у місці 
розгляду спору? Яким правом повинен керува-

тись арбітраж при вирішенні питань щодо визна-

чення дійсності контракту, арбітражної угоди, 

вирішення справи по суті? Всі ці питання є 

предметом широких дискусій у правовій доктри-

ні та практиці. 
Існуючі теорії щодо правової сутності ар-

бітражу умовно можна розділити на чотири ос-
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новні групи: договірна (консенсуальна), процесу-

альна, змішана й автономна. 

Вихідним положенням договірної теорії, 
прибічники якої – П. Браше, Ф. Клейн, Ф. Мер-

лен, А. Вейс – розглядають арбітраж “інструмент 

вільного підприємництва”, є те, що арбітражна 

угода належить до звичайного цивільно-

правового договору [2, с. 40]. Сторони у своїй 

угоді можуть вказати вид арбітражу, в якому бу-

де розглянуто справу, призначити арбітрів, час і 
місце проведення арбітражного розгляду, визна-

чити порядок його проведення і право, яке буде 

застосовано. Така угода породжує для сторін 

конкретні цивільно-правові обов’язки, у тому 

числі обов’язок підкоритися рішенню, винесено-

му арбітражем. У арбітражному рішенні містить-

ся воля сторін, арбітри мають компетенцію не як 

наслідок правових вказівок судової влади, а у 

результаті угоди сторін. Арбітражний розгляд ана-

логічний судовому, і на нього не поширюється дія 

процесуальних норм, арбітри діють як агенти  сто-

рін. Договірна теорія, крім зазначеного, базується 

на принципі автономної волі сторін і наголошує на 

цивільно-правовій та приватно-правовій природі 
інституту арбітражу. Ф. Фушар характеризував 

розгляд справи у міжнародному арбітражі як вира-

ження волі сторін: «на основі автономії волевияв-

лення сторін арбітраж повинен бути звільнений від 

обмежень національного права» [3, р. 63]. 

Отже, при вирішенні питань, які виника-

ють у зв’язку з арбітражною угодою, процесом 

або рішенням, можливе застосування іноземного 

права. Саме тому Ф. Клейн, один із найбільш 

послідовних прибічників договірної теорії, під-

креслюючи, що арбітражний процес на всіх його 

стадіях є єдиним процесом, заснованим на волі 
сторін, вважає за необхідне встановлення єдино-

го статуту арбітражу, що надасть можливість, на 

його думку, вирішувати всі колізійні питання, 

пов’язані з даним арбітражем, за допомогою єдиної 
колізійної прив’язки [4, с. 28-30]. Як відзначала 

Е.Виноградова, основне практичне значення дого-

вірної теорії полягає у вирішенні всіх спорів орга-

нізації та діяльності арбітражу на основі цивільно-

го права; процесуальна теорія, навпаки, призводить 

до застосування за всіма питаннями, які торкають-

ся арбітражу, процесуального права. 

Для прибічників процесуальної теорії 
(А. Дайсі, Ф. Рассел) при дослідженні юридичної 
природи арбітражу основними є його процесуа-

льні елементи. Основні положення цієї теорії по-

лягають у тому, що арбітраж – це особлива фор-

ма державного правосуддя. Арбітражна угода 

розглядається як угода процесуального характе-

ру, спрямована на виключення юрисдикції дер-

жавного суду. Питання про дійсність арбітражної 
угоди, компетенції арбітражу, виконання арбіт-

ражного рішення можуть бути вирішені арбітра-

жем тільки за санкцією відповідної держави. Згі-
дно з цією теорією арбітри, як і судді, непідконт-

рольні сторонам договору і незалежні від них, а 

їх компетенція, як і компетенція суддів держав-

ного суду, узгоджується з волею відповідної 
держави, закріпленою в її законодавстві. Оскіль-

ки функції та компетенція суду й арбітражу по-

дібні між собою, діяльність арбітражу аналогічна 

діяльності державних органів правосуддя, то й ар-

бітражне рішення за своїм значенням прирівнюєть-

ся до судового [5, с. 45-47]. Арбітраж є легітимним 

виключно завдяки державі, і держава залишає за 

собою право здійснювати контроль за арбітражни-

ми процедурами. Дж. Нібоетт вважав, що рішення 

арбітражу вступає в силу тільки після підтвер-

дження його державним судом [6, р. 78].  

Існує ще одна теорія, яка намагається ви-

рішити питання юридичної природи арбітражу, – 

автономна теорія. На думку її прибічників 

(Ж. Рубелен-Девічі, В. Штейнер), арбітраж – це 

оригінальна система, вільна від договірних і 
процесуальних елементів, яка дає змогу забезпе-

чити необхідну оперативність вирішення спорів і 
гарантії, на які претендують сторони. Що стосу-

ється арбітражної угоди, то вона взагалі не є ци-

вільно-правовим договором, оскільки жоден до-

говір сам по собі не може мати процесуальних 

наслідків. “Абсолютна автономія” вважається 

засобом, за допомогою якого арбітраж отримує 

“наднаціональний” характер і при вирішенні 
спору використовуватиме виключно міжнародне 

право [7, с. 107]. Ця концепція заснована на хиб-

ній думці про існування поза сферою міждержа-

вного спілкування так званої “спільноти ділових 

людей”, яка з метою розвитку міжнародних еко-

номічних відносин створює своє власне право і 
органи з вирішення спорів, що виникають між 

комерсантами, які входять до цієї спільноти. Ця 

концепція, відображаючи тенденцію невизнання 

національних правових систем, суперечить 

принципу державного суверенітету. 

Логічним продовженням автономної кон-

цепції є теорія «делокалізації» міжнародного ар-

бітражу, тобто повне невтручання держави у дія-

льність міжнародного арбітражного суду. Авто-

номна концепція міжнародного арбітражу не 

отримала широкого розповсюдження. Як писав 

А.І. Мінаков, «указана концепція, відображаючи 

тенденцію невизнання національних правових 

систем, у кінцевому результаті протирічить прин-
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ципу державного суверенітету» [8, с. 34]. Як пра-

вильно зауважив А.Д. Кейлін, “штучне спрощення 

правової суті арбітражу на користь тих чи інших 

теоретичних концепцій призводить лише до шкід-

ливої схоластики, ускладнюючи вирішення питань, 

які породжуються життям” [9, с. 63]. 

Зарубіжні та вітчизняні науковці не одно-

кратно виражалися про недієздатність як догові-
рної, так і процесуальної теорії правової природи 

інституту міжнародного арбітражу. У зв’язку з 
цим появилася так звана змішана концепція між-

народного арбітражу. Відповідно до цієї концеп-

ції правової природи міжнародного арбітражу та 

дієздатності сторін, які укладають арбітражну 

угоду, дії за такою угодою кваліфікуються як 

матеріально-правові, а питання правових наслід-

ків арбітражної угоди, визначення правил арбіт-

ражного розгляду, виконання арбітражних рішень 

– як процесуально-правові [10, с. 407]. Основний 

зміст її полягає у тому, що арбітраж у цілому є 

комбінованим явищем, яке має свій початок у ци-

вільно-правовому договорі й отримує процесуаль-

ний ефект на підставі конкретного національного 

законодавства. На думку К. Шмітгоффа, “арбітр є 
приватним суддею, який обраний сторонами або 

призначений відповідно до арбітражної угоди. Ар-

бітраж ведеться відповідно до правил процедури 

третейських судів” [11, с. 344]. 

На нашу думку, відображає сучасну реаль-

ність і пропонує найбільш обґрунтований підхід 

до вирішення питання про юридичну природу 

арбітражу саме змішана теорія. Такої ж думки 

дотримуються більшість зарубіжних учених, зо-

крема Е.А. Виноградова, Н.І. Маришева, С.Н. 

Лебедєв, Дж. Лью, Л.А. Лунц, І.О. Хлестова, Ф. 

Фушар,  Е. Гайлард,  в Україні – Ю.Д. Притика. 

Зазначимо, що арбітраж, як засіб розгляду 

спорів, є специфічним правовим інструментом – 

так званим договірним правозастосуванням [12, 

с. 9]. Це не вияв державного правозастосування, 

яке здійснюється передусім судами, що входять 

до судової системи тієї або іншої держави і наді-
лені владою, насамперед законом. 

Передусім зазначимо, що термін “арбіт-

раж” має французьке походження і вживається в 

юридичній літературі як безпосередньо, так і в 

перекладі як “третейський суд”, тому, незважаю-

чи на різні терміни, завжди йдеться про одне й те 

саме правове явище. Деякі дослідники вважають, 

що арбітраж, як форма вирішення спорів, виник 

раніше від державних судів. Справді, арбітраж 

має давню історію. Із російських учених ще 

А.Ф. Волков дослідив історію виникнення арбіт-

ражу в римському праві, його розвиток у серед-

ньовіччі, коли з’явилися торгові третейські суди, 

а також у період розвитку торгівлі у XVII–

XIX століттях [13, с. 12]. 

Однак про становлення комерційного арбі-
тражу в його юридично-соціальному значенні та 

як прообразу сучасного арбітражу можна гово-

рити лише з XVIII століття. У цей період розпо-

чався активний розвиток законодавства з арбіт-

ражу та арбітражної практики. І лише у ХХ сто-

літті він набув широкого визнання та відповід-

ний правовий статус. В історико-правовому ас-

пекті становлення арбітражу варто відзначити 

особливе значення Декрету Національних зборів 

Франції від 24 серпня 1790  р., який передбачав, 

що третейський суд є найбільш раціональним 

засобом вирішення спорів між громадянами, а 

законодавці не повинні робити будь-яких дій, 

спрямованих на те, щоб зменшити значення та 

дійсність компромісу при арбітражі. 
Незважаючи на наявність великої кількості 

нормативно-правових актів, регулюючих ство-

рення, діяльність і процес розгляду спорів у арбі-
тражі як на національному, так і на міжнародно-

правовому рівнях, нормативних визначень арбіт-

ражу в цих актах не дано. Більшість документів 

(Типовий закон ЮНСІТРАЛ 1985 р., Нью-

йоркська конвенція про визнання і виконання 

іноземних арбітражних рішень 1958 р.,  Женев-

ська конвенція про зовнішньоторговельний арбі-
траж 1961 р., закони України, Білорусі, Росії 
“Про МКА”) дають приблизно однакове визна-

чення арбітражу: “арбітраж означає будь-який 

арбітраж, незалежно від того, чи здійснюється 

він постійною арбітражною установою, чи ні”. 

Проте дане визначення вказує тільки на види ар-

бітражу, не розкриваючи його суть. 

У науці "арбітраж" розуміється як процес 

або механізм вирішення спорів і як орган вирі-
шення спорів. Арбітраж як процес - це розгляд і 
вирішення спорів у арбітражі. Тлумачний юри-

дичний словник Блекса дає таке визначення арбі-
тражу: арбітраж - це передача спору на розгляд 

незалежній (третій стороні) особі, обраній сторо-

нами спору, які наперед погоджуються викону-

вати рішення цього арбітра, винесене після слу-

хання справи, в ході якого обидві сторони були 

вислухані [14, р. 96]. Відомий французький ком-

паративіст Рене Давид визначає арбітраж як спо-

сіб вирішення спорів, у якому присутні інтереси 

двох або більш сторін, де рішення ухвалюється 

однією або декількома особами - арбітром або 

арбітрами, які одержали повноваження на це в 

результаті приватного договору, а не від держа-

ви, і які повинні дотримуватися процедури й ух-
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валити рішення по справі на основі такого дого-

вору [15, р. 5]. Представник юридичної науки 

США Гарі Борн охарактеризував арбітраж як за-

сіб, за допомогою якого спір вирішується незаці-
кавленою особою, що не є представником дер-

жавного органу, відповідно до добровільної уго-

ди сторін [16, р. 1]. 

Е.А. Віноградова визначає третейський суд 

(арбітраж) як «форму вирішення правових спо-

рів, здійснюваного недержавним судом, а треті-
ми щодо сторін спору приватними фізичними 

особами або особою (третейськими суддями), 

обраними самими сторонами або обраними (при-

значеними) у порядку, узгодженому сторонами 

або визначеному законом, міжнародним догово-

ром» [17, с. 405]. 

В.В. Комаровим запропоноване таке визна-

чення: арбітраж - це недержавний суд, установле-

ний сторонами, що сперечаються, джерелом право-

застосовної діяльності якого є угода сторін, а не 

розпорядження закону, що виключає юрисдикцію 

державного суду з розгляду конкретної справи в 

рамках, передбачених угодою [18, с. 32].  

Американські автори називають арбітраж 

“приватним судом”, що складається з приватних 

осіб, що добровільно обираються сторонами 

спору і мають повноваження на ведення процесу 

та винесення ухвали по справі [19]. Такої ж дум-

ки дотримується вітчизняний учений Ю. Прити-

ка, який розглядає арбітраж як форму приватного 

правосуддя. Арбітраж як форма приватного пра-

восуддя ґрунтується на угоді, укладеній спеціа-

льно для цього сторонами спору, де арбітр наді-
ляється повноваженнями, аналогічними повно-

важенням судді; водночас ці повноваження ви-

пливають з угоди між сторонами [20, с. 44-47]. 

Отже, в усіх вищенаведених визначеннях 

арбітражу простежується, що міжнародний ко-

мерційний арбітраж, як вид арбітражу, має свою 

специфіку, – це недержавний орган, що створю-

ється за угодою сторін для розгляду комерційних 

спорів, ускладнених іноземним елементом. 

У цілому ж наведені визначення арбітражу 

базуються на ознаках арбітражу, які можна роз-
ділити на основні і додаткові. До основних ознак 

арбітражу, які вирізняють його як від органів су-

дової системи, так і від інших миротворчих про-

цедур (переговори, медіація, консиліація, міні-
процеси), можна віднести такі: це недержавний 

орган; арбітри, процедура розгляду справи, право, 

яке застосовується, мова розгляду обираються сто-

ронами самостійно (принцип диспозитивності); 
підставою для вирішення господарського спору в 

цьому органі є арбітражна угода; винесена арбіт-

рами ухвала є остаточною й обов'язковою для ви-

конання всіма сторонами спору; в арбітражі роз-
глядаються спори з іноземним елементом. 

Отже, можна узагальнити поняття міжна-

родного комерційного арбітражу, доповнивши 

його так: це третейський суд, постійно діючий 

або спеціально створений у кожному конкретно-

му випадку, основною метою якого є розгляд та 

вирішення міжнародного спору по суті у визна-

ченій процесуальній формі шляхом винесення 

обов’язкового для сторін рішення. Термін “між-

народний” застосований для того, щоб визначити 

місце цього арбітражу серед інших подібних ін-

ститутів – внутрішніх третейських суддів, між-

народних арбітражів, арбітражних суддів. “Між-

народний” – у даному випадку означає такий, що 

ускладнений іноземним елементом, обсяг якого, 

зокрема, визначений у п. 2 ст. 1 Закону України 

про міжнародний комерційний арбітраж 1994 р. – 

якщо комерційне підприємство хоча б однієї із 
сторін знаходиться за кордоном або стороною є 

підприємства з іноземними інвестиціями чи міжна-

родні об’єднання [21, с. 119-121]. У Положенні про 

Міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-

промисловій палаті України 1994 року визначено, 

що він приймає до свого розгляду також спори, 

віднесені до його юрисдикції в силу міжнародних 

договорів України [22]. 

Висновки. Отже, на підставі проведеного 

дослідження можна стверджувати, що комплекс-

ність такого явища, як міжнародний комерцій-

ний арбітражний суд, спричинена подвійною 

юридичною природою арбітражу як інституту 

права. Так, арбітраж є органом, який має своїм 

завданням вирішення господарських спорів, і 
водночас, – процедурою  вирішення таких спо-

рів. На нашу думку, найбільш обґрунтований 

підхід до вирішення питання про юридичну при-

роду арбітражу пропонує саме змішана теорія, 

яка відображає сучасну реальність, поєднує в 

собі основні положення двох концепцій (договір-

ної і процесуальної),  розкриває арбітраж як само-

стійний інститут, включаючи матеріально-правові 
та процесуально-правові елементи. Такий підхід 

дає змогу забезпечити  застосування не лише влас-

ного права тієї держави, де відбувається арбітраж-

не слухання, а й відповідного іноземного права, до 

якого відсилається колізійно-правова норма, що 

застосовується. У цьому випадку можна зазначити 

про ситуацію розщеплення колізійних прив’язок, 

коли до єдиної арбітражної угоди буде застосова-

ний комплекс колізійних норм щодо форми угоди 

або інших умов її дійсності тощо.  
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Summary 

In this article are analyzed the views of domestic and foreign scientists on legal nature of arbitration,  

but the basic and specific features of arbitration also are analyzed and on the basis of this will be given the 

author's definition of concept “international commercial arbitration”. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АРБИТРАЖА 

 

Аннотация 

В данной статье исследуются проблемы определения понятий «арбитраж» и «международный 

коммерческий арбитраж», анализируются правовая природа арбитража, очерчиваются основные и 

специфические черты международного коммерческого арбитража. 
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ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ – ХАРАКТЕРНИЙ ПРОЯВ МЕТОДУ  

ТРУДОВОГО ПРАВА 

 
У статті досліджується питання єдності і диференціації трудового законодавства, оптимального поєднан-

ня загальних і спеціальних норм. Встановлено специфіку реалізації спеціальних норм на державному і договір-

ному рівнях. 

Ключові слова: Єдність, диференціація, правове регулювання, загальна норма, спеціальна норма. 

 

Постановка проблеми. В умовах сього-

дення одним з найбільш складних і дискусійних 

питань стали питання щодо ролі трудового зако-

нодавства, його мети, завдання, функцій, соціа-

льних, економічних, політичних пріоритетів у 

трудовому законодавстві. З цих позицій розвиток 

трудового законодавства в сучасний період свід-

чить про наявність у ньому двох тенденцій: з од-

ного боку, – розширення сфери єдності правово-

го регулювання і у зв’язку з цим усунення неви-

правданої диференціації правового регулювання 

трудових, та тісно пов’язаних з ними відносин, з 
другого – це розширення сфери диференціації 
правового регулювання окремих видів трудових і 
тісно пов’язаних з ними відносин. Подальший 

розвиток соціально-економічних умов у нових 

умовах господарювання, зміщення акцентів з 
державного до договірного регулювання трудо-

вих відносин поставили по-новому дослідження 

питань єдності та диференціації трудового зако-

нодавства, їх оптимального поєднання. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Будь-яке дослідження передбачає в якості пер-

шочергових кроків огляд і аналіз того, що вже 

зроблено і в першу чергу вітчизняною правовою 

наукою у відповідному напрямку. Зазначимо, що 

даною проблемою займалися Ф.М.Лєвіант, М.І. 
Бару, І.О.Снігірьова, Ю.П.Орловський, М.А. По-

кровська  В.Н.Толкунова. Спеціальне досліджен-

ня даної проблеми було проведено В.Я. Бураком. 

Окремі питання централізованого і локального 

регулювання були предметом дослідження у 

працях Р.І.Кондрат'єва, Р.З.Лівшиця, В.І.Нікі-
тінського, Головіної С.Ю., В.І.Прокопенка, 

О.І.Процевського. Торкалися даного питання Гу-

сов К.Н., В.С.Венедиктов, Г.С. Гончарова, 

В.В.Жернаков, П.І.Жигалкін, Л.І.Лазор, П.Д.Пи-

липенко, С.М.Прилипко, В.Г.Ротань, Н.М. Хуто-

рян та інші. 
Мета статті полягає у дослідженні  питань 

єдності та диференціації трудового законодавст-

ва, визначенні їх правильного співвідношення. 

Виклад основного матеріалу. Метод тру-

дового права характеризується сукупністю особ-

ливостей самого предмета регулювання [1, с. 29]. 

Саме така сукупність передбачає наявність різ-
них засобів (способів, прийомів) регулювання 

суспільно-трудових відносин, направлених на 

визначену поведінку суб’єктів відповідно до ме-

ти правового регулювання. Разом з тим, варто 

підкреслити, що метод не виступає в якості дзер-

кального відображення тих суспільних відносин, 

котрі за його допомогою регулюються. Метод 

характеризується відносно самостійним змістом, 

який не можна відкидати на останній план при 

виявленні найбільш ефективних засобів норма-

тивного впливу на суспільні відносини. Метод є 

специфічним способом впливу через норми пра-

ва на поведінку людей у необхідному для 

суб’єктів правовідносин працівників, роботодав-

ців, держави напрямку для отримання необхідно-

го результату правового регулювання. Такої 
«специфічності» методу трудового права надає 

один з його аспектів – єдність і диференціація 

трудового законодавства, що сприяє чіткому ад-

ресату правових норм із загальною сферою дії і 
норм, дія яких обмежена визначеним колом осіб 

або ж визначеним видом трудових відносин. 

Єдність характеризується закріпленням за-

гальної мети і завдань правового регулювання, 

рівністю трудових прав і обов’язків, загальними 

засобами їх реалізації. 
Найбільш оптимально єдність і диференці-

ація проявляється в КЗпП України: так ст. 1 

КЗпП України визначає завдання трудового за-

конодавства: ст. 2 КЗпП України відображає ос-

новні трудові права працівників, ст. 2
1
 закріплює 

рівність трудових прав громадян, тощо. При чо-

му рівність основних трудових прав громадян 

окреслена в основі трудової правосуб’єктності, 
яка є однаковою для всіх громадян незалежно від 

походження, соціального та майнового стану, 

расової та національної приналежності, статі та 

інших ознак. Трудова правосуб’єктність як пра-

вова категорія, що визначає можливість вступу 
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громадян у конкретні трудові правовідносини 

базується на дотриманні конституційних поло-

жень: свободи праці, заборони примусової праці, 
заборони дискримінації у сфері трудових відно-

син. Важливим фактором, що визначає єдність 

трудового законодавства, є спільність засобів 

реалізації суб’єктивних прав працівників і вико-

нання ними обов’язків. Єдність трудового зако-

нодавства передбачена ч. І ст. 3 КЗпП України, 

яка підкреслює, що законодавство про працю 

регулює трудові відносини працівників усіх під-

приємств, установ, організацій, незалежно від 

форм власності, виду діяльності і галузевої нале-

жності, а також осіб, які працюють за трудовим 

договором з фізичними особами. Отже, єдність є 
одночасно характерною складовою рисою трудо-

вого законодавства. Водночас зазначимо, що єд-

ність створює певні умови для диференціації пра-

вового регулювання праці. Трудовий кодекс, з од-

ного боку, відображаючи загальну тенденцію роз-
витку трудового права, містить не тільки норми, 

що поширюються на всіх працівників, але й норми, 

що передбачають диференціацію праці. 
Оскільки диференціація правового регулю-

вання проявляється передусім у створенні спеці-
альних норм, особливого значення набувають 

питання їх класифікації. І хоча в юридичній літе-

ратурі немає одностайності думок щодо класифі-
кації спеціальних правових норм, більшість уче-

них виділяють такі види спеціальних норм:  

- Норми-вилучення, які містять деякі від-

хилення від загальних правил, що встановлені 
для працівників. Норми-вилучення, як правило, 

частково обмежують застосування загальних 

правил з відповідних питань. На думку В.І.Миро-

нова, встановлення норм-вилучень пов’язано з 
обмеженням прав і свобод людини і громадяни-

на. Дозволимо собі не погодитись з думкою вче-

ного. Зміст норм-вилучень не зводиться до зни-

ження рівня правових гарантій. Так, ст. 9 КЗпП 

України передбачає, що умови договорів про 

працю, які погіршують становище працівників 

порівняно з законодавством України про працю, 

є недійсними. Ст. 26 КЗпП України передбачає 

перелік осіб для яких випробування при прийн-

ятті на роботу не встановлюється; ст. 31 КЗпП 

забороняє вимагати виконання роботи, не обумо-

вленої трудовим договором; ст. 63 КЗпП заборо-

няє залучення до надурочних робіт певних кате-

горій працівників, певні норми-вилучення міс-

тять гл. ХІІ «Праця жінок»: ст. 174, 176, 177; гл. 

ХІІІ «Праця молоді» - ст. ст. 188, 190, 191, 192, 

194, 195, 198. Список можна продовжити, але 

саме цим ми хочемо показати, що норми-

вилучення не зводяться до зниження рівня пра-

вових гарантій, а, навпаки, підвищують правовий 

захист працівників. Мало того, зниження загаль-

ного рівня трудових прав для окремих категорій 

працівників не повинно проводитись. 

- нНорми-доповнення передбачають уста-

новлення додаткових порівняно із загальним 

трудовим законодавством правил. Так, п. І ст. 3 

КЗпП України визначає особливості праці де-

яких категорій працівників; ст. 9
1
 КЗпП установ-

лює додаткові порівняно з законодавством тру-

дові і соціально-побутові пільги; п. 3 ст. 13 КЗпП 

установлює, що колективний договір може перед-

бачати додаткові, порівняно з чинним законодавст-

вом і угодами, гарантії, соціально-побутові пільги; 

п. 6 ст. 51 КЗпП передбачає норму, згідно з якою 

скорочена тривалість робочого часу може встанов-

люватись за рахунок власних коштів на підприємс-

твах і в організаціях для жінок, які мають дітей ві-
ком до 14 років або дитину-інваліда. 

- Норми-доповнення можуть установлюва-

тись як на державному рівні і проявлятися в ко-

дифікованому акті – трудовому кодексі, законах, 

так і на договірному рівні і проявлятися в лока-

льних актах самого підприємства: колективному 

договорі, положеннях про заробітну плату та 

преміювання тощо. Норми-вилучення, на відміну 

від норм-доповнень, можуть установлюватися 

лише на державному рівні. 
Разом із тим, ведучи мову про реалізацію 

вказаних норм, зазначимо таке: якщо норми-

доповнення, що встановлені на державному рів-

ні, і норми-вилучення реалізуються безпосеред-

ньо, то – реалізація норм-доповнень, установле-

них на договірному рівні, залежить від певних 

факторів, а отже, такі норми не завжди можуть 

бути реалізованими. Наприклад, ст. 9 КЗпП 

України встановлює додаткові порівняно із зако-

нодавством трудові та соціально-трудові пільги, 

зазначаючи, що підприємства, установи, органі-
зації в межах своїх повноважень і за рахунок 

власних коштів можуть установлювати додатко-

ві, порівняно із законодавством трудові та соціа-

льно-побутові пільги працівників. Додаткові 
трудові та соціально-трудові пільги зазвичай пе-

редбачаються колективним договором – основ-

ним колективно-договірним (локальним) актом 

підприємства. Але зауважимо, що такі додаткові 
порівняно з чинним законодавством гарантії мо-

жуть передбачатись у колективному договорі, 
якщо зазвичай у підприємства, установи є наявні 
кошти. Наприклад, за кошти роботодавця для 

працівників, зайнятих на роботах з важкими та 

шкідливими умовами праці, можуть додатково 
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встановлюватись пільги і компенсації, не перед-

бачені чинним законодавством (ст. 9 Закону 

України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.). 

Якщо кошти у роботодавця відсутні, то, звісно, 

для таких працівників додаткові пільги і компен-

сації не встановлюються.  

Ч. ІІ ст. 50 КЗпП України передбачає, що 

підприємства й організації при укладенні колек-

тивного договору можуть установлювати меншу 

норму тривалості робочого часу, ніж 40 годин на 

тиждень. Мова йде про встановлення скороченої 
тривалості робочого часу (встановлення непов-

ного робочого часу носить зобов’язальний хара-

ктер для роботодавця, його встановлення зале-

жить від факту надання медичного висновку, а 

тому такий вид робочого часу позбавлений будь-

якого додаткового пільгово-гарантійного зна-

чення). Ст. 51 КЗпП України передбачає, що 

скорочена тривалість робочого часу може вста-

новлюватися за рахунок власних коштів на підпри-

ємствах і організаціях для жінок, які мають дітей 

віком до 14 років або дитину-інваліда. Отже, якщо 

кошти у підприємства є, скорочена тривалість мо-

же встановлюватися для вищевказаних категорій 

осіб, якщо ж вони відсутні, – додаткова пільга не 

встановлюється, а отже, реалізація зазначеної нор-

ми-доповнення не може бути реалізована. 

Підкреслимо, що норми-доповнення при-

ймаються без будь-яких обмежень, основне, щоб 

вони не погіршували становище працівників, по-

рівняно з діючим законодавством. 

Диференціація умов праці визначається рі-
зними факторами: статевовіковими особливос-

тями (праця неповнолітніх, жінок), природно-

кліматичними умовами (праця осіб з особливими 

географічними, кліматичними умовами, умовами 

підвищеного ризику для здоров’я), специфіка 

трудової функції (праця державних службовців, 

керівних працівників, сезонних, тимчасових пра-

цівників), професійними особливостями (праця 

педагогічних працівників, працівників річкового, 

морського транспорту, працівників зв’язку, льо-

тно-випробного складу) та іншими особливостя-

ми. На сьогодні, в нових умовах, як справедливо 

зазначає С.Ю.Головіна, отримує нову співзвуч-

ність територіальний критерій диференціації 
трудового права. Якщо раніше необхідність такої 
диференціації пояснювалася виключно географі-
чними і кліматичними особливостями, зазначає 

вчена, то сьогодні до них додається техногенний 

фактор, що викликає потребу в додатковій пра-

вовій регламентації трудових відносин працівни-

ків, які проживають на територіях, постраждалих 

у результаті аварії на Чорнобильській АЕС, та 

інших забруднених територіях [2, с. 79-80]. 

Диференціація умов праці, як бачимо, може 

бути спричинена різними факторами, які, наразі, 
з розвитком соціально-економічних відносин, 

можуть змінюватись. 

Отже, поряд із загальними нормами, в яких 

відображається єдність трудового права, у струк-

турі даної галузі необхідно розрізняти спеціальні 
норми, які дозволяють диференціювати правові 
приписи стосовно до різних осіб і обставин. 

Постає питання: як співвідносяться спеціа-

льні норми, які відображають диференціацію із 
загальними нормами, які відображають єдність 

трудового законодавства. Ще давні римські юри-

сти визначили правило: lex specialis derogate 

generali – спеціальний закон скасовує дію загаль-

ного закону. В різних варіантах дане правило 

формулюється і в науковій літературі як у загаль-

ній теорії права, так і в трудовому праві. Так, у свій 

час П.Е.Недбайло зазначав, що спеціальні норми, 

що діють по відношенню окремих категорій осіб, і 
норми, що регулюють окремі види і підвиди відно-

син, в тій або іншій площині і мірі виключають 

застосування загальних норм [3, с.86]. 

Л.Я.Гінцбург підкреслював, що спеціаль-

ний закон скасовує загальний.[4, с.139]. У розви-

ток даної думки Б.К.Бегічев писав, що спеціальні 
норми, передбачаючи додаткові права й 

обов’язки, конкретизацію загальних правил або 

ж виключення з них, чим припиняють дію зага-

льних норм по відношенню відповідної категорії 
робітників і службовців [5, с. 99]. 

Інші представники науки трудового права, 

навпаки, вказували на ту обставину, що дана по-

зиція не відображає повного змісту процесу ди-

ференціації. Спеціальна норма може не скасову-

вати загальну, а діяти разом і поряд із загальною. 

У даному випадку загальний закон не скасовує 

спеціальний закон, але діє поряд з ним. Таким 

шляхом досягається підвищення певних гарантій 

для визначеної категорії працівників. Наприклад, 

надання додаткових відпусток (на підставі спеці-
ального закону), крім щорічної відпустки (на 

підставі загального закону), для працівників зі 
шкідливими й особливими умовами праці. Мож-

на погоджуватися, або не погоджуватися з дани-

ми позиціями. Водночас хотілося б наголосити, 

що ефективність розв’язання проблеми єдності 
та диференціації трудового законодавства багато 

в чому залежить від того, як саме дана проблема 

відображена в трудовому кодексі. Єдність і ди-

ференціація одинаково властиві трудовому праву 

і знаходяться в нерозривному зв’язку. Щоб за-
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безпечити єдність у регулюванні трудових відно-

син, необхідне диференційоване врахування різ-
номанітних, як об’єктивних, так і суб’єктивних, 

факторів. Обґрунтована диференціація можлива 

лише на ґрунті єдності норм трудового права. 

Тобто співвідношення норм загальної дії та норм 

диференціації можуть проявлятися ось у чому: 

спеціальна норма є доповненням до загальної, 
діючи при цьому спільно з нею; спеціальна нор-

ма скасовує загальну, діючи при цьому замість 

останньої. 
У теорії трудового права єдність і дифере-

нціацію  традиційно відносили і відносять до чи-

сла важливих характеристик методу трудового 

права, [6, с.23-25; 7, с.20-21; 8, с.21.] деякі вчені 
пов’язують єдність і диференціацію трудового 

законодавства з принципами трудового права [9, 

с.53-55; 10, с.118 ; 11, с.87]. Не вдаючись у дис-

кусії з певних питань, зауважимо, що більшість 

учених, незалежно від галузей права, визначають 

метод праворегулювання як сукупність юридич-

них прийомів, способів впливу на суспільні від-

носини з метою їх урегулювання. Так, на думку 

В.Д.Сорокіна, правовий метод є сукупність юри-

дичних прийомів, засобів, способів впливу…[12, 

с.91-92]. О.І.Процевський визначає метод право-

вого регулювання як спосіб впливу на свідомість 

людей [13, с.95-96]. М.Д.Шаргородський, 

О.С.Іоффе метод правового регулювання визна-

чали як специфічний спосіб, за допомогою якого 

держава на основі даної сукупності юридичних 

норм забезпечує необхідну йому поведінку лю-

дей як учасників правовідношення [14, с.104]. 

А.М.Анісімов визначає метод через специфічні 
способи впливу, через норми права на поведінку 

людей… [1, с.29]. 

Як бачимо, всі визнають що метод закріп-

лений у нормах права. Норми виражають загаль-

ні, принципові положення, які характеризують 

дану галузь права з урахуванням сукупності всіх 

суспільних відносин, що регулюються даною 

галуззю (загальні положення, що характеризу-

ються єдністю правового регулювання), або ж 

закріплюють тільки окремі сторони загальних 

принципіальних положень, або окремих видів 

суспільних відносин, що регулюються даною 

галуззю (спеціальні положення, що характери-

зуються диференціацією правового регулюван-

ня). За своїм змістом метод трудового права пе-

редбачає два способи правового регулювання: 

державний (централізований) та договірний (ло-

кальний). Саме державний спосіб регулювання 

передбачає наявність у собі загальних і спеціаль-

них норм (норм-вилучень), для реалізації яких 

непотрібно ніяких додаткових факторів, чинни-

ків. Договірний спосіб регулювання трудових 

відносин передбачає наявність у собі спеціаль-

них норм-доповнень, реалізація яких залежить 

від певних факторів, умов. Загальні норми вклю-

чаються у зміст договірного способу регулюван-

ня як «типові», що не повинні протирічити зага-

льним нормам, прийнятим на державному рівні. 
Висновки. Єдність і диференціація складає 

характерну рису трудового законодавства і зна-

ходить своє відображення у змісті методу трудо-

вого права. 

Єдність створює умови для диференціації 
правового регулювання праці і не означає при-

мату єдності над диференціацією. Диференціація 

же сприяє єдності трудового права. 

Характерною тенденцією розвитку трудо-

вого права є розширення  договірного регулю-

вання умов праці при дотриманні основного пра-

вила – умови договору не повинні погіршувати 

становище працівника порівняно із законодавст-

вом України про працю. Саме в даному правилі 
знаходить своє поєднання єдність і диференціа-

ція трудового законодавства. Вважаємо за доці-
льне внести певні доповнення до ст. 9 КЗпП 

України і викласти її в такій редакції: умови до-

говорів про працю, які погіршують становище 

працівників порівняно із законодавством Украї-
ни про працю та іншими нормативними актами, 

що містять норми трудового права, колективним 

договором, угодами, локальними нормативними 

актами є недійсними. 
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Аннотация 

В статье анализируются вопросы единства и дифференциации трудового законодательства, оп-

тимального соотношения общих и специальных норм. Установлено специфику реализации специаль-

ных норм на государственном и договорном уровнях. 
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РОЗПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНОГО СПОРУ 

 
Метою статті було з’ясування сутності механізму поділу спільного майна подружжя. Поділ майна по-

дружжя становить один із способів припинення права спільної сумісної власності подружжя на вимогу одного 

або обох із них, в результаті якого спільна власність припиняється і кожен з подружжя стає власником частки, 

яка виділяється. Такий поділ може бути здійснений подружжям у будь-який час: як під час існування шлюбу, 

так і після припинення шлюбних відносин. Отож, в статті були розглянуті як основні, так і альтернативні варіа-

нтів поділу спільного майна подружжя, особливо в тих випадках, коли безпосередній поділ конкретних речей 

виявляється неможливим. 

 

Постановка проблеми. З державною ре-

єстрацією укладення шлюбу закон пов’язує ви-

никнення між подружжям як особистих, так і 
майнових відносин. Враховуючи ту обставину, 

що сімейні (подружні) відносини будуються на 

особистій та глибокій довірі подружжя один до 

одного, на основі взаєморозуміння та підтримки 

подружжям одне одного, сім’я та сімейні відно-

сини є тією сферою суспільних відносин, до яких 

законодавець підходить з особливою обережніс-

тю. У зв’язку із цим, по суті всі майнові відноси-

ни подружжя, на відміну від особистих відносин, 

досить детально врегульовані чинним сімейним 

законодавством. Разом з тим, навіть, на перший 

погляд, така детальна законодавча регламентація 

майнових відносин подружжя не вирішує всіх 

тих питань, які виникають на практиці. Особливо 

актуальним серед таких на сьогодні є питання 

поділу спільної сумісної власності подружжя. 

Маємо також визнати, що скасування новим Сі-
мейним кодексом України (далі – СК України) 

такої умови розірвання шлюбу, як відсутність 

майнового спору між подружжям з приводу по-

ділу їх спільного майна в певній мірі полегшило 

процес розлучення подружжя. Незважаючи на 

наявність чи відсутність законних подружніх 

відносин, процес вирішення питання про поділ 

подружжям спільно набутого майна завжди був і 
залишається тяжким і проблемним. Саме тому 

способи врегулювання майнових спорів по-

дружжя при поділі їх спільного майна є актуаль-

ною проблемою, яка потребує детального, ґрун-

товного наукового дослідження. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Аналіз наукової літератури у галузі сімейного 

права не дає нам права стверджувати, що питан-

ням поділу спільного майна подружжя не приді-
лялося достатньої уваги. Справді, ці питання до-

сліджувалися багатьма вченими як у радянський 

період, так і в даний час. Зокрема, свої наукові 
праці дослідженню питання поділу спільного 

майна подружжя присвятили А.Гриняк, О.Іванов, 

Л.Пчелінцева, Є.Харитонов, К.Граве, Ю.Черво-

ний, З.Ромовська, В.Мироненко, В.Антошкіна, 

С.Пилипенко, Л.Баранова, В.Борисова, І.Жилін-

кова, О.Грічук та деякі інші. Та незважаючи на 

велику кількість праць з досліджуваного питан-

ня, всі можливі альтернативи поділу спільного 

майна подружжя так і не були визначені та сис-

тематизовані. 
Враховуючи вищенаведене, метою статті є 

з’ясування сутності механізму поділу спільного 

майна подружжя, а також пошук альтернативних 

варіантів поділу цього майна в тих випадках, ко-

ли безпосередній поділ конкретних речей вияв-

ляється неможливим. 

Виклад основного матеріалу. Поділ май-

на подружжя становить один зі способів припи-

нення права спільної сумісної власності по-

дружжя на вимогу одного або обох із них, у ре-

зультаті якого спільна власність припиняється і 
кожен з подружжя стає власником частки, яка 

виділяється. Такий поділ може бути здійснений 

подружжям у будь-який час: як під час існування 

шлюбу, так і після припинення шлюбних відно-

син. Зауважимо, що саме по собі розірвання 

шлюбу не припиняє права спільної сумісної вла-

сності подружжя на майно, набуте за час шлюбу. 

Проте розпорядження таким майном після розі-
рвання шлюбу здійснюється колишнім подруж-

жям виключно за взаємною згодою відповідно до 

положень ЦК України, оскільки в таких випад-

ках презумпція згоди одного з подружжя на 

укладення другим договорів з розпорядження 

майном, що є у спільній сумісній власності по-

дружжя, вже не діє. 

Враховуючи особистий характер тих відно-

син, які виникають між подружжям, законодав-

ство в першу чергу надає право подружжю само-

стійно вирішити між собою всі питання стосовно 

поділу спільної сумісної власності, набутої в пе-

ріод шлюбу (так званий добровільний порядок 
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поділу майна). Та судова практика свідчить, що 

це не завжди вдається подружжю, у зв’язку із 
чим досить часто майнові питання поділу спіль-

ного майна подружжя вирішуються саме в судо-

вому порядку.  

При поділі майна суду, перш за все, необ-

хідно визначити його предмет, тобто майно по-

дружжя, яке підлягає поділу. На думку І.Жилін-

кової, при поділі майна подружжя мають урахо-

вуватися три категорії об’єктів: речі (окрема річ 

або сукупність речей), які належать подружжю 

на праві спільної сумісної власності; кредиторсь-

кі вимоги подружжя (право вимоги за договором 

позики, купівлі-продажу тощо, коли подружжя 

виступає як кредитор і вправі вимагати повер-

нення боргу, передачі речі тощо); боргові зо-

бов’язання подружжя (зобов’язання, за якими 

подружжя виступає як боржник і зобов’язане 

повернути борг, повернути або передати річ тощо) 

[15, с.115]. Подібна наукова позиція цілком за-

слуговує на увагу і підтверджується навіть судо-

вою практикою. Зокрема, відповідно до постано-

ви Пленуму Верховного Суду України від 21 

грудня 2007 р. №11, до складу майна, що підля-

гає поділу, включається загальне майно подруж-

жя, наявне у нього на час розгляду справи, та те, 

що знаходиться у третіх осіб. При поділі майна 

враховуються також борги подружжя та право-

відносини за зобов’язаннями, що виникли в інте-

ресах сім’ї [1, Ст.65]. 

Вирішуючи спір між подружжям з приводу 

поділу майна, суд має керуватися такими презу-

мпціями: 1) майно, з приводу якого порушено 

спір, є таким, що належить їм на праві спільної 
сумісної власності; 2) якщо встановлений мо-

мент набуття цього майна, то майно, набуте од-

ним із подружжя в період шлюбу, вважається 

спільним, – а до шлюбу – роздільним. Вищена-

ведене спонукає до висновку, що в суді повинні 
доводитись не факти, з якими закон пов’язує спі-
льність майна, а навпаки, зацікавлена сторона 

зобов’язана підтвердити ті обставини, які ви-

ключають виникнення спільної власності на спі-
рне майно (іншими словами, довести відсутність 

хоча б одного з елементів юридичного складу, 

необхідного для виникнення спільності майна, 

наприклад, те, що воно було придбане до шлюбу 

або за час шлюбу, але не в результаті спільної 
праці подружжя [11, с.129]). 

Поділ майна здійснюється з урахуванням ва-

ртості речей, які належать подружжю на праві спі-
льної власності, а також розміру їх кредиторських 

вимог і боргових зобов’язань. При цьому, якщо 

поділ провадиться без розірвання шлюбу, він може 

стосуватися лише наявного майна. Дружина і чо-

ловік не мають права ділити майно, яке вони набу-

дуть у майбутньому. Умови такого поділу можуть 

бути визначені лише у шлюбному договорі.  
Безпосередня процедура поділу майна по-

дружжя відбувається в два етапи: по-перше, суд 

визначає розмір часток чоловіка та дружини в 

праві на майно; по-друге, здійснює поділ майна 

відповідно до встановлених часток [9, с.68]. Зі 
змісту ст.70 СК України випливає, що при ви-

значенні розміру часток кожного з подружжя суд 

виходить з презумпції, що, відповідно до законо-

давства, частки майна дружини та чоловіка є рів-

ними. Це правило не змінюється і в тому разі, 
якщо один із подружжя не мав з поважних при-

чин (навчання, ведення домашнього господарст-

ва, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного 

заробітку (доходу) [1, Ст.60]. 

Однак зазначимо, що з наведеного законо-

давчого положення є певні винятки стосовно рі-
вності часток подружжя в праві на майно. Зокре-

ма, при вирішенні спору про поділ майна суд має 

право зменшити або ж, навпаки, – збільшити ча-

стку одного із подружжя за наявності відповід-

них на те істотних умов. Такі умови визначені 
сімейним законодавством в імперативному по-

рядку. Перша умова передбачена ч.2 ст.70 СК 

України. Пленум Верховного Суду України, да-

ючи роз’яснення щодо застосування судами цієї 
статті, у постанові зазначив, що у випадку, коли 

при розгляді вимоги про поділ спільного суміс-

ного майна подружжя судом буде встановлено, 

що один із них здійснив його відчуження чи ви-

користав його на свій розсуд проти волі іншого з 
подружжя і не в інтересах сім’ї, чи не на її по-

треби або приховав його, таке майно, або його 

вартість враховується при поділі [5, п.30]. Інши-

ми словами, частка того з подружжя, хто повівся 

негідно і вчинив правочини щодо відчуження 

спільного майна з корисливою метою (щоб це 

майно не враховувалося при поділі спільної вла-

сності подружжя), судом може бути зменшена із 
урахуванням тих сум, які він (один з подружжя) 

отримав за вчиненими правочинами. Друга умо-

ва, за наявності якої суд вправі відступити від 

засад рівності часток подружжя у спільному 

майні, пов’язана з тим, що після припинення 

шлюбних відносин з одним із подружжя можуть 

залишитися неповнолітні або ж повнолітні, але 

непрацездатні діти, які потребують належного 

утримання (аліментів). У даному разі суд управі 
збільшити розмір частки тому з подружжя, з ким 

будуть проживати діти, однак лише за умови, 

коли в суді буде встановлено, що розмір алімен-
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тів, які вони одержують, недостатній для забез-
печення їхнього фізичного, духовного розвитку 

чи лікування [15, с.116]. У зв’язку із цим, як 

слушно зазначає З.В.Ромовська, у разі збільшен-

ня частки того з подружжя, з ким проживає ди-

тина, остання не стає власником зробленої судом 

«надбавки» [14, с.151]. Якщо ж інтереси дітей мо-

жуть бути задоволені без відступу від принципу 

рівності часток подружжя у їх спільному майні, то 

суд не повинен взагалі порушувати цей принцип 

[12, с.123]. Як бачимо, збільшення розміру частки 

одного з подружжя у спірному майні законом 

пов’язується лише з випадками стягнення алімен-

тів на дитину. Це означає, що положення ст. 70 СК 

України мають імперативний характер і розшире-

ному тлумаченню не підлягають. 

Нарешті, як обставини, що мають істотне 

значення для справи, потрібно розуміти не тільки 

випадки, коли один із подружжя не дбав про ма-

теріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив 

чи пошкодив спільне майно, витрачав його на 

шкоду інтересам сім’ї, але і випадки, коли один 

із подружжя не мав з поважної причини само-

стійного заробітку чи доходу [1, Ст.60]. До речі, 
випадки навмисного знищення чи відчуження 

спільного майна одним із подружжя, не просто 

виступають у якості умов для зменшення їх час-

тки у спільному майні, але є і своєрідною право-

вою санкцією. Зміст такої санкції, за словами 

З.В.Ромовської, полягає «у тому, що особа не 

одержить того, що вона за звичайних обставин 

могла би одержати» [14, с.151]. 

Отож, підводячи підсумок стосовно мож-

ливості зміни розміру часток подружжя, відзна-

чимо, що рішення суду повинно містити мотиви 

й обґрунтування відступу від засади рівності ча-

сток подружжя у їхньому спільному майні. 
Окрім цього, як слушно зауважив О.І.Сафончик, 

враховуючи імперативний характер норм, викла-

дених у ст.70 СК України, суд не може збільши-

ти частку одного з подружжя у спільному майні 
за підставами, не передбаченими законом [11, 

с.130]. Відступаючи від принципу рівності, суд 

обов’язково у своєму рішенні повинен указати, 

які саме інтереси одного з подружжя або непов-

нолітніх дітей були для цього підставою, і якими 

нормами матеріального права керувався суд при 

прийнятті відповідного рішення, згідно з вимо-

гами ЦПК України. Більш конкретно інтереси 

неповнолітніх дітей, непрацездатних повнолітніх 

дочки, сина або другого з подружжя, що заслуго-

вують на увагу, можуть враховуватися судом при 

визначенні способу поділу спільного майна в 

натурі й у тому разі, коли суд не відступив від 

засади рівності часток [5, п.30]. Відмітною у 

цьому відношенні є практика застосування чин-

ного сімейного законодавства в Російській Феде-

рації. Справа в тому, що, згідно з СК РФ, перелік 

умов, за наявності яких суд вправі відступити від 

засад рівності часток подружжя при поділі спі-
льного майна, не є вичерпним. Отож суд у кож-

ному конкретному випадку вправі приймати рі-
шення про розмір частки одного із подружжя у 

спільному майні, виходячи з відповідних причин 

неотримання ним певних доходів (а саме: на-

вчання, хвороба, знаходження на військовій слу-

жбі, перебування в місцях позбавлення волі, не-

можливість працевлаштуватися тощо) [13, с.199]. 

Визначення часток дружини та чоловіка у 

спільному майні чи, точніше, у праві спільної 
сумісної власності – це перший етап у вирішенні 
майнової сфери подружнього конфлікту. За ним, 

як правило, наступає другий – реальний розпо-

діл, тобто розподіл (поділ) майна в натурі. Хоча 

на практиці не виключається і ситуація, коли 

один з подружжя чи колишнього подружжя ви-

магатиме лише визначення його частки без пода-

льшого поділу майна. 

Зауважимо, що законодавство передбачає 

певні способи поділу майна подружжя. Пріори-

тетним чи, так би мовити, основним способом 

поділу спільного майна подружжя є його поділ у 

натурі. Зокрема, такий спосіб застосовується що-

до подільних речей, які можна поділити без 
втрати їх цільового призначення [2, Ст.183]. 

У першу чергу право самостійно поділити 

спільне майно надається самому подружжю. Зо-

крема умови такого поділу можуть бути перед-

бачені у шлюбному договорі, у договорі про по-

діл майна або договорі про виділення частки у 

спільному майні тощо. Якщо ж чоловік і дружи-

на не змогли домовитися про порядок поділу 

майна, то спір може бути вирішений судом. 

Аналізуючи положення статей 69-71 СК 

України, приходимо до висновку, що рішення 

суду про поділ спільного майна подружжя пови-

нно ґрунтуватися на факті перетворення спільної 
сумісної власності подружжя у спільну часткову, 

згідно з визнаними за ними частками. Поділу 

підлягає лише те майно подружжя, яке було на-

явним на момент його поділу. Якщо ж поділ 

майна відбувається через деякий час після розі-
рвання шлюбу (або ж наявним був факт розділь-

ного проживання подружжя), то спочатку має бути 

з’ясовано, яке майно належало їм до моменту розі-
рвання (до набрання чинності рішення суду про 

встановлення режиму окремого проживання по-

дружжя), незалежно від того збереглося воно до 
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цього часу чи ні. Однак таке положення не можна 

тлумачити однозначно. Мова йде лише про таке 

майно, яке було навмисно (або у стані сп’яніння) 

знищене, відчужене одним із подружжя всупереч 

інтересам сім’ї, подружжя. У зв’язку із цим при 

поділі майна не враховуються ті речі, які загинули 

внаслідок нещасного випадку, коли провини одно-

го із подружжя не було [14, с.152]. 

Проблеми при поділі спільного майна по-

дружжя найчастіше виникають у зв’язку з існу-

ванням так званих неподільних речей. Саме че-

рез таку обставину СК України передбачено дру-

гий спосіб поділу майна подружжя, а саме: суд 

може прийняти рішення про присудження майна 

одному з подружжя із покладенням на нього 

обов’язку надати другому з подружжя компенса-

цію замість його частки у праві спільної сумісної 
власності [1, Ст.71]. Така грошова компенсація по-

винна бути попередньо внесена другим з подруж-

жя на депозитний рахунок суду з метою захисту 

майнових інтересів іншого з подружжя [5, п.25]. 

Мусимо визнати, що положення Сімейного 

кодексу України стосовно правил поділу майна 

(особливо при вирішенні питання про поділ не-

подільних речей), зокрема їх практичне застосу-

вання, можуть викликати певні труднощі. У 

статті 71 СК України (ч.4) вказано, що прису-

дження одному з подружжя грошової компенса-

ції замість його частки у праві спільної сумісної 
власності на майно допускається лише за його 

згодою, крім випадків, передбачених Цивільним 

кодексом України. Абзац 2 ч.2 ст.364 ЦК Украї-
ни встановлює аналогічне ст.71 СК України пра-

вило, відповідно до якого компенсація співвлас-

никові може бути надана лише за його згодою. 

Як же повестися, якщо другий з подружжя 

теж бажає залишити за собою майно, яке є непо-

дільним. Вважаємо, що тут вступає в силу пра-

вило ч.2 ст. 71 СК України, відповідно до якого 

неподільні речі присуджуються одному з по-

дружжя. При цьому враховуються інтереси дру-

жини, чоловіка, дітей та інші обставини, що ма-

ють істотне значення. Недостатня конкретизація 

цих «інших обставин» може призвести до різного 

тлумачення і зловживань. Звичайно ж, визначити 

всі фактори, які могли б вплинути на рішення 

суду щодо присудження неподільного майна то-

му чи іншому з подружжя, неможливо, однак 

доцільно було б скласти невичерпний перелік 

таких «інших обставин» [10]. Також може поста-

ти проблема з присудженням неподільного май-

на, якщо жодний з подружжя не виявить бажання 

залишити за собою це майно і проситиме суд про 

компенсацію вартості його частки. 

Виходом із наведеної вище ситуації могло 

б стати правило ч.2 ст.7 СК України. Так, згідно 

з положеннями цієї статті, сімейні відносини 

можуть бути врегульовані за домовленістю між 

їх учасниками. Подружжя може домовитися, що 

присудження відбуватиметься без попереднього 

внесення грошової компенсації. Однак необхідно 

проаналізувати таку можливість і з позиції вимог 

до цієї домовленості, визначених ст.9 СК Украї-
ни. Крім того, викликає сумнів ще й те, чи регу-

люватиме така домовленість тільки «відносини 

між учасниками сімейних відносин». Адже суд, 

відповідно до ст.2 СК України, не є учасником 

сімейних відносин, а вирішує спір. Що ж до пра-

вила про попереднє внесення грошової компен-

сації, то воно є ще й процесуальним. 

Врешті-решт на практиці можливі також не-

поодинокі випадки, коли жоден з подружжя не в 

змозі внести на депозитний рахунок суду відповід-

ну грошову суму. За наявності такої ситуації, а та-

кож за умови, що неподільні речі не можуть бути 

реально поділені між подружжям відповідно до 

визначених часток, суд визнає ідеальні частки по-

дружжя в цьому майні без його реального поділу і 
залишає майно у їх спільній частковій власності [5, 

п.25]. Однак у цьому разі суд повинен визначити 

порядок користування таким майном. 

Підсумовуючи вищенаведені теоретичні за 

законодавчі положення, можна зробити висно-

вок, що суди з метою захисту інтересів подруж-

жя, їх дітей, вправі застосовувати різні способи 

поділу спільної сумісної власності подружжя. 

При цьому найпоширенішим на практиці є такий 

спосіб, який, до речі, прямо не передбачений СК 

України, відповідно до якого суд виносить рі-
шення про розподіл речей між подружжям з ура-

хуванням їх вартості й частки кожного з по-

дружжя у спільному майні. У процесі поділу су-

ди можуть одночасно застосовувати не один спо-

сіб, а їх комбінацію: щодо одних видів майна за-

стосовувати поділ у натурі, щодо інших – передачу 

одному із подружжя із зобов’язанням певної ком-

пенсації другому, а треті види речей розподілити 

між сторонами з урахуванням їх вартості [15, 

с.117]. Важливо також зазначити, що поділ майна 

здійснюється судом відповідно до вартості майна. 

При цьому судом береться до уваги його вартість 

на момент розгляду справи, а не на момент при-

дбання такого майна. Річ у тому, що на момент 

розгляду справи майно може знецінитися або, на-

впаки, зрости в ціні. Ця обставина має бути врахо-

вана. Повинна бути взята до уваги й амортизація 

речі, яка була в користуванні [14, с.155]. 
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Інтереси кожного з подружжя повинні бути 

враховані судом також при поділі речей для 

професійних занять. Якщо зазначені речі при-

дбані за час шлюбу для одного із подружжя, во-

ни є об’єктом права спільної сумісної власності 
подружжя. Іншими словами, ці речі не належать 

до предметів категорії роздільного майна по-

дружжя, оскільки, відповідно до ч.4 ст.61 СК 

України, вони є спільною сумісною власністю 

подружжя. Відповідно до ч.3 ст.71 СК України, 

речі для професійних занять присуджуються тому з 
подружжя, хто використовував їх у своїй профе-

сійній діяльності. Зрозуміло, що вартість цих речей 

враховується при присудженні іншого майна дру-

гому з подружжя [11, с.132]. Разом з тим, законо-

давець не вказує, як вчинити у випадку, коли у по-

дружжя спільні професійні речі. Уявляється, що в 

суді повинен бути доведений своєрідний пріоритет 

інтересів одного із подружжя над інтересами іншо-

го, а отже, і присудження таких речей одному із 
подружжя, а іншому – відповідної грошової ком-

пенсації або ж іншого майна. 

Після проведення поділу спільного майна 

подружжя не виключається ситуація, коли в 

майбутньому за позовом заінтересованої особи 

такий поділ може бути переглянутий у судовому 

порядку, зокрема у випадку, коли розмір алімен-

тів, призначений дітям, виявиться недостатнім. 

Відповідно до Цивільного процесуального коде-

ксу України, суд управі відмовити у прийнятті 
заяви, якщо по справі між тими ж сторонами про 

той же предмет і за тих же обставин уже було ви-

несене рішення. Якщо ж з’являються інші, додат-

кові обставини, то спір про той самий предмет і 
між тими ж сторонами може бути предметом судо-

вого розгляду. А це означає, що поділене в мину-

лому майно може бути перерозподілене. 

Окремої уваги застосовує також питання 

про строкові рамки захисту майнових інтересів 

подружжя стосовно поділу їх спільного майна. 

Однією із характерних особливостей сімейних 

правовідносин у цьому відношенні є те, що вони 

мають триваючий характер. Тому, відповідно до 

ст.72 СК України, до розірвання шлюбу кожен із 
подружжя може вимагати поділу спільного май-

на у будь-який час. Тобто жодних обмежень пра-

ва певними термінами в даному випадку не іс-

нує, а отже, позовна давність до таких вимог вза-

галі не застосовується (ч.1 ст.72 СК України). Це 

правило підвищує можливості судового захисту 

майнових прав та інтересів подружжя [9, с.68]. 

А до вимоги про поділ майна, заявленої пі-
сля розірвання шлюбу, застосовується позовна 

давність у три роки. Однак у даному разі непра-

вильно вважати, що перебіг позовної давності 
починається з моменту розірвання шлюбу. На-

приклад, якщо шлюб розірвано, але один із по-

дружжя продовжує проживати в будинку, при-

дбаному за час шлюбу на ім’я другого з них, пе-

ребіг позовної давності не розпочинається. У та-

кому разі може застосовуватися положення ч.2 

ст.72 СК України, відповідно до якого позовна 

давність обчислюється від дня, коли один зі 
співвласників дізнався або міг дізнатися про по-

рушення свого права власності. Аналогічне по-

ложення закріплене і в постанові Пленуму Вер-

ховного Суду України від 21 грудня 2007 р. №11 

«Про практику застосування судами законодав-

ства при розгляді справ про право на шлюб, розі-
рвання шлюбу, визнання його недійсним і поділ 

спільного майна подружжя». 

Висновки. При вирішенні сімейного спору 

в суді щодо поділу спільного майна повинні до-

водитися не факти, з якими закон пов’язує спіль-

ність майна, а, навпаки, зацікавлена сторона зо-

бов’язана підтвердити ті обставини, які виклю-

чають виникнення спільної власності на спірне 

майно. Поділ майна подружжя повинен здійсню-

ватися з урахуванням трьох категорій об’єктів: 

речей, які належать подружжю на праві спільної 
сумісної власності; кредиторських вимог по-

дружжя (право вимоги за договором позики, ку-

півлі-продажу тощо, коли подружжя виступає як 

кредитор і вправі вимагати повернення боргу, 

передачі речі тощо); боргових зобов’язань по-

дружжя (зобов’язання, за якими подружжя ви-

ступає як боржник і зобов’язане повернути борг, 
повернути або передати річ тощо). 

Безпосередня процедура поділу майна по-

дружжя відбувається в два етапи: по-перше, суд 

визначає розмір часток чоловіка та дружини в 

праві на майно; по-друге, здійснює поділ майна 

відповідно до встановлених часток. Пріоритет-

ним способом поділу спільного майна подружжя 

є його поділ у натурі. Зокрема, такий спосіб за-

стосовується щодо подільних речей, які можна 

поділити без втрати їх цільового призначення. 

Окрім цього, у процесі поділу суди можуть од-

ночасно застосовувати не один спосіб, а їх ком-

бінацію: щодо одних видів майна застосовувати 

поділ у натурі, щодо інших – передачу одному із 
подружжя із зобов’язанням певної компенсації 
другому, а треті види речей розподілити між 

сторонами з урахуванням їх вартості. Врешті-
решт, поділу підлягає лише те майно подружжя, 

яке було наявним на момент його поділу. Якщо 

ж поділ майна відбувається через деякий час піс-

ля розірвання шлюбу, то спочатку має бути 
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з’ясовано, яке майно належало їм до моменту 

розірвання, незалежно від того, збереглося воно 

до цього часу чи ні. 
 

Список літератури 

 

1. Сімейний кодекс України від 10 січня 

2002 р. – К.: Атіка, 2002. – 80 с. 

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 

2003. – К.: Атіка, 2003. – 416 с. 

3. Закон України “Про нотаріат” від 

02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. 

– № 39. – Ст.383. 

4. Інструкція про порядок вчинення нотарі-
альних дій нотаріусами України. Затверджено на-

казом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 

№20/5. Зареєстровано в Міністерстві юстиції Укра-

їни 3 березня 2004 р. за №283/8882 // Офіційний 

Вісник України. – 2004. – №10. – ст.639. 

5. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України № 11 «Про практику застосування суда-

ми законодавства при розгляді справ про право 

на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його не-

дійсним та поділ спільного майна подружжя» від 

21 грудня 2007 р. 

6. Антошкіна В. Договір про поділ майна 

подружжя, що є об’єктом права спільної сумісної 
власності // Право України. – 2005. – №8. – С.75-78. 

7. Граве К.А. Имущественные отношения 

супругов. – М.: Госюриздат, 1960. – 117 с. 

8. Грічук О. Проблеми і перспективи пра-

вового регулювання майнових відносин фактич-

ного подружжя в сімейному праві України // 

Підприємництво, господарство і право. – 2005. – 

№10. – С.59-62. 

9. Гриняк А. Спірні питання спільної вла-

сності подружжя за новим цивільним та сімей-

ним законодавством України // Підприємництво, 

господарство і право. – 2007. – №6. – С.65-68. 

10. Іванов О. Сімейний кодекс України: 

проблеми застосування // Юридичний журнал. – 

2004. – №7. – // http://www.justinian.com.ua/ 

article.php?id=1292 

11. Науково-практичний коментар до Сі-
мейного кодексу України / За ред. Є.О.Харито-

нова. – Х.: Одіссей, 2006. – 552 с. 

12. Науково-практичний коментар Сімей-

ного кодексу України / За ред. Ю.С.Червоного. – 

К.: Істина, 2003. – 464 с. 

13. Пчелинцева Л.М. Семейное право Рос-

сии: Учебник для вузов. – 3-е изд., пере раб. и 

доп. – М.: НОРМА, 2004. – 688 с. 

14. Ромовська З.В. Сімейний кодекс Украї-
ни: Науково – практичний коментар. – К.: Ін 

Юре, 2003. – 523с. 

15. Сімейне право України: Підручник / 

Л.М.Баранова, В.І.Борисова, І.В.Жилінкова та 

ін..; За заг. ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової. 
– К.: Юрінком Інтер, 2006. – 264 с. 

 

 

Стаття надійшла до редколегії 25 лютого 2009 року. 

Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії  Н.Д. Гетьманцевою. 

 

 

 

V.M. Nikiforak  

PARTITION OF PROPERTY OF THE MARITAL COUPLE AS A METHOD  

OF THE DECISION OF FAMILY DISPUTE 

 

Summary 

 

Purpose of this article there was a decision of essence of mechanism of section of joint property of the 

married couples. In obedience to a law the direct section of property of the married couples can be produced 

both during marriage and after his dissolution. However much judicial practice testifies that the voluntarily 

order of section of property of the married couples has a positive result rarely. In this connection, all basic 

methods of judicial section of joint property of the married couples are considered in the article, and also the 

alternative methods of decision of domestic dispute are certain about the section of joint property. 
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РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО СПОРА 

 

Аннотация 

 

Целью данной статьи являлось определение сущности механизма раздела совместного имущества 

супругов. Согласно закону непосредственный раздел имущества супругов может производиться как во 

время брака, так и после его расторжения. Однако судебная практика свидетельствует, что добровольный 

порядок раздела имущества супругов редко имеет позитивный результат. В связи с этим, в статье рассмо-

трены все основные способы судебного раздела совместного имущества супругов, а также определены 

альтернативные способы решения семейного спора о разделе совместного имущества.  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗМІСТУ ТА СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ІНСТИТУТУ 

ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ   

 
У статті здійснено комплексне всебічне дослідження визначення поняття та значення інституту заочного 

розгляду цивільних справ, на основі чого обґрунтовано концептуальні відмінності між різними науковими по-

глядами на вказану проблему. також доведено, що заочний розгляд цивільних справ у своєму динамічному роз-
витку проходить через визначені автором статті етапи (основну і додаткову частини). 

 

Постановка проблеми. Водночас, незва-

жаючи на численне збільшення якісно відмінних 

тверджень про заочний розгляд цивільної справи 

у працях українських та іноземних науковців, 

досі суперечливими залишаються питання доці-
льності віднесення заочного провадження до 

підвиду позовного провадження в цивільному 

процесуальному праві. Триває також насичена 

полярними поглядами вчених-процесуалістів 

дискусія щодо справедливості констатації спро-

щеного характеру заочного судочинства, в ре-

зультаті чого чимало дослідників цивільного 

процесу відзначають його сутнісною особливіс-

тю, так би мовити, "урізаний склад". Поряд з цим 

узагалі не розробленими залишаються різнопла-

нові категорії виділення складових частин заоч-

ного розгляду цивільної справи та етапів розвит-

ку цивільних процесуальних правовідносин, що 

виникають змінюються та припиняються в ході 
оскарження та перегляду заочного рішення по 

конкретній цивільній справі з приводу заявлених 

позивачем вимог.  
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Хоча інститут заочного розгляду справи є нове-

лою вітчизняного законодавства, він відомий ще 

з часів дореволюційної Росії, до складу якої три-

валий час входила територія сучасної України, 

адже тоді у складі цивільного судочинства поряд 

із загальним позовним порядком вирішення ци-

вільних справ, по суті, виділялися на такі види 

проваджень, як заочне, спрощене, скорочене та 

повірене  (А. Х. Гольмстен [2, с. 185-201], Т. М. 

Яблочков [22, с. 352-360]). Законодавчо підстави 

та правила заочного провадження були закріпле-

ні спочатку у Статуті цивільного судочинства 

1864 року [16, с. 76-81], пізніше у Цивільному 

процесуальному кодексі УРСР 1924 року.  

Відродження норм, що регулюють заочне 

судочинство у чинному Цивільному процесуаль-

ному кодексі України (далі – ЦПК) (розд. ІІІ, гл. 

8), поклало початок новій добі у вітчизняних до-

слідженнях цього інституту цивільного процесу-

ального права як на сторінках наукових часопи-

сів, так і на практиці його застосування.  

Останнім часом спостерігаються суттєві по-

жвавлення навколо вивчення й обговорення про-

блемних і суперечливих питань заочного прова-

дження в Україні [7; 20; 21] і за кордоном, зокрема 

в Російській Федерації [13; 14; 17]. Розвивають те-

оретичні моделі застосування норм цивільного 

процесуального права на тлі заочного судочинства 

і в інших державах пострадянського простору, на-

самперед в Азербайджані [15, с. 171], Грузії [15, с. 

157], Казахстані [15, с. 125] тощо. 

Зважаючи на все вищенаведене, метою да-

ної статті є всебічне дослідження окреслених супе-

речливих моментів у науці цивільного процесуаль-

ного права та на основі проведеного комплексного 

аналізу доробку вітчизняних і зарубіжних учених-

процесуалістів, сформулювати власні пропозиції 
щодо врегулювання неузгоджених положень теорії 
заочного судочинства та рекомендації з удоскона-

лення чинного цивільного процесуального законо-

давства України в цій царині.  
Виклад основного матеріалу. Запрова-

дження процедури заочного провадження викли-

кано необхідністю створення перешкод для зло-

вживань з боку учасників цивільних процесуаль-

них правовідносин своїми процесуальними пра-

вами, підвищення рівня їх відповідальності за 

свої дії чи бездіяльність, необхідністю мініміза-

ції випадків судової тяганини при розгляді бага-

тьох цивільних справ, що в сукупності сприяє 

розширенню засад і фіксації дієвих гарантій реа-

лізації принципів змагальності та диспозитивно-

сті у цивільному процесі. 
Першим суперечливим аспектом, що ви-

кликає чи не найбільше теоретичних дискусій у 

наш час є питання спрощеного характеру заочно-

го розгляду цивільної справи. Зокрема, К. Гуса-

ров однозначно і безапеляційно констатує спро-

щений характер заочного розгляду цивільних 

справ, що, на його думку, підтверджується відсу-

тністю пояснень відповідача по суті спірного пи-

тання та тим фактом, що в основу заочного судо-
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вого рішення покладаються тільки усні пояснен-

ня присутньої сторони [3, с. 141]. Підтримує на-

ведену точку зору і вітчизняний процесуаліст       

Я. П. Зейкан, який також називає заочне прова-

дження спрощеним у силу того, що в результаті 
його проведення ухвалюється заочне рішення, 

яке ґрунтується винятково на доказах, поданих 

позивачем [5, с. 319].  

Ми не погоджуємось із позиціями згада-

них дослідників цивільного процесуального пра-

ва, оскільки за їхньою логікою будь-яке судове 

засідання, проведене за відсутності однієї зі сто-

рін, належить називати спрощеним, а судовий 

наказ тоді взагалі можна було б вважати різнови-

дом заочного рішення. Не відповідають подібні 
твердження і положенням чинного процесуаль-

ного законодавства, в якому закріплено, що роз-
гляд справи й ухвалення заочного рішення про-

водяться за загальними правилами цивільного 

процесуального законодавства (ст.ст. 121, 213, 

215, ч. 2 ст. 225, ст.ст. 226, 233 ЦПК України). 

Поряд з цим у Кодексі не тільки не закріплено 

жодних спрощених (скорочених чи полегшених) 

процедур для заочного розгляду, але й, навпаки, 

на наш погляд, установлені додаткові не прита-

манні загальному позовному провадженню пра-

вила щодо, наприклад, можливості перегляду 

заочного рішення за заявою тільки відповідача, 

оскарження заочного рішення тільки позивачем, 

оскарження повторного заочного рішення сторо-

нами в загальному порядку тощо. Навіть той 

факт, що за подання заяви про перегляд заочного 

рішення судовий збір не сплачується (ч. 6 ст. 

229 ЦПК України), теж не свідчить про спроще-

ний характер провадження, адже згідно з ч. 3 ст. 82 

ЦПК України суд, враховуючи майновий стан сто-

рони, може своєю ухвалою звільнити особу від 

оплати судових витрат. Крім того, ст. 4 Декрету 

Кабінету міністрів України "Про державне мито" 

(вiд 21.01.1993  № 7-93) установлює цілий перелік 

осіб, які також звільняються від оплати судового 

збору [4], проте провадження у цивільних справах 

за їхньої участі не стають спрощеними.   

Поряд з цим, існує група вчених-проце-

суалістів, які заперечують проти штучного 

спрощування (примітизування) заочного прова-

дження. Зокрема, Д. Д. Луспеник переконує, що 

українська модель заочного провадження не ви-

ведена за межі позовного провадження (як, на-

приклад, наказне провадження), і тому не може 

називатися спрощеним порядком у цивільному 

судочинстві [8, с. 7]. С. Я. Фурса погоджується з 
ним і вважає, що недоцільно використовувати 

для визначення заочного провадження поняття 

"спрощене", адже положення щодо доказування 

застосовуються при заочному розгляді справи 

повною мірою, і в разі недоведення позивачем 

своїх позовних вимог, суд зобов’язаний відмови-

ти йому в позові [18, с. 661]. Підтримують ці то-

чки зору й інші дослідники цивільного процесу-

ального права [1, с. 385].   

Проте твердження зазначених авторів про 

підлеглий характер заочного розгляду справи 

відносно до загального позовного провадження 

також не може сприйматися беззаперечно. Адже, 

незважаючи на об’єктивну подібність, логічну 

спорідненість і нормативну однокореневість, за-

очне провадження наділено багатьма сутнісними 

відмітностями, що кардинально відмежовують 

його від позовного провадження. Насамперед, 

ідеться про відсутність окремих підстадій судо-

вого розгляду (таких як, наприклад, досудовий 

розгляд, судові дебати тощо), в яких знайшли 

своє відображення основоположні гарантії реалі-
зації та захисту прав особи в цивільному судо-

чинстві. При цьому в заочному провадженні 
присутні такі складові етапи, які невластиві зага-

льному позовному порядку вирішенню цивіль-

них справ (перегляд тим самим судом, що ухва-

лив заочне рішення, різні порядки оскарження 

для позивача і відповідача тощо).  

Цікаво, що у своїх аргументах як прихиль-

ники спрощеного характеру заочного розгляду 

цивільних справ, так і противники таких твер-

джень досить часто посилаються на історичне 

підґрунтя своїх позицій та їх багаторічне укорі-
нення в теорії та практиці дореволюційного вре-

гулювання зазначеного питання. Серед перших 

теоретиків цивільного процесу до питання висві-
тлення основних елементів і порядку заочного 

розгляду цивільної справи вдався А.Х. Гольмс-

тен, який стверджував, що, регулюючи інститут 

заочного провадження, законодавець має на меті, 
з одного боку, примусити відповідача добровіль-

но з'явитися до суду або надати свої пояснення 

по суті справи, і, з іншого боку, захистити його 

від можливих зловживань позивача [2, с. 186]. 

Проте від теперішнього заочного розгляду доре-

волюційне провадження відрізнялося серед ін-

ших особливостей також тим, що заочне рішення 

підлягало попередньому (негайному) виконанню 

ще до набрання рішенням законної сили [2, с. 

186], що об’єктивно не відповідає існуючим реа-

ліям законодавчого регулювання цього питання і 
тому не може бути взято за основу для далеко-

глядних висновків про спрощений характер за-

очного провадження в умовах сьогодення.  
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Продовжив аналізувати визначальні риси 

цього інституту Т.М. Яблочков, який у зв’язку з 
характерними особливостями процедури вирі-
шення цивільних справ розмежовував скороче-

ний і спрощений порядок судочинства [22, с. 

352-356]. За його словами, скорочене прова-

дження в цивільних справах має місце, насампе-

ред, там, де присутня згода сторін у вирішенні 
спірного питання [22, с. 352]. Натомість спроще-

ному порядку провадження властиві: повна не-

можливість у зазначений строк з'явитися до суду 

(коли відповідач знаходиться за кордоном або 

місце його проживання невідоме), або позов було 

адресовано до декількох відповідачів, що прожи-

вають в округах різних судів [22, с. 354].  

Як бачимо, в наведених твердженнях оче-

видно присутні, так би мовити, зародкові прото-

типи багатьох сучасних норм цивільного проце-

суального законодавства, які з часом зазнали ор-

ганічної трансформації у більш-менш наближені 
моделі чинних інститутів цивільного процесуа-

льного права з певними модифікаціями, зокрема 

таких: мирова угода, підсудність, заочний роз-
гляд справи тощо.  

Тому переконані, що, зважаючи на карди-

нальні відмітності досліджуваних інститутів, ви-

користання поглядів дореволюційних дослідни-

ків цивільного процесуального права є неналеж-

ним підґрунтям для науково-обґрунтованих ви-

сновків на тлі сучасного змісту ЦПК України та, 

вочевидь, недостатньою аргументацією для гуч-

номовних тверджень про формування на їх осно-

ві "скорочено-спрощених" конструкцій заочного 

провадження, що не витримує жодного  критич-

ного аналізу. 

Зважаючи на ці міркування, вважаємо 

більш відповідною сутнісному змісту та призна-

ченню інституту заочного розгляду цивільних 

справ позицію В. І. Решетняка та І.І. Черних, які 
досліджують заочне провадження як самостій-

ний окремий різновид проваджень у цивільних 

справах [14, с. 63]. Спробувала поєднати діамет-

рально протилежні погляди науковців і В.В. Ба-

ранкова, яка пропонує розрізняти окремі моделі 
заочного рішення залежно від того, чи ухвалю-

вав його суд у межах самостійного заочного про-

вадження (автономної процедури цивільного су-

дочинства), чи в межах загальної процедури по-

зовного провадження [11, с. 343]. Підтримуючи 

ці твердження, вважаємо, що є всі підстави для 

констатування одночасного існування як спіль-

них, так і відмітних характерних особливостей 

позовного та заочного провадження. Адже, звер-

таючись до суду з позовною заявою, позивач іні-

ціює позовне провадження, оскільки зорієнтова-

ний на розгляд і вирішення спірного питання по 

суті, і лише за наявності умов, закріплених у 

ч.ч.1, 2 ст. 224 ЦПК України, він може висловити 

свою згоду або заперечення проти заочного роз-
гляду його справи.  

У зв’язку з вищенаведеним, очевидно, що 

думки вчених – дослідників цивільного процесу-

ального права необхідно розділити на окремі те-

чії залежно від їх ставлення до того, чи відбува-

ється заочний розгляд справи у скороченому по-

рядку, чи в загальному, що властивий усім спра-

вам позовного провадження. Отже залежно від 

ставлення процесуалістів до характеру змісту 

заочного провадження можна виокремити: 1) 

концепція спрощеного характеру заочного про-

вадження характеризується урізаним (порівняно 

із загальним позовним провадженням) складом 

процесуальних дій, які має вчинити суд, вирі-
шуючи в заочному порядку кожну конкретну 

цивільну справу по суті; 2) концепція загального 

характеру заочного провадження, в рамках якої 
заочний розгляд кожної конкретної цивільної 
справи, не будучи ні спрощеним, ні урізаним, 

має пройти всі підстадії та складові етапи роз-
гляду цивільної справи по суті в порядку позов-

ного провадження; 3) концепція комплексного 

характеру заочного провадження полягає в то-

му, що заочний розгляд цивільних справ поряд з 
численними спільними рисами з позовним про-

вадженням має і чимало сутнісних відмітних 

особливостей, які дозволяють відмежувати його 

від інших різновидів проваджень. 

Проведена класифікація дозволяє сформу-

лювати певні висновки і щодо поступального роз-
витку цивільних процесуальних правовідносин у 

рамках  заочного провадження шляхом динамічно-

го проходження своєрідних підстадій, складових 

частин інституту заочного розгляду справи, які так 

чи інакше має пройти переважна більшість цивіль-

них справ, вимоги, за якими вирішуються в заоч-

ному порядку. Вважаємо, що заочне провадження 

по розгляду цивільних справ складається з двох 

частин: основної та додаткової.  
І. Основна частина (тобто безпосередній 

розгляд і вирішення конкретної справи по суті) 
охоплює такі етапи: постановлення судом ухвали 

про заочний розгляд цивільної справи (ч.1 ст. 225 

ЦПК України); безпосередній заочний розгляд су-

дом цивільної справи (ч. 2 ст. 225 ЦПК України); 

ухвалення заочного рішення (ст. 226 ЦПК Украї-

ни); повідомлення відповідача про заочне рішення 

(ст. 227 ЦПК України); набрання заочним рішен-

ням законної сили (ст. 233 ЦПК України). 
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ІІ. Додаткова частина (тобто оскаржен-

ня та скасування заочного рішення) є необ-

ов’язковою і відбувається у зв’язку з ініціюван-

ням перегляду заочного рішення на власний роз-
суд відповідача або оскарження заочного рішен-

ня з волі позивача. Вона складається з таких ета-

пів: перегляд заочного рішення (ст. ст. 228 – 

231 ЦПК України); скасування заочного рішення 

(ч. 1 ст. 232 ЦПК України); оскарження заочного 

рішення, що складається з: первісного оскаржен-

ня заочного рішення (ч. 2 ст. 232 ЦПК України); 

повторного оскарження заочного рішення (ч. 3 

ст. 232 ЦПК). 

Ми не погоджуємося з твердженнями П. І. 
Шевчука про те, що заочне рішення не має (ні за 

змістом, ні за формою) ніяких особливостей по-

рівняно з рішенням, що ухвалюється в порядку 

позовного провадження [20, с. 46]. З одного бо-

ку, справді, розгляд цивільної справи й ухвален-

ня заочного рішення проводяться за загальними 

правилами з винятками і доповненнями, встано-

вленими цивільним процесуальним законодавст-

вом (ч. 2 ст. 225 ЦПК України), проте неможли-

во ігнорувати відмітні особливості заочного про-

вадження від інших порядків відправлення пра-

восуддя в цивільних справах. Зокрема, перегляд 

заочного рішення здійснюється тим самим су-

дом, котрий його ухвалив, що неможливо для 

справ позовного провадження згідно зі змістом 

імперативної норми ч. 2 ст. 218 ЦПК України. 

При неявці позивача суд може ухвалити рішення 

про відмову в задоволенні позову, а при неявці 
відповідача, наведені факти в позовному прова-

дженні вважаються доведеними, і суд ухвалює 

заочне рішення на підставі поданих доказів. 

Також важливе розмежування окремих ка-

тегорій і понять, що використовуються законо-

давцем для позначення визначальних рис цього 

процесуального інституту. Ми підтримуємо по-

зиції вчених, які, наполягають на тому, що тер-

міни «заочного провадження» та «заочне рішен-

ня» за своїм змістом не збігаються, оскільки не 

кожна справа, розпочата в порядку заочного про-

вадження, може закінчитися ухваленням заочно-

го рішення, однак кожне заочне рішення завжди 

буде ухвалене при розгляді справи в порядку за-

очного провадження [18, с. 661]. Поряд з цим, як 

вичерпно аналізує В. В. Баранкова, сутнісні 
ознаки заочного провадження та заочного рі-
шення особливо проявляються при порівнянні 
континентальної та англосаксонської систем ци-

вільного процесуального права (якщо в першому 

випадку характерною ознакою вирішення справи 

є те, що при заочному провадженні діють загаль-

ні правила судового розгляду з деякими винят-

ками, то у другому – характерне те, що це прова-

дження є автономною судовою процедурою, не 

пов’язаною нормативно і функціонально з судо-

вим розглядом) [11, с. 344].  

Іншою суттєвою відмінністю є особливий 

порядок, спеціально установлений для перегляду 

та оскарження заочного рішення, про функціона-

льні недоліки якого ми неодноразово наголошу-

вали [9, с. 6; 10, с. 81-82].  

Так, ст. 12 ЦПК України гарантує всім 

особам право на апеляційне та касаційне оскар-

ження судових рішень, що є гарантією найбільш 

повної реалізації особою всіх передбачених за-

коном можливостей для захисту своїх прав і сво-

бод. Обмеження чи позбавлення цього права є 

неприпустимим для правової демократичної 
держави, де розвивається громадянське суспільс-

тво. Проте ст. 232 ЦПК України надає право на 

первісне оскарження заочного рішення суду в 

загальному порядку лише позивачеві. Тобто по-

ложення ЦПК України дозволяють зробити ви-

сновок про те, що, за загальним правилом, відпо-

відач позбавлений права на апеляційне оскар-

ження первинного заочного рішення. 

Отже, як бачимо, суттєво обмежується 

право відповідача, за відсутності якого було ух-

валено дане рішення, і який зможе його оскар-

жити в порядку апеляції лише після залишення 

заяви про перегляд заочного рішення без задово-

лення (ч. 4 ст. 231 ЦПК України). Інакше кажу-

чи, маючи за мету досягнення максимальної 
процесуальної економії, заочне провадження в 

такому випадку, навпаки, може призвести до 

зайвих зволікань і затягування вирішення спору 

по суті. Відповідач, наприклад, з поважних при-

чин не з’явився в судове засідання і не мав 

об’єктивної змоги повідомити про це суд. У та-

кій ситуації він вимушений буде спочатку вдава-

тися до спрощеної процедури перегляду заочно-

го рішення, яке призведе до повторного розгляду 

справи по суті в загальному порядку. Натомість 

закріплена в законі можливість одразу звернутися 

до апеляційного суду, де досліджуватиметься зміст 

заочного рішення, а не причини неявки відповідача 

в судове засідання, призведе до суттєвої економії 
процесуальних засобів, коштів і часу обох сторін. 

Для усунення цієї нормативної колізії найбільш 

оптимальним способом, на нашу думку, є внесення 

змін до чинного цивільного процесуального зако-

нодавства шляхом доповнення положень ст. 228 

ЦПК України частиною третьою такого змісту: «3. 

Відповідач має право оскаржити заочне рішення в 

загальному порядку». 
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Висновки. Підсумовуючи все вище наве-

дене, вважаємо, що залежно від ставлення вче-

них-процесуалістів до характеру змісту заочного 

провадження у цивільних справах, розрізняють 

такі наукові течії: 1) Концепція загального хара-

ктеру заочного провадження; 2) Концепція 

спрощеного характеру заочного провадження; 3) 

Концепція комплексного характеру заочного 

провадження. 

Незважаючи на об’єктивну подібність, ло-

гічну спорідненість і нормативну однокорене-

вість, заочне провадження наділено багатьма 

сутнісними відмітностями, що кардинально від-

межовують його від позовного провадження. У 

зв’язку з чим  пропонуємо виділяти у складі ін-

ституту заочного розгляду цивільних справ такі 
взаємопов’язані елементи:  

І. Основну частину, без якої неможливе 

ухвалення рішення по суті і яка полягає у безпо-

середньому розгляді та вирішенні конкретної 
цивільної справи по суті. Ця складова заочного 

розгляду цивільної справи охоплює такі етапи: 

1) постановлення ухвали судом про заочний роз-
гляд цивільної справи (ч.1 ст. 225 ЦПК України); 

2) заочний розгляд судом цивільної справи (ч. 2 

ст. 225 ЦПК України); 3) ухвалення заочного 

рішення (ст. 226 ЦПК України); 4) повідомлення 

відповідача про заочне рішення (ст. 227 ЦПК 

України); 5) набрання заочним рішенням закон-

ної сили (ст. 233 ЦПК України).  

ІІ. Додаткову частину, яка є необ-

ов’язковою і відбувається у зв’язку з переглядом 

заочного рішення на власний розсуд відповідача 

або позивача по конкретній цивільній справі за-

очного провадження. Ця частина складається з 
таких етапів: 1) перегляд заочного рішення (ст. 

ст. 228 – 231 ЦПК України); 2) скасування заоч-

ного рішення (ч. 1 ст. 232 ЦПК України); 3) 

оскарження заочного рішення, що складається з: 
первісного (ч. 2 ст. 232 ЦПК України) та повто-

рного оскарження заочного рішення (ч. 3 ст. 232 

ЦПК України). 

Завдяки запровадженню механізму ухва-

лення заочного судового рішення цивільне судо-

чинство дозволяє на практиці зафіксувати дієві 
гарантії реалізації принципу змагальності та 

диспозитивності в цивільному процесі, підвищи-

ти рівень відповідальності сторін за сумлінність 

користування ними своїми процесуальними пра-

вами і належність виконання ними процесуаль-

них обов’язків, а також сприяє мінімізації судо-

вої тяганини й уникненню зловживань процесуа-

льними свободами з боку всіх учасників цивіль-

ного процесу. Проте для вдосконалення положень 

чинного процесуального законодавства й усунення 

окремих нормативних неузгодженостей стосовно 

заочного провадження, аргументовано доведено 

необхідність внесення ряду змін до чинного циві-
льного процесуального законодавства шляхом до-

повнення його відповідними положеннями, зміст 

яких розкривається по тексту статті. 
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SOME QUESTIONS OF THE MAINTENANCE AND DIFFERENT PARTS OF INSTITUTE  

OF CORRESPONDENCE CONSIDERATION OF CIVIL CASES 

 

Summary 

In article it is carried out the complex thorough analysis of definition of essence and the maintenance 

of institute of correspondence consideration of civil cases on the basis of what conceptual differences of 

some scientific currents are allocated, and also it is proved that dynamic development of correspondence 

manufacture occurs through original levels (the basic and additional parts). 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЧАСТЕЙ ИНСТИТУТА  

ЗАОЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

 

Аннотация 

В статье произведено комплексное всестороннее исследование определения  содержания и зна-

чимости института заочного рассмотрения гражданских дел, на основе чего обосновано концептуа-

льные различия между различными научными взглядами на указанную проблему. Также доказано, 

что заочное рассмотрение гражданских дел в своем динамическом развитии происходит через опре-

деленные автором статьи этапы (основную и дополнительную части). 
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ПРЕЗУМПЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ЗАКОНІВ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ 

 
В даній статті аналізується презумпція конституційності податкового закону. Досліджуються законодав-

чі та доктринальні підходи до цієї проблеми. Визначається місце презумпції конституційності податкового за-

кону в системі правового регулювання. 

 

Постановка проблеми. Норма права як 

частина цілісної системи правового регулювання 

завжди діє в комплексі з іншими нормативними 

приписами. Система правового регулювання – 

ієрархічне утворення, де одні правові норми ма-

ють більш високу юридичну силу ніж інші.         
В ідеалі вся система повинна являти собою суку-

пність норм, які не суперечать одна одній, тобто 

не регулюють одні і ті ж відносини по-різному. 

Однак цей ідеал у принципі недосяжний. Це зу-

мовлено тим, що правове регулювання являє со-

бою складну соціальну систему, в якій стикають-

ся інтереси різних соціальних груп і утворень. 

Боротьба інтересів при нормативному регулю-

ванні зумовлює наявність окремих протиріч. Ін-

шими словами, це нормальне явище для будь-

якої правової системи. Колізії правових норм 

були, є і будуть завжди. Завдання полягає в тому, 

щоб створити ефективну систему контролю, 

перш за все судового, за відповідністю норми 

певного рівня нормі вищої юридичної сили. 

Ступінь наукової розробки проблеми. До 

дослідження проблеми конституційності законів 

останнім часом усе більше звертаються предста-

вники як конституційного, так і фінансового 

права. До найбільш помітних розробок з презум-

пції конституційності законів варто віднести 

праці: І.І. Бабіна “ Презумпції та фікції у подат-

ковому праві”, С.О. Мосіна “Презумпції і прин-

ципи в конституційному праві Російської Феде-

рації”, Д.М. Щокіна “Юридичні презумпції в по-

датковому праві”. Зазначені праці слугували тео-

ретичною основою даного дослідження. 

Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати презумпцію конститу-

ційності законів з питань оподаткування та ви-

значити її місце і значення в системі правового 

регулювання. 

Виклад основного матеріалу. При роз-
гляді презумпції конституційності законів необ-

хідно звернути увагу на те, що з одного боку, не 

може бути виключено, що закон може бути при-

йнятий усупереч положенням Конституції, з ін-

шого боку, вважати будь-який закон таким, що 

суперечить конституційним положенням, озна-

чає попередню перевірку таких законів [8, с.16]. 

Подібного роду контроль реально нездійсненний 

і не входить до компетенції Конституційного 

Суду України. Якщо припустити, що всі закони 

повинні проходити попередній нормоконтроль, 

то неминуче виникне параліч усієї правової сис-

теми. На законодавця покладено обов’язок при-

ймати акти, які повинні відповідати положенням 

Конституції України, виходячи з принципу кон-

ституційності діяльності такого органу [1, ст. 

6,19]. У зв’язку з цим Конституційним Судом 

України широко використовується в роботі при 

визначенні конституційності положень того чи 

іншого закону припущення, згідно з яким усі за-

кони, прийняті Верховною Радою України, ви-

знаються такими, що відповідають Конституції 
України. Спростування цієї правової презумпції, 
виходячи з повноважень Конституційного Суду 

України, закріплених у Конституції України [1, 

Розділ ХІІ] та Законі України “Про Конституцій-

ний Суд України” [2], знаходиться в його виклю-

чній компетенції. Зазначена презумпція випливає 

з положень статті 8 Конституції України. Це зу-

мовлено тим, що закони та інші нормативно-

правові акти, які приймаються в Україні, повинні 
відповідати Конституції України [1, ст. 8]. 

Презумпцію конституційності законів мо-

жна визначити як непрямо закріплене в нормах 

конституційного права припущення, згідно з 
яким положення всіх законів, прийнятих в Укра-

їні, вважаються такими, що відповідають Кон-

ституції до того моменту, доки інше не буде до-

ведено в Конституційному Суді України й офор-

млено його рішенням [9, с.74]. 
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Практика діяльності Конституційного Су-

ду України показує наявність декількох справ, у 

яких Конституційний Суд України спростовує чи 

підтверджує презумпцію конституційності сто-

совно закону з питань оподаткування в цілому чи 

окремих його положень. 

Першою правовою позицією Конституцій-

ного Суду України щодо конституційності зако-

ну з питань оподаткування було Рішення Кон-

ституційного Суду України у справі про податки 

[4]. Вирішуючи цю справу, Конституційний Суд 

України виходив з того, що, за Конституцією 

України, кожен зобов’язаний сплачувати подат-

ки і збори в порядку і розмірах, установлених 

законом (стаття 67); система оподаткування, по-

датки і збори встановлюються виключно закона-

ми України (пункт 1 частини другої статті 92); 

прийняття законів належить до повноважень па-

рламенту – Верховної Ради України (пункт 3 ча-

стини першої статті 85) як єдиного законодавчо-

го органу в Україні (стаття 75). Верховна Рада 

України шляхом прийняття відповідних законів 

повноважна вносити зміни до Декретів Кабінету 

міністрів України. До того ж “ставки, механізм 

справляння податків і зборів (обов’язкових пла-

тежів) і пільги щодо оподаткування не можуть 

встановлюватися або змінюватися іншими зако-

нами України, крім законів про оподаткування” 

(частина третя статті 1 Закону України “Про сис-

тему оподаткування”). Спір щодо конституцій-

ності статті 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” 

Закону Конституційний Суд України вирішив 

так: “Конституція України закріпила принцип 

незворотності дії в часі законів та інших норма-

тивно-правових актів (частина перша статті 58). 

Це означає, що дія закону та іншого нормативно-

правового акта не може поширюватися на право-

відносини, які виникли і закінчилися до набран-

ня чинності цим законом або іншим нормативно-

правовим актом. Закріплення принципу незворо-

тності дії в часі законів та інших нормативно-

правових актів є гарантією безпеки людини і 
громадянина, довіри до держави. Винятки з цьо-

го конституційного принципу, тобто надання за-

кону або іншому нормативно-правовому акту 

зворотної сили, передбачено частиною першою 

статті 58 Конституції України, а саме: коли зако-

ни або інші нормативно-правові акти пом’як-

шують або скасовують відповідальність особи. 

Закон установив, що дія положень підпункту “е” 

і другої частини підпункту “з” пункту 1 статті 5 

Декрету Кабінету Міністрів України від 26 груд-

ня 1992 року №13-92 “Про прибутковий податок 

з громадян” (у редакції цього Закону) поширю-

ється на правовідносини, які виникли з дня на-

брання чинності Декретом Кабінету Міністрів 

України. Цим усупереч вимогам частини першої 
статті 58 Конституції України про незворотність 

дії в часі законів та інших нормативно-правових 

актів Закон надав положенням підпункту “е” і 
другої частини підпункту “з” пункту 1 статті 5 

Декрету Кабінету Міністрів України від 26 груд-

ня 1992 року №13-92 зворотну дію в часі” [4]. Це 

дало підстави Конституційному Суду України 

статтю 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” За-

кону визнати такою, що не відповідає частині 
першій статті 58 конституції України (неконсти-

туційною). 

Іншим прикладом є Рішення Конституцій-

ного Суду України у справі про податкову заста-

ву. У рішенні по цій справі Конституційний Суд 

України конкретизував юридичне поняття й межі 
права податкової застави, резюмувавши в аналі-
тичній частині рішення: “Розширення права по-

даткової застави на будь-які види активів плат-

ника податків понад розміри податкового зо-

бов’язання або податкового боргу може привести 

до позбавлення такого платника податків не 

тільки прибутку, але й інших активів, загрожую-

чи тим його подальшій підприємницькій діяль-

ності, включно до її припинення” [3]. Виходячи з 
цього, Конституційний Суд України розцінив як 

неконституційне положення підпункту 8.2.2 пун-

кту 8.2 статті 8 Закону України “Про порядок 

погашення зобов’язань платників податків перед 

бюджетами та державними цільовими фондами” 

від 21 грудня 2000 року, який передбачав мож-

ливість поширення права податкової застави на 

будь-які активи платника податку незалежно від 

розміру податкового боргу, внаслідок чого він 

припинив свою дію. Таке рішення мало великий 

вплив на подальший розвиток податково-право-

вої практики в даному напрямку. 

У якості ще одного прикладу можна навес-

ти Рішення Конституційного Суду України у 

справі про тимчасову надбавку до діючих ставок 

ввізного мита. Приймаючи дане Рішення, Кон-

ституційний Суд обґрунтовував його так: “… 

конституційні положення про обов’язковість за-

кріплення у законі системи оподаткування, пода-

тків і зборів визначають і правовий режим тим-

часової надбавки до діючої ставки ввізного мита. 

Загальновизнаними елементами правового меха-

нізму регулювання податків і зборів (обов’язко-

вих платежів) є суб’єкт або платник податку, 

об’єкт оподаткування, одиниця оподаткування, 

джерело сплати податку, податкова ставка, пода-

тковий період, строки та порядок сплати подат-
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ку, податкова квота, податкові пільги… Прийн-

яття законів належить до повноважень парламен-

ту – Верховної Ради України як єдиного законо-

давчого органу в Україні (стаття 75, пункт 3 час-

тини першої статті 85, статті 91 Конституції 
України)… Право делегування законодавчої фу-

нкції парламентом іншому органу влади (у дано-

му випадку Кабінету Міністрів України) Консти-

туцією України не передбачено. Делегування 

законодавчої функції парламентом іншому орга-

ну влади порушує вимоги Основного Закону 

України, згідно з яким органи законодавчої, ви-

конавчої, та судової влади здійснюють свої пов-

новаження у встановлених цією Конституцією 

межах і відповідно до законів України (частина 

друга статті 6), а органи державної влади та ор-

гани місцевого самоврядування, їх посадові осо-

би зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-

ституцією та законами України (частини друга 

статті 19)” [5]. Отже, відзначив Конституційний 

Суд, відповідно до конституційних положень 

право встановлювати (скасовувати) загальноде-

ржавні податки і збори (обов’язкові платежі), 
включаючи ввізне мито та розмір тимчасової 
надбавки до діючих ставок ввізного мита, нале-

жить до законодавчих повноважень Верховної 
Ради України. Це виключне повноваження пе-

редбачає і право парламенту визначати всі еле-

менти правового механізму регулювання подат-

ків і зборів (обов’язкових платежів), у тому числі 
податкову ставку (розмір податку на одиницю 

оподаткування) та строки справляння податку. 

На підставі вищезазначеного Конституційним 

Судом України було визнано такими, що не від-

повідають Конституції України (є неконститу-

ційними): підпункт 3.5 пункту 3 статті 3 “Прикі-
нцеві положення” Закону України “Про митний 

тариф України” від 5 квітня 2001 року №2371-ІІІ 
в редакції Закону України від 4 лютого 2009 року 

№923-VІ; положення підпункту 3.6 пункту 3 

статті 3 “Прикінцеві положення” Закону України 

“Про митний тариф України” від 5 квітня 2001 

року №2371-ІІІ в редакції Закону України від 4 

лютого 2009 року №923-VІ; абзац восьмий час-

тини другої статті 9 Закону України “Про зовні-
шньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 

року №959-ХІІ в редакції Закону України від 4 

лютого 2009 року №923-VІ. 
Презумпція конституційності закону, як 

зазначає Д.М. Щокін, “допомагає розв’язати ва-

жливу правову проблему. З одного боку, конкре-

тна справа повинна бути вирішена правозастосо-

вувачем виходячи з принципу законності, який 

не допускає застосування норми закону, якщо 

вона суперечить Конституції, але, з іншого боку, 

повинна бути забезпечена єдність правозастосу-

вання нормативних актів вищої юридичної сили” 

[10, с.140]. Призупинення справи до вирішення 

питання про конституційність відповідної норми 

закону не завжди можливе через необхідність її 
оперативного розгляду. Для цього необхідний 

певний компроміс між вимогою єдності правоза-

стосовчої практики і правом правозастосовувача 

самостійно оцінювати законність нормативних 

актів, що застосовуються в конкретній справі. 
Варіант вирішення цієї проблеми закріплений в 

Постанові Пленуму Верховного Суду України 

№9 від 01.11.96 року “Про застосування Консти-

туції України при здійсненні правосуддя”, де 

вказано, що у разі невизначеності в питанні про 

те, чи відповідає Конституції України застосова-

ний закон або закон, який підлягає застосуванню 

в конкретній справі, суд за клопотанням учасни-

ків процесу або за власною ініціативою зупиняє 

розгляд справи і звертається з мотивованою ух-

валою (постановою) до Верховного Суду Украї-
ни, який відповідно до статті 150 Конституції 
України може порушувати перед Конституцій-

ним Судом України питання про відповідність 

Конституції України законів та інших норматив-

но-правових актів [6]. Таке рішення може бути 

прийняте судом будь-якої інстанції в будь-якій 

стадії розгляду справи. 

Відмова від застосування в конкретній спра-

ві закону, неконституційного з точки зору суду, без 
звернення з цим до Конституційного Суду України 

суперечило б конституційному положенню, згідно 

якого суверенітет України, в тому числі законодав-

ство, поширюється на всю її територію [1, ст.2], і в 

той же час, ставила б під сумнів верховенство Кон-

ституції України, так як воно не може бути реалі-
зоване, якщо судами допускається різне тлумачен-

ня конституційних норм. 

Отже, спростувати презумпцію конститу-

ційності закону, тобто визнати закон таким, що 

не відповідає Конституції України, внаслідок 

чого він втрачає чинність, може тільки Консти-

туційний Суд України [1, ст.147]. Але при цьому 

за конкретними правозастосовувачами (судами) 

зберігається право на вирішення справи на під-

ставі принципу прямої дії Конституції України і 
право не застосовувати закон, що суперечить 

Конституції України в конкретній справі [1, 

ст.8]. Висновки таких судів про неконституцій-

ність закону не можуть самі по собі слугувати 

підставою для його офіційного визнання таким, 
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що не відповідає Конституції України та втрачає 

юридичну силу. 

Висновки. Верховний Суд України вибрав 

найбільш правильну позицію в складному пи-

танні про оцінку правозастосовувачем конститу-

ційності закону. З одного боку, ця позиція не по-

збавляє правозастосовувача права на самостій-

ний вибір норми, яка підлягає правозастосуван-

ню в конкретній справі і не обмежує принцип 

прямої дії норм Конституції України, з іншого 

боку, одноманітність у правозастосуванні забез-
печується винесенням питання про неконститу-

ційність закону на рівень Конституційного Суду 

України, рішення якого і можуть офіційно спро-

стувати презумпцію конституційності закону для 

всіх інших правозастосовувачів. 
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THE PRESUMPTION OF THE CONSTITUTIONALITY TAX LAW 

Summary 

In this article the presumptions of the constitutionality tax law are analyzed. The legislative and 

doctrinal approaches of this problem are uncovered. The location and significance of the presumptions of the 

constitutionality tax law in the system of the law regulation are determined. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЗАКОНОВ  

ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Аннотация 

В данной статье анализируется презумпция конституционности налогового закона. Исследуют-

ся законодательные и доктринальные подходы к этой проблеме. Определяется место презумпции 

конституционности налогового закона в системе правового регулирования. 
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ФІНАНСОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПРИМУС 

 
У статті проаналізовано різні думки щодо поняття державного примусу, розкрито різні підходи щодо йо-

го змісту, зазначені передумови застосування заходів фінансово-процесуального примусу: протиправна поведі-
нка відповідних осіб, а також юридичні факти, що свідчать про порушення фінансового законодавства. Нині 
існує необхідність у посиленні захисту інтересів держави  та органів місцевого самоврядування, здійснення 

впливу на фінансові правовідносини з метою реалізації своїх завдань та функцій, боротьби з правопорушення-

ми у фінансовій сфері, але на жаль не досягнуто єдиної думки щодо використання терміна для визначення цих 

примусових заходів. 

Ключові слова: примус, фінансово-процесуальний примус, фінансове законодавство. 

 

Постановка проблеми. У зв’язку з розвит-

ком фінансового законодавства відповідно збі-
льшується і кількість процесуальних норм, що 

свідчить про реальність, досить високий рівень 

гарантованості матеріальних фінансових норм. 

Процесуальні фінансово-правові норми закріп-

люють порядок здійснення фінансової діяльності 
держави і органів місцевого самоврядування, 

тобто фінансові процедури, порядок застосуван-

ня і дію фінансово-правових норм, строки тощо. 

На думку Н.І. Хімічевої [1, с. 36-37], у фінансо-

вих процесуальних відносинах виражається 

юридична форма, за допомогою якої держава 

отримує у своє розпорядження фінансові ресур-

си, розподіляє і використовує їх. 

При формуванні публічних централізова-

них державних і місцевих фондів коштів держава 

і органи місцевого самоврядування застосовують 

такі спеціальні методи мобілізації коштів: 

обов’язкові платежі для юридичних і фізичних 

осіб у вигляді податків, зборів, мита у державні 
централізовані фонди коштів; вилучення у бю-

джет вільного залишку прибутку казенних під-

приємств; встановлення і стягнення штрафів і 
пені за порушення фінансового законодавства 

тощо. Держава та органи місцевого самовряду-

вання впливають на суспільні відносини різними 

засобами і способами. У процесуальних фінансо-

вих правовідносинах виражається юридична фо-

рма мобілізації коштів у відповідні фонди, поря-

док їх розподілу, контроль за їх використанням 

тощо.  Фінансова діяльність держави разом із 
заходами адміністративної і кримінальної відпо-

відальності включає також правові засоби – за-

ходи процесуального примусу, що передбачені 
фінансовим (бюджетним, податковим, валют-

ним) законодавством. Як зазначає Н.А. Саттаро-

ва [2, с. 74], заходи процесуального примусу у 

сфері публічних фінансів застосовуються упов-

новаженими органами державної влади відповід-

но до передбачених законом у процесуальному 

порядку щодо  уповноважених осіб з метою 

створення  умов  для виконання покладених на 

них завдань, а також забезпечення відповідного 

рівня виконання і підтримки фінансової дисцип-

ліни. Інші процесуальні заходи, що застосову-

ються у сфері публічних фінансів, супроводжу-

ються додатковими обтяженнями організаційно-

го і майнового характеру. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Проблемам примусу тією чи іншою мірою при-

святили свої праці Воронова Л.К., Горбунова 

О.М., Заверуха І.Б., Іванський А.Й., Кучерявенко 

М.П., Пацурківський П.С., Пришва Н.Ю., Ровин-

ський Ю.А., Савченко Л.А., Халфіна Р.Й., Хімі-
чева Н.І. та інші. 

При дослідженні теми доцільно розглянути 

праці зарубіжних та вітчизняних учених, присвя-

чені проблемам адміністративного примусу, зок-

рема, Авєр’янова В.Б., Бандурки О.М., Бахраха 

Д.Н., Битяка Ю.П., Голосніченка І.П., Гончарука 

С.Т., Ківалова С.В., Колпакова В.К., Калюжного 

Р.А., Комзюка А.Т., Коломоєць Т.О., Куракіна 

А.В., Коваля Л.В., Шкарупи В.К. та інших.  

За наявності значної кількості різних нау-

кових джерел, до цього часу ще не було жодної 
роботи, в якій би досліджувався потенціал фі-
нансово-процесуального примусу в Україні, а 

саме: визначення сутності та особливостей фі-
нансово-процесуального примусу, його заходів, 

їх значення, мети та видів, правових і фактичних 

підстав застосування, детальна характеристика 

повноважень учасників фінансово-правового 

процесу щодо застосування окремих видів таких 

заходів, розробка аргументованих пропозицій та 

рекомендацій щодо удосконалення діяльності 
державних органів у зазначеній сфері. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження 

цього питання необхідно розпочати з розуміння 

державного примусу. Ще давньокитайський філо-
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соф Конфуцій приділяв увагу примусу як «наріж-

ному каменю соціальної організації суспільства», 

зокрема зазначаючи, що без «лі» (що означало но-

рму, правило, церемоніал) не може бути порядку, 

а, отже і процвітання у державі: «Лі – встановле-

ний порядок речей» [3, с. 124]. 

Незважаючи на те, що в юридичній літера-

турі досить часто вказується на  «державно-

правовий примус», існують різні підходи до роз-
криття його змісту. Його розглядають як: особ-

ливу реакцію держави в особі органів, наділених 

владою, на правопорушення; психічний або фі-
зичний вплив  держави (органів або осіб) на пев-

них осіб із метою спонукання, примушування 

виконувати правові норми [4, с. 16]; зовнішній 

психічний вплив чи фізична дія на поведінку 

суб’єктів [5, с. 16]  О.М. Шевчук [6, с. 6] визна-

чає примус як «метод впливу держави на свідо-

мість і поведінку, на особу і майно суб’єктів пра-

вових відносин, який застосовується державними 

органами відповідно до їх компетенції незалежно 

від волі та бажання юридично зобов’язаних 

суб’єктів з метою забезпечення належної реалі-
зації права, попередження правопорушень, пока-

рання та виправлення правопорушників, понов-

лення порушених прав». В.В. Серьогіна [7, с. 47].  

визначила примус “як фізичний, психічний або 

інший вплив уповноважених на те органів дер-

жави, посадових осіб, представників громадсько-

сті на свідомість та поведінку суб’єктів шляхом 

застосування до них у встановленому процесуа-

льному порядку примусових заходів, зазначених 

у санкціях (диспозиціях) правових норм та 

пов’язаних із настанням для них негативних нас-

лідків особистого, майнового чи організаційного 

характеру з метою боротьби з правопорушення-

ми, охорони громадської безпеки і правопоряд-

ку”. Наведені визначення поняття підтверджу-

ють, що він завжди є результатом зовнішнього 

застосування сили, пов’язаної з обмеженням 

свободи волі суб’єкта. І, якщо одні автори вва-

жають, що застосування державного примусу 

допустиме тільки у випадках протиправної пове-

дінки і у зв’язку з такою поведінкою, ніякими 

іншими аргументами, на їх думку, використання 

заходів примусу обґрунтувати не можна, то на 

думку інших – заходи державного примусу мо-

жуть застосовуватися і без вчинення правопору-

шення. Здебільшого це представники адміністра-

тивно-правової науки. Д.Н. Бахрах [7, с. 242-243] 

зауважує, що, застосовуючи примус, владний 

суб’єкт захищає публічний інтерес. 

Автор погоджується з думкою Н.В. Хоро-

щак [9, с. 18], що  державний примус має загаль-

ний характер і спрямований на усі сфери суспі-
льних відносин, водночас у кожній з них він на-

буває специфічного прояву, наповнюється особ-

ливим змістом. Саме тому  на доктринальному 

рівні віділяють галузеві види примусу, такі як: 

кримінальний примус; примус, що реалізується у 

адміністративних, фінансових, екологічних, мит-

них, цивільних та інших правовідносинах. Разом 

з тим, і щодо застосування адміністративного 

примусу у правовій науці єдиної теорії донині 
так і не вироблено. Багато учених поділяють ду-

мку щодо існування двох груп заходів адмініст-

ративного примусу: заходи стягнення та усі інші 
заходи, що не містять санкцію.  

Що ж стосується фінансово-процесуаль-

ного примусу, то він регулюється фінансово-

правовими нормами, які закріплюють вичерпний 

перелік заходів примусу, підстави і порядок їх 

застосування. Він спрямований на забезпечення 

дотримання фінансової дисципліни. Законода-

вець у фінансово-правових нормах визначає коло 

суб’єктів примусу (коло владних суб’єктів) та їх 

компетенцію, підстави для застосування владним 

суб’єктом заходів примусу, закріплює ознаки 

(склад порушень), за наявності яких застосову-

ються примусові заходи, встановлює, які приму-

сові заходи і в якому розмірі можуть бути засто-

совані  за наявності законних підстав, регламен-

тує порядок застосування примусових заходів. 

Для забезпечення режиму законності при 

реалізації фінансових відносин використовують-

ся специфічні форми правового переконання і 
примусу. Однією із них є юридична відповідаль-

ність у сфері фінансів, яка має окремі риси, влас-

тиві тільки їй [10, с. 7]. Поділяючи цю думку, ми 

повинні також пам’ятати, що державно-правовий 

примус, хоча і має багато спільного із юридич-

ною відповідальністю, однак не тотожний їй, є 

набагато ширшим, і порівнювати їх можна як 

ціле і частину. Не можна називати тотожними 

примус і санкцію, називати складовою норми 

права, яка визначає негативні наслідки за проти-

правні діяння. Система заходів примусу вирізня-

ється більш різностороннім характером, вплива-

ючи і на порушника, і на добросовісного платни-

ка. Вона включає попереджувальні, припиняючі, 
правопоновлюючі та караючі заходи (застосу-

вання фінансових санкцій). Н.Ю. Пришва [11, с. 

25-26],  підкреслюючи значну роль попереджу-

вальних заходів, водночас зазначає, що не всі 
представники юридичної науки визнають їх за-

ходами примусу. Щодо фінансово-правового 

примусу такий висновок є безпідставним. Так, 

платник податку не може відмовитися від пере-
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вірки, здійснюваної контролюючим органом. 

Владний суб’єкт в особі контролюючого органу 

не пропонує перевірку, а примушує платника до 

її проведення. У разі ж невиконання цієї вимоги 

до платника застосовуються більш жорсткі захо-

ди примусу – припиняючі.  
Повноваження державних органів, що здій-

снюють фінансову діяльність, у сфері примусу 

мають виражений фінансово-правовий характер: 

у випадках попередження фінансових правопо-

рушень, попередження неправомірних дій. За-

вдання примусу полягає у тому, щоб «знову вве-

сти поведінку у встановлені для неї межі або, 

якщо це неможливо, шляхом покладання на пра-

вопорушника нового обов’язку припинити відхи-

лення  поведінки від норми як самим порушником, 

так і іншими членами суспільства» [12, с. 215].  Не 

визиває сумніву можливість застосування у фінан-

совій сфері також санкцій дисциплінарного, адмі-
ністративного, кримінального характеру.  

Передумовою застосування заходів фінан-

сово-процесуального примусу у сфері публічних 

фінансів є протиправна поведінка відповідних 

осіб, а також юридичні факти, що свідчать про 

порушення фінансового законодавства. Об’єктом 

фінансового правопорушення є фінансові інтере-

си держави, що охоплюють процес формування, 

розподілу, використання грошових фондів кош-

тів. Як відомо, держава керує фінансовою діяль-

ністю через компетентні органи, що мають певні 
повноваження щодо застосування фінансово-

процесуального примусу. Водночас, подібні за-

ходи реалізують і інші органи, які відповідно до 

передбаченого законодавством процесуального 

порядку забезпечують відповідний рівень вико-

нання і підтримку фінансової дисципліни. Необ-

хідно погодитися з думкою деяких авторів [13, с. 

63], що порівняння заходів податково-проце-

суального примусу з іншими заходами процесуа-

льного характеру, які застосовуються у податко-

вій сфері, дає можливість дійти висновку, що в 

основі їх розбіжностей, насамперед, лежить ком-

петенція відповідних державних органів.  

Для ухилення від оподаткування також ви-

користовується безліч різних засобів. Серед них 

найбільш поширеними є: навмисне заниження у 

звітності сум фактично виплаченої заробітної 
платні, приховування виручки від комерційних 

операцій, заниження доходу по експортно-

імпортних операціях, таємний вивіз за кордон 

прибутку спільних підприємств, бартерні опера-

ції, маніпуляції з цінами на товари та послуги, 

перерахування грошей на рахунки фіктивних 

фірм, неприховане ухилення від сплати податків 

та багато інших прийомів. Так, згідно з експерт-

ними оцінками, тільки 30 % фактично виплаче-

ної заробітної платні проходить по бухгалтерсь-

ких звітах, до 20 % виручки не оприбутковується 

у торговельних підприємствах, невідповідність 

цін на вивезену за кордон продукцію становить 

40 – 50% [14, с. 34]. Варто додати, що на сього-

дні способами ухилення від сплати податків, 

зборів, інших обов’язкових платежів є: неподан-

ня документів, пов’язаних із їх обчисленням і 
сплатою до бюджетів чи державних цільових 

фондів (податкових декларацій, розрахунків, бу-

хгалтерських звітів і балансів тощо);  прихову-

вання об’єктів оподаткування;  заниження варто-

сті цих об’єктів; заниження сум податків, зборів, 

інших обов’язкових платежів; приховування фа-

кту втрати підстав для одержання пільг щодо 

оподаткування. 

Н.Ю. Пришва [11, с. 25-26], досліджуючи 

роль дії механізму примусу при регулюванні від-

носин у сфері обов’язкових платежів, аналізуючи 

види заходів примусу, що застосовуються до по-

рушників законодавства у цій сфері, визначила 

механізм примусу у сфері фінансової діяльності з 
акумуляції обов’язкових платежів як закріплену 

законом сукупність дій та способів впливу влад-

ного суб’єкта на іншого учасника правовідносин 

зі сплати обов’язкових платежів з метою забез-
печення невідворотності їх сплати та захисту фі-
скального інтересу як різновиду публічного. 

Примус тяжіє як над платником (у тому числі і 
добросовісним), так і над іншими учасниками 

фінансових правовідносин. Важко не погодитись 

з автором, що примус розпочинається з односто-

роннього встановлення державою розміру (став-

ки) обов’язкового платежу, строків його сплати, 

визначення суб’єктів та об’єкта платежу, визна-

чення заходів примусу, які будуть застосовані 
уповноваженим державою органом до іншого 

учасника фінансових правовідносин. Примус у 

сфері регулювання обов’язкових платежів не об-

межується лише застосуванням заходів примусу 

щодо підвладного суб’єкта. Це поняття більш 

об’ємне,   оскільки примус починає супроводжу-

вати особу з часу набуття нею статусу суб’єкта 

фінансових правовідносин. Примус може бути 

застосований як щодо індивідуального, так і що-

до колективного платника податків та інших 

обов’язкових платежів.  

Правовий примус проявляється, насампе-

ред, у різних формах відповідальності: криміна-

льній, адміністративній, дисциплінарній і майно-

вій, яку несуть громадяни, посадові і юридичні 
особи, що допустили правопорушення, а також у 
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застосуванні уповноваженими державними орга-

нами та посадовими особами інших заходів при-

мусового впливу щодо осіб, які добровільно не 

виконують вимоги правових норм. Проте вид 

державного примусу не визначається тим, пору-

шення норм якої галузі права є підставою для 

його застосування. Досить часто заходами одного 

виду державного примусу охороняються відноси-

ни, врегульовані нормами багатьох галузей права, 

тобто точніше буде сказати, що вид примусу мож-

на визначити залежно від того, якою галуззю права 

регулюються підстави і порядок застосування його 

заходів. Останнє характерне, зокрема, для заходів 

примусу у фінансовому праві. 
Правовими нормами держава безпосередньо 

встановлює систему примусових заходів, визначає 

їх зміст, завдання, мету і порядок застосування. 

Автор не поділяє думку тих авторів [15, с. 

86], які вважають, що фінансова відповідальність 

– це не різновид юридичної відповідальності, а 

вид адміністративного примусу. Проте необхідно 

зазначити, що фінансово-правова відповідаль-

ність має певні властивості: публічно-майновий 

характер; суб’єкта відповідальності в особі фізи-

чних та юридичних осіб, їх структурних підроз-
ділів; позасудовий порядок застосування із до-

сить тривалими термінами розгляду справ та да-

вності притягнення винної особи до відповідаль-

ності; поєднання компенсаційної та каральної 
мети, а також інституціональний характер, тобто 

деталізацією потенціалу відповідальності у її рі-
зновидах (у бюджетній, валютній сферах тощо); 

проявом у зовнішніх формах – фінансових санк-

ціях (штраф, пеня). Наявність останніх і дозволяє 

говорити про специфічний потенціал відповіда-

льності за порушення приписів у сфері фінансо-

вої діяльності держави, засади застосування якої 
визначені у фінансово-правових нормах, істотну 

відмінність її від існуючих різновидів юридичної 
відповідальності, а відповідно про відокремле-

ність та самостійність у системі останніх.  

Аналіз наукових, нормативних джерел сві-
дчить, що у податковому праві і законодавстві 
передбачаються засади застосування заходів 

державно-правового примусу. На жаль, на сього-

дні ще не досягнуто єдної думки щодо викорис-

тання терміна для визначення цих примусових 

заходів. Можливо,  необхідно прийняти закон із 
фінансових питань.  

Висновок. Отже, необхідність у посиленні 
захисту інтересів держави  та органів місцевого 

самоврядування, здійснення впливу на фінансові 
правовідносини з метою реалізації своїх завдань 

та функцій, боротьби з правопорушеннями у фі-

нансовій сфері дає можливість використовувати 

з цією метою відповідні заходи примусу.  
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L.M. Kasyanenko  

FINANCIAL JUDICIAL COMPULSION 

 

Summary 

The article analyses different ideas of the state compulsion concept, it reveals different approaches to 

its content, defines pre-conditions of applying financial judicial compulsion measures: illegal behavior of the 

persons and legal facts that show violations of financial laws. Currently, there is need for greater protection 

of the state and local governments, the impact of the financial relations in order to implement its tasks and 

functions, preventive measures in the financial sector, but unfortunately not achieved unanimous thought 

about using the term to define these coercive measures. 

 

 

Л.Н. Касьяненко 

ФИНАНСОВО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 

 

Аннотация 

В статье осуществлен анализ разных мнений относительно понятия государственного принуж-

дения, раскрыты разные подходы его содержания, определены предпосылки применения мер финан-

сово-процессуального принуждения: противозаконное поведение соответствующих лиц, а также 

юридические факты, что свидетельствуют о нарушении фінансового законодательства. В настоящее 

время существует необходимость в усилении защиты интересов государства и органов местного са-

моуправления, осуществления влияния на финансовые правоотношения с целью реализации своих 

задач и функций, борьбы с правонарушениями в финансовой сфере, но к сожалению не достигнуто 

единого мнения относительно использования термина для определения этих принудительных мер. 
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ЗАСАДИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ РІШЕНЬ  

ПРО МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 

 
У статті досліджується про те, що підставами для прийняття рішення про місцевий бюджет є чинне зако-

нодавство України, яке визначає повноваження органів державної влади, Автономної Республіки Крим, місце-

вого самоврядування. Засади формування змісту рішень про місцевий бюджет можна поділити на дві групи: 

загальні та спеціальні. 
 

Постановка проблеми. Сучасні дослідни-

ки місцевих фінансів справедливо відмічають, 

що нині жодна держава й органи місцевої влади 

не можуть існувати без власного бюджету. Від-

повідно прийняття рішення, яке оформлює бю-

джет місцевого самоврядування, є явищем об’єк-

тивно зумовленим. Україна, взявши на себе зо-

бов’язання визнавати та гарантувати місцеве са-

моврядування [1, ст.7], створює правову базу йо-

го функціонування шляхом приєднання до між-

народних договорів з питань місцевого самовря-

дування та прийняття власних правових актів з 
аналогічних питань. Оскільки однією з гарантій 

місцевого самоврядування є його фінансова са-

мостійність, яка проявляється в наявності влас-

ної матеріальної та фінансової бази, центральним 

елементом якої є місцевий бюджет, Україна має 
створювати і створює правову основу бюджетного 

процесу на місцевому рівні. Недосконалість вітчи-

зняної законодавчої бази із цих питань є загально-

визнаним фактом, який негативно впливає на ви-

рішення проблем різних сфер суспільного життя. 

Досягти ж глибокого розуміння цих проблем мож-

на тільки шляхом наукового пізнання теоретичних 

основ, організаційно-правового забезпечення та 

технології нормотворчості представницьких орга-

нів місцевого самоврядування. 

Ступінь наукової розробки. Проблеми 

нормотворчості представницьких органів влади 

на місцях у СРСР активно досліджували такі ра-

дянські правознавці, як Акуєв Н.І. [4], Вальден-

берг Я.С. [8], Вєкшина І.А. [9], Воронов Н.П. 

[10], Дрейшев Б.В. [17], Онохова В.В. [25], Рал-

дугін М.В [29]. Фінансово-бюджетній діяльності 
місцевих рад радянського періоду присвячені 
праці таких науковців, як Воронова Л.К. [12, 13], 

Хімічева Н.І. [33, 34, 35], Піскотін М.І. [27,28]. 

Науковий доробок указаних авторів даного пері-
оду корисний для  дослідження процесу розвитку 

та становлення представницьких органів на міс-

цях. Проте ці дослідження здійснено на основі 
якісно іншого (радянського) законодавства та 

іншого фактичного матеріалу, за часів відсутнос-

ті місцевого самоврядування як суб’єкта з власним 

фінансовим інтересом, і тому вони не розкривають  

особливостей нормотворчості представницьких 

органів місцевого самоврядування, зокрема у сфері 
бюджету, на сучасному етапі. 

Окремі аспекти проблеми бюджетного 

процесу сучасного періоду на місцевому рівні 
досліджувались такими вченими, як  Кравченко 

В.І. [19], Музика О.А. [21,22],  Нестtренко А.С. 

[23], Нікітіна Л.О [24]. 

Метою статті є на основі існуючого зако-

нодавства та досліджень з даної проблематики 

розкрити підстави прийняття рішень про місцеві 
бюджети та з’ясувати основні засади формуван-

ня змісту проекту рішень про місцеві бюджети. 

Виклад основного матеріалу. Систему 

правових підстав прийняття рішення про місце-

вий бюджет складають: Конституція України, 

Європейська хартія місцевого самоврядування, 

Бюджетний кодекс України, Конституція Авто-

номної Республіки Крим, Закон України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Закон Украї-
ни “Про місцеві державні адміністрації”, Закон 

України “Про міжбюджетні відносини між ра-

йонним бюджетом та бюджетами територіальних 

громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань”, Закон 

України “Про Державний бюджет”, статути від-

повідних територіальних громад та інші акти, які 
наділяють представницькі органи на місцях вла-

дними повноваженнями. Володіння представни-

цькими органами владними повноваженнями є 

передумовою видання ними правових актів як 

юридичного способу реалізації своїх повнова-

жень. Вказівка на це міститься у статтях 136 та 

144 Конституції України, відповідно до яких 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та 

органи місцевого самоврядування в межах пов-

новажень, визначених законом, приймають рі-
шення, які є обов’язковими до виконання на від-

повідній території [1, Ст.44]. 

Як зазначає дослідник нормотворчості 
представницьких органів місцевого самовряду-

вання в Україні В.Р. Барський, правові акти міс-
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цевого самоврядування відрізняються один від 

одного своєю спрямованістю, формою, змістом, 

юридичними властивостями, наслідками засто-

сування [5, с.26]. У повній мірі зазначене твер-

дження можна застосувати і до правових актів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 

Різновидом рішень, які приймають представни-

цькі органи на місцях є рішення про місцевий 

бюджет. Пункт 35 статті 2 Бюджетного кодексу 

України містить наступне визначення рішення 

про місцевий бюджет: нормативно-правовий акт 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи 

відповідної ради, виданий в установленому зако-

нодавством України порядку, що містить затвер-

джені повноваження відповідно Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевій держав-

ній адміністрації або виконавчому органу місце-

вого самоврядування здійснювати виконання мі-
сцевого бюджету протягом бюджетного періоду 

[2, Ст.189]. На нашу думку, таке визначення не 

зовсім точне, адже ми підтримуємо ту точку зо-

ру, що будь-який акт про бюджет, у тому числі і 
рішення про місцевий бюджет, є зовнішнім офо-

рмленням бюджету [22, с.10]. Як пише Н.В. Си-

дорова, поняття бюджету як економічної катего-

рії не зв’язане з його офіційним оформленням, 

тобто з поняттям бюджету як правової категорії. 
Правове призначення бюджету в тому, що він 

надає органам влади, які його затверджують, 

можливість вищого постійного керівництва в 

галузі фінансової діяльності, контролю діяльнос-

ті виконавчо-розпорядчих органів, які складають 

і виконують бюджет [31, с.86-87]. Саме завдяки 

бюджету, зазначає Л.К. Воронова, фінансова дія-

льність органів управління набуває характеру 

виконання тимчасових, періодичних правових 

норм, залучення доходів та їх витрачання стає 

правомірним, а наслідки ведення фінансової дія-

льності точно періодизуються [13, с.10]. Бюджет 

як правова категорія являє собою закон України 

(стосовно державного бюджету) або рішення орга-

нів місцевого самоврядування (щодо місцевих бю-

джетів), де затверджуються основні фінансові 
плани по формуванню та використанню коштів. 

З правового погляду, бюджет – це сукупність 

правових норм, це зовнішнє оформлення запла-

нованих майбутніх доходів і видатків, які мають 

забезпечити функціонування держави в цілому 

та окремих її територій, - пише О.А. Музика-

Стефанчук [22, с.12]. 

Отже, з позиції розуміння рішення про міс-

цевий бюджет як зовнішнього оформлення бю-

джету, засади формування змісту рішень про мі-
сцеві бюджети можна розглядати як засади фор-

мування місцевих бюджетів. Але разом з тим 

необхідно враховувати дві обставини. По-перше, 

рішення про місцевий бюджет – це насамперед 

нормативно-правовий акт, тому формування 

(розробка проекту) рішення про місцевий бю-

джет повинна базуватись на засадах нормотвор-

чості, властивих формуванню змісту будь-якого 

нормативного акту представницького органу міс-

цевого рівня. По-друге, така нормотворчість пови-

нна враховувати специфіку й особливості саме да-

ного виду нормативно-правового акту – рішення 

про місцевий бюджет. Таке застереження стосовно 

засад формування змісту рішень про місцеві бю-

джети вимагає одночасного звернення для дослі-
дження даного питання до наук муніципального та 

фінансового права, де зазначені аспекти досліджені 
найбільш ґрунтовно. 

У науці муніципального права принципи 

муніципальної нормотворчості прийнято поділя-

ти на загальні і спеціальні. Загальні принципи 

муніципальної нормотворчості є екстраполяцією 

загальних принципів правотворчості. До них на-

лежать: верховенство права, демократизм, гума-

нізм, законність. Спеціальні принципи муніци-

пальної нормотворчості визначають суть цієї ді-
яльності, її властивості. До них належать: прин-

цип субсидіарності; принцип об’єднання місце-

вих і державних інтересів; принцип повноти но-

рмотворчих повноважень з питань місцевого 

значення. Окрему групу спеціальних принципів 

муніципальної нормотворчості складають проце-

дурно-процесуальні принципи [5, с.33]. 

Принцип законності – найважливіший для 

всіх різновидів підзаконної нормотворчої діяль-

ності. На думку Л.М. Горбунової, закону повинні 
відповідати всі нормативні акти підзаконного 

характеру, які містять правила поведінки [15, 

с.17]. У науці муніципального права нерідко зу-

стрічається думка про підзаконний характер но-

рмотворчої діяльності органів місцевого само-

врядування. Так, на думку Т.С. Масловської, дія-

льність органів місцевого самоврядування за сво-

їм змістом має підзаконний характер, тобто здій-

снюється на підставі й на виконання законодав-

ства [20, с.17]. Суть принципу законності полягає 

в тому, що місцеве самоврядування, будучи фо-

рмою реалізації публічної влади, не володіє су-

веренітетом, воно самостійне в рамках закону й у 

межах наданої законом компетенції [30, с.69]. 

К.С. Шугріна вважає, що повноваження органів 

місцевого самоврядування в галузі прийняття 

нормативних правових актів засновані на делегу-

ванні державою муніципальному рівневі влади 

правотворчих повноважень. Видання органами 
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місцевого самоврядування правових актів з пи-

тань їхньої компетенції є правотворчістю, попе-

редньо санкціонованою державою [38, с.98]. На 

думку вченої, органи місцевих спільнот, що ви-

ключені із системи державних органів, не мо-

жуть самі привласнювати собі функцію право-

творчості, тому що вона є найважливішою дер-

жавною функцією. Лише держава чи окремі її 
органи можуть санкціонувати створення органа-

ми місцевого самоврядування правових норм, що 

породжують юридичні права та обов’язки. За-

значимо, що наведена вище характеристика вла-

стивостей муніципальної нормотворчості безза-

перечна лише частково. З одного боку, нормот-

ворча діяльність органів місцевого самовряду-

вання є способом виконання ними самоврядних 

повноважень і делегованих повноважень органів 

виконавчої влади. З іншого боку, нормативно-

правовий акт місцевого самоврядування – це воле-

виявлення, яке здійснюване, з огляду на статтю 140 

Конституції України, територіальною громадою 

безпосередньо чи через органи місцевого самовря-

дування і не засноване, отже, на делегуванні йому 

державою правотворчих повноважень. 

Найважливішим концептуальним значен-

ням серед спеціальних принципів муніципальної 
нормотворчості володіє принцип субсидіарності. 
Суть цього принципу полягає в тому, що муні-
ципальна нормотворчість не підмінює правотво-

рчу діяльність органів держави, а доповнює її 
[14, с.179]. На думку Б.В. Калиновського, між 

органами місцевого самоврядування та органами 

державної влади різного територіального рівня 

необхідний чіткий розподіл компетенції та пов-

новажень на основі дотримання принципу суб-

сидіарності, який означає, що зі сфери компетен-

ції органів виконавчої влади мають бути вилуче-

ні та передані до відання місцевого самовряду-

вання повноваження, які можуть бути ефективно 

реалізовані на рівні територіальної громади [18, 

с.17]. З’ясування суті цього принципу дозволяє 

зрозуміти такі властивості муніципальної нормо-

творчості як підзаконність, делегованість, санк-

ціонованість. 

У науці фінансового права, яка займається 

дослідженням проблем формування бюджету, 

під формуванням бюджету, на думку А.М. Чва-

люка, необхідно розуміти, з юридичного погля-

ду, процедуру його складання [36, с.274]. Бю-

джетне законодавство України, як і законодавст-

во держав зі схожою бюджетною системою ха-

рактеризується значними прогалинами. Однією з 
таких прогалин є дотепер не визначені принципи 

формування основного фінансового плану дер-

жави – Державного бюджету [37]. Від себе мо-

жемо додати, що принципи формування місце-

вих бюджетів в Україні ще менш розроблені. 
А.М. Чвалюком пропонується використовувати 

та закріпити в Бюджетному кодексі такі принци-

пи формування Державного бюджету: 1) Прин-

цип незалежності – Державний бюджет України 

формується незалежно від волі й політичних по-

глядів інших держав. Його кошти призначені для 

реалізації загальнодержавних завдань винятково 

в інтересах українського народу; 2) Принцип 

верховенства – провідна роль приписів Закону 

про Державний бюджет перед іншими бюджета-

ми держави та підзаконними правовими норма-

ми; 3) Принцип повноти – до складу Державного 

бюджету підлягають включенню всі бюджетні 
надходження, що закріплені за ним, які здійс-

нюються відповідно до нормативно-правових 

актів органів державної влади; 4) Принцип об-

ґрунтованості – Державний бюджет формується 

на реалістичних макропоказниках економічного 

й соціального розвитку держави й розрахунках 

надходжень і витрат бюджету, які здійснюються 

відповідно до затверджених методик, правил й 

термінів; 5) Принцип ефективності – при форму-

ванні Державного бюджету всі учасники бюджет-

ного процесу повинні прагнути досягти запланова-

них цілей при залученні мінімального обсягу бю-

джетних коштів; 6) Принцип гласності – сформо-

ваний Державний бюджет і всі ланки його проектів 

підлягають публікації в засобах масової інформації 
в повному обсязі; 7) Принцип відповідальності 
учасників бюджетного процесу – кожен учасник 

бюджетного процесу, що приймає участь у форму-

ванні Державного бюджету відповідає за свої дії й 

(або) бездіяльність [37]. 

На думку О.П. Орлюк, необхідно виділити 

такі принципи організації бюджетної діяльності: 
принцип розподілу повноважень Верховної Ради 

України, Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, органів державної виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування;  принцип реальності 
включення показників доходів і видатків;  принцип 

гласності;  принцип наочності; принцип порівня-

льності; принцип повноти; принцип застосування 

балансового методу [26, с.176]. 

Стаття 7 Бюджетного кодексу України за-

кріплює такі принципи бюджетної системи: 1) 

принцип єдності бюджетної системи України;  2) 

принцип збалансованості; 3) принцип самостійнос-

ті; 4) принцип повноти; 5) принцип обґрунтованос-

ті; 6) принцип ефективності; 7) принцип субсидіа-

рності; 8) принцип цільового використання бю-

джетних коштів; 9) принцип справедливості і не-
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упередженості; 10) принцип публічності та прозо-

рості; 11) принцип відповідальності учасників бю-

джетного процесу [2, Ст.189]. 

З вищенаведеного можна побачити, що: по-

перше, одне і те ж явище і вчені, і законодавець 

називають по-різному; по-друге, цих засад до-

сить багато. Частина з них стосуються лише роз-
робки закону/рішення про бюджет, виконання 

бюджету чи всього бюджетного процесу в ціло-

му. Разом з тим, аналізуючи вище наведені пози-

ції вчених та законодавця, можна побачити виді-
лення як спільних, так і відмітних засад. Це свід-

чить про відсутність єдиної позиції у фінансово-

му праві стосовно цієї проблеми та пояснює не-

обхідність окремого дослідження засад форму-

вання місцевих бюджетів. Для проведення такого 

дослідження за основу буде взята позиція зако-

нодавця, оскільки перелік принципів бюджетної 
системи, наведений у статті 7 Бюджетного коде-

ксу України, вважаємо найбільш повним, але не 

вичерпним, а також, на відміну від думок науко-

вців, він має не рекомендаційний, а обов’язко-

вий характер. Поряд із закріпленими принципа-

ми, на нашу думку, варто виділити ще декілька.  

Разом з тим, законодавчо не закріпленими, 

але такими, що його потребують, є ще декілька 

принципів формування бюджетів, у тому числі і 
місцевих. До них належить принцип строковості, 
який означає, що діяльність органів державної 
влади, Автономної Республіки Крим та місцево-

го самоврядування у сфері бюджету обмежується 

певними термінами. І дотримання цих термінів 

як на загальнодержавному, так і на місцевому 

рівні має суттєвий вплив на формування бюдже-

ту. Крім того, кожен раз робота над новим бю-

джетом починається спочатку, тобто знову по-

вторюються всі стадії бюджетного процесу. І хо-

ча це нова робота, тому що бюджет на черговий 

рік не може бути копією свого попередника, але 

послідовність стадій бюджетного процесу зали-

шається незмінною. Як пише О.В. Горун, “Щорі-
чно змінюється обсяг національного доходу дер-

жави, перерозподіляються по-різному державні 
ресурси залежно від завдань, що вирішуються 

державою в даний період. Ці та інші обставини 

вимагають періодичного оновлення бюджету, 

систематичного перегляду стану та розмірів його 

доходів і видатків. У цьому проявляється ще 

один суттєвий принцип – циклічність бюджетно-

го процесу” [16, с.299-300]. З цього приводу ще в 

1971 році видатний юрист-фінансист М.І. Піско-

тін писав, що “Бюджет, подібно однорічній рос-

лині, існує тільки один рік. Після закінчення бю-

джетного року, який збігається з календарним, на 

зміну одному бюджету приходить інший. Але 

перш ніж вступити в дію, бюджет повинен бути 

складений і затверджений. Після ухвалення і на-

стання нового року бюджет передається до вико-

нання. За підсумками виконання складається 

відповідний звіт, він надходить на затвердження. 

Проте в кожному році цей процес починається 

заново” [28, с.63]. У фінансово-правовій практи-

ці застосування цього принципу породжує вико-

ристання такого терміна, як бюджетний цикл – 

строк діяльності держави або органу місцевого 

самоврядування з одним бюджетом на один бю-

джетний період і охоплює час формування бю-

джету [3; 29]. 

Висновок. Підсумовуючи вищевикладене, 

можна зазначити, що підставами для прийняття 

рішення про місцевий бюджет є чинне законо-

давство України, яке визначає повноваження ор-

ганів державної влади, Автономної Республіки 

Крим, місцевого самоврядування. Засади форму-

вання змісту рішень про місцевий бюджет можна 

поділити на дві групи: загальні та спеціальні. До 

загальних засад можна віднести принципи відпо-

відно до яких має формуватись зміст усіх рішень 

представницьких органів на місцевому рівні. До 

найважливіших з них можна віднести принцип 

законності і субсидіарності. Спеціальні засади 

відображають особливості формування змісту 

саме рішення про місцевий бюджет. На основі 
аналізу чинного бюджетного законодавства та 

наукової літератури з даного питання до останніх 

можна віднести: принцип єдності бюджетної си-

стеми України; принцип самостійності та розпо-

ділу повноважень між органами державної вла-

ди, Автономної Республіки Крим, місцевого са-

моврядування; принцип збалансованості; прин-

цип повноти; принцип реальності включення по-

казників доходів і видатків (обґрунтованості); 
принцип ефективності; принцип субсидіарності; 
принцип справедливості і неупередженості; 
принцип строковості; принцип циклічності; 
принцип публічності та прозорості; принцип на-

очності; принцип порівняльності; принцип від-

повідальності учасників бюджетного процесу. 
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Principles of acceptance and forming of maintenance of decisions  about local budgets 

 

Summary 

In the article it is talked that grounds for a decision-making about a local budget is a current legislation 

of Ukraine, which determines plenary powers of public, Autonomous Republic, authorities Crimea, local 

self-government. Principles of forming of maintenance of decisions about a local budget it is possible to di-

vide into two groups: general and special. 
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Основы принятия и формирования содержания решений о местных бюджетах 

 

Аннотация 

В статье исследуется о том, что основанием для принятия решения о местном бюджете есть 

действующее законодательство Украины, которое определяет полномочия органов государственной 

власти, Автономной Республики Крым, местного самоуправления. Основы формирования содержа-

ния решений о местном бюджете можно поделить на две группы: общие и специальные. 
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ПОСТРАДЯНСЬКІ ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ 

РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ 

 
Стаття присвячена розгляду окремих питань еволюції доктринальних підходів щодо ресурсних платежів, 

які склались в пострадянський період розвитку вітчизняної науки фінансового права. Особливу увагу приділено 

характеристиці специфіки поглядів сучасних вчених-фінансистів стосовно економіко-правової природи даних 

платежів, їх сутності та функцій, співвідношення з іншими платежами загальнообов’язкового характеру, а та-

кож бачення їх місця в системі публічних фінансів. 

 

Постановка проблеми. Третій етап ево-

люції як нормативних, так і доктринальних під-

ходів до природоресурсних платежів збігся у часі 
зі становленням української державності, глоба-

льними трансформаціями економічної системи 

суспільства, процесами реформування організа-

ції та методів державного управління, в тому чи-

слі і в галузі промислового природокористуван-

ня. Ключовими змінами тут були, насамперед, 

перехід від адміністративно-командної економі-
ки до ринкових відносин, подальше зростання 

рівня суспільно-політичного усвідомлення виче-

рпності ресурсного потенціалу навколишнього 

середовища та загроз екологічної кризи.  

Головною ж віхою в даному напрямку ста-

ло законодавче закріплення різних форм власно-

сті на окремі природні ресурси та принципу пла-

тності спеціального природокористування. 

Останнє було результатом тривалих пошуків оп-

тимального економічного механізму стимулю-

вання раціонального й екологічно безпечного 

господарського використання природних ба-

гатств, які розпочалися ще на початку 80-х років. 

Уже тоді стало цілком очевидним, що зусилля по 

забезпеченню ефективного використання й охо-

рони природи, які ґрунтувалися на основі радян-

ського природоресурсного законодавства й уря-

дових постанов об’єктивно не спроможні дати 

відчутних позитивних результатів. Головними 

причинами подібного становища була несумісна 

організація державного управління з контролем у 

розглядуваній сфері, залишковий принцип фі-
нансування природоохоронної діяльності та від-

сутність у природокористувачів вагомих еконо-

мічних стимулів до раціональної експлуатації 
природних об’єктів і захисту їх від забруднення. 

У силу зазначених обставин, практична дійсність 

нового суспільно-економічного ладу потребувала 

нагального реформування всього економічного 

механізму природокористування і, як наслідок, 

запровадження платежів за спеціальне викорис-

тання природних ресурсів. Даний процес вимагав 

серйозного теоретико-правового забезпечення 

побудови та подальшого ефективного функціо-

нування системи відповідних платежів, висхід-

ним моментом якого, на наш погляд, мала стати 

розробка проблеми економіко-правової природи 

ресурсних платежів. Адже саме від вирішення 

даного питання багато в чому залежав характер і 
рівень подальшого правового регулювання 

обов’язкових платежів за господарське природо-

користування, а також особливості їх юридичних 

конструкцій, порядку справляння, тощо. Та, на 

жаль, мусимо констатувати, що і на сучасному ета-

пі вітчизняна наука фінансового права і не сфор-

мулювала чітких позицій з приводу вищезазначе-

них питань, що, безумовно, спонукає до всебічного 

аналізу наявних теоретичних підходів стосовно 

проблеми природи ресурсних платежів і на цій ос-

нові вироблення власного бачення їх правової сут-

ності  та призначення. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Реальна наукова мотивація та інтерес до розроб-

ки проблем платності за природокористування 

сформувалась у нашій державі лише у 90-х рр. 

ХХ ст. Однак питання ресурсних платежів роз-
глядалися за відсутності комплексного їх аналі-
зу, дослідження носили несистематичний, випа-

дковий характер. Складна ситуація з розробкою 

категорії ресурсних платежів і понині. Проблеми 

дослідження та наукового аналізу правової при-

роди ресурсних платежів залишаються у стороні 
від основних напрямків творчих пошуків україн-

ської фінансово-правової науки. Глибокі дослі-
дження, монографічні праці, які б зачіпали фун-

даментальну соціально-правову природу даного 

виду платежів, майже відсутні.  
Чи не єдиними прикладами праць загаль-

нотеоретичного характеру в даній сфері є праці 
В.В. Костицького, О.А., Ляпіної, Т.В. Петрової, 
А.А. Ялбулганова [18, 21, 31, 55], де автори 

більш-менш детально розглядають економіко-

правову природу механізму забезпечення охоро-

ни та раціонального використання природних 
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об’єктів, у т.ч. природу ресурсних платежів еко-

логічного спрямування. Поряд з цим, проблеми 

ресурсних платежів висвітлюються в ряді праць 

цих та інших українських [5, 11, 13, 14, 16, 17, 

43, 44, 50]  і російських авторів [1, 2, 7, 9, 10, 22, 

28, 30, 32-37, 40, 41, 52].  

Мета статті – вивчення розвитку постра-

дянських доктринальних підходів до платежів за 

спеціальне використання природних ресурсів, 

дослідження умов їх формування, аналіз специ-

фіки поглядів науковців щодо економіко-

правової природи даних платежів, їх сутності та 

функцій, співвідношення з іншими платежами 

загальнообов’язкового характеру, а також бачен-

ня їх місця в системі публічних фінансів. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки 

обсяг даної статті не дозволяє в повній мірі дета-

льно розглянути питання правової сутності, 
юридичної конструкції та функціонування ре-

сурсних платежів і, зокрема, проаналізувати по-

зиції сучасних науковців з викладених питань, то 

тут лише обмежимось коротким  розглядом їх 

окремих поглядів на проблему правової природи 

платежів за спеціальне використання природних 

ресурсів, оскільки вона складає головний пред-

мет нашої дослідницької уваги.  

Одразу ж зазначимо, що більшість пред-

ставників вітчизняної та російської правової нау-

ки за їх підходами до ресурсних платежів можна 

класифікувати на дві групи: ті, які схиляються до 

їх податкової природи, і ті, що розглядають їх у 

якості обов’язкових неподаткових фіскальних 

платежів. Розглянемо погляди перших з них. Бі-
льшість авторів аргументують податкову приро-

ду ресурсних зборів, виходячи, насамперед, з 
формальних ознак їх юридичної конструкції, ме-

тодів установлення та справляння. Подекуди має 

місце й аргументація, що ґрунтується лише на 

способах нормативно-правового регулювання 

даних платежів. Наприклад, Є.Ю. Грачова та 

Е.Д. Соколова до числа федеральних податків 

зараховує такі платежі, як збір за право користу-

вання об’єктами тваринного світу, водними біо-

логічними ресурсами, екологічний, лісовий та 

водний податок [12, c. 104], оскільки вони закрі-
плені саме в Податковому Кодексі Російської 
Федерації [25]. Однак той же лісовий податок 

насправді складається із попенної та орендної 
плати, платежі за використання водних об’єктів 

включають як податок, так і орендну плату, мі-
німальні ставки якої визначаються в односто-

ронньому порядку державою, збір за забруднен-

ня НПС справляється в розмірах, що залежать від 

виду, ступеня небезпеки та обсягів скидів та ви-

кидів забруднюючих речовин. Ці факти не до-

зволяють ствердно говорити про податкову сут-

ність даних платежів, як це роблять зазначені 
автори, по суті керуючись у даному випадку ви-

ключно нормативістським підходом. У "полоні" 

юридичного позитивізму щодо розглядуваного 

питання перебуває й ряд інших авторів. Напри-

клад, А.В. Бризгалін, О.О. Веклич, О.Л. Кашен-

ко, К.В. Павлюк, М.М. Рассолов, О.Ф. Савченко 

та ін [4, c. 84; 5, c. 3-9; 14, c. 37; 42, c. 96-99; 45, 

c. 327; 46, c. 190-191]. Синякевич І.М. прямо за-

значає, що, до прикладу, збір за забруднення до-

вкілля володіє всіма ознаками екологічного по-

датку, посилаючись при цьому на включення да-

ного платежу українським законодавством у по-

даткову систему країни [44, c. 139].  

Суперечлива позиція з порушеного питан-

ня також російського теоретика фінансового 

права М.Ф. Івлієвої. Згідно з нею, за своєю пра-

вовою природою податок на видобуток корисних 

копалин відноситься до таких дохідних джерел 

бюджету, як регалії. Дещо пізніше вона вже роз-
глядає регалії не як певний вид чи форму плате-

жу, а як певну, наявну в держави підставу (пра-

во) встановлення взагалі будь-яких фіскальних 

платежів (у т.ч. природоресурсних) [47, c. 301]. 

Тому до кінця не зрозуміла її позиція з приводу 

того, що ж усе-таки являють собою платежі за 

спеціальне використання ресурсів надр.  

Більш ґрунтовніша позиція російських уче-

них В.С. Бєлих, Д.В. Вінницького, С.Г. Пепеляє-

ва та деяких інших. Зокрема, Д.В. Вінницький 

зазначає, що податки за використання природних 

ресурсів носять рентний, перерозподільний хара-

ктер і, відповідно, є обмежено відплатними. Їх 

сплата не просто соціально зумовлена, а 

пов’язана з використанням конкретним платни-

ком конкретних природних об’єктів, тобто тут 

має місце часткова відплатність рентних подат-

ків, яка якраз і відрізняє їх від решти податкових 

платежів. Крім того, вчений говорить про схо-

жість рентних податків за своїм юридичним ме-

ханізмом зі зборами, однак у них різні об’єкти: 

для зборів таким, наприклад, будуть юридично 

значущі послуги, що надаються державою чи 

іншим публічним суб’єктом, а при ресурсних по-

датках – діяльність з використання суспільних 

природних об’єктів [24, c. 61-63]. Хоча в кінцевому 

рахунку, Д.В. Вінницький так і не приходить до 

остаточного висновку, що ж собою являють пла-

тежі за використання природних ресурсів – подат-

ки чи все-таки неподаткові платежі.  
С.Г. Пепеляєв, аналізуючи збір забруднен-

ня навколишнього природного середовища, від-
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значає, що оскільки даний платіж не передбачає 

зустрічного зобов’язання зі сторони держави у 

відношенні платника, тому тут немає жодної ін-

дивідуальної відплатності (як головної ознаки 

неподаткових платежів), в силу чого платежі за 

забруднення довкілля варто віднести до податків. 

При цьому він виходить також з того, що даний 

платіж не є компенсаційним, оскільки не має 

ознак еквівалентності у взаємовідносинах між 

платником-природокористувачем і державою, го-

ворячи, що "принцип компенсаційності збору мало 

чим відрізняється від принципу суспільної відпла-

тності податків, особливо у відношенні цільових 

податків. Компенсаційність, що не передбачає точ-

них обрахунків, за його словами, є насправді, тео-

ретичною фікцією і нічим більше [29, c. 23-31].   

Не менш численні у фінансово-правовій 

науці прихильники неподаткової природи плате-

жів за промислове використання природних ре-

сурсів. Хоча і тут досить часто науковці зарахо-

вують ресурсні збори до категорії неподаткових 

платежів, роблячи це радше "інтуїтивно", якщо 

так можна висловитись, тобто без формулювання 

чіткої та послідовно обґрунтованої власної пози-

ції з приводу предмета. До приклада, без додат-

кової аргументації розглядають у структурі не-

податкових бюджетних доходів ресурсні й еко-

логічні платежі Л.К. Воронова, М.П. Кучерявен-

ко, О.П. Орлюк, Т.Ф. Юткіна та деякі інші авто-

ри [8, c. 282; 20, c. 261-268]. Зокрема, остання 

наголошує на такій функції ресурсних платежів, 

як перерозподіл додаткової природної ренти, що 

виникає у процесі споживання природних ресур-

сів, і обирає її в якості головного критерію від-

межування даних платежів від класичних подат-

ків [53, c. 339-340]. Та на наш погляд, це є недо-

статнім доводом, оскільки держава для перероз-
поділу ренти може застосовувати також податко-

ві механізми, як це мало місце в часи Радянсько-

го Союзу, де рента вилучалася через підвищення 

ставок податку з обороту.  

О.П. Орлюк обмежується лише вказівкою 

на "чітко виражений" умовний та відплатний ха-

рактер зборів за спеціальне використання приро-

дних об’єктів як різновиду неподаткових доходів 

бюджету, а також їх, як правило, цільове призна-

чення та можливість зарахування в дохід держа-

вних органів, які їх збирають [27, c. 338, 347-

361]. З нею солідаризується і О.А. Музика [23, c. 

9-10]. Разом з тим, автор не розкриває питання, в 

чому ж саме полягає відплатність та умовний 

характер платежів. На додачу, ресурсні платежі, 
на відміну від решти фіскальних неподаткових 

доходів, як правило, не мають цільового спряму-

вання і завжди зараховуються до державного та 

місцевих бюджетів, хоча ці ознаки і не мають 

вирішального значення при з’ясуванні їх право-

вої природи, про що ми поговоримо пізніше.   

Деякі   автори   для   позначення ресурсних   

зборів    використовують   термін "плата" [11, c. 

91-93; 51, c. 42]. У загальному під платою розу-

міють певну грошову винагороду, відшкодуван-

ня чи компенсацію за що-небудь [26], відшкоду-

вання вартості одержаного або використаного [6, 

c. 980]. Виходячи з цього, можна вважати, що 

використовуючи термін "плата", автори опосере-

дковано розглядають платежі за використання 

природних ресурсів як платежі саме неподатко-

вого характеру, оскільки податки не наділені, на 

відміну від плати, ознаками компенсаційності чи 

прямої відплатності.  
Так, В.В. Костицький розглядає збір за за-

бруднення навколишнього природного середо-

вища саме як плату компенсаційного характеру. 

Хоча згодом зазначає, що ця плата відіграє роль 

фінансової санкції та компенсаційного збору 

водночас. І далі, порівнюючи збір за забруднення 

довкілля із заходами цивільно-правової відпові-
дальності, – матеріальної компенсації шкоди, 

автор говорить, що для застосування збору до-

статньо лише самого факту забруднюючого викиду 

в довкілля, без установлення дійсних розмірів за-

подіяної ним шкоди, а тому даного роду плата віді-
грає роль податку [17, c. 38-39]. На нашу думку, 

тут укотре має місце ототожнення формальної сто-

рони платежів, подібності юридичної конструкції 
на рівні елементів збору та порядку його стягнен-

ня, із самою природою даних платежів.  Крім того, 

роль платежу є швидше його економічною харак-

теристикою, якимось зовнішнім додатковим про-

явом, але аж ніяк не юридичною ознакою.  

Дещо суперечливих поглядів, мабуть, дотри-

мується і Н.Ю. Пришва, коли спочатку говорить, 

що збір за забруднення навколишнього природного 

середовища є "своєрідною платою за порушене 

довкілля", а потім відносить його до податкових 

платежів лише на тій підставі, що він чинною бю-

джетною класифікацією зарахований до податко-

вих доходів бюджетів різних рівнів. Правда, зго-

дом, знову вказує на риси еквівалентності та спів-

відносності розмірів зборів із обсягами спожитих 

природних ресурсів [39, c. 230, 234, 247, 256]. 

Ряд сучасних учених, розглядаючи питання 

організації природокористування та методи його 

регулювання, наголошують на розширенні дого-

вірного порядку реалізації права на користування 

суспільними природними ресурсами та поступо-

вому відході від адміністративних методів 
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управління в цій сфері. Поряд з цим, вони також 

схиляються до думки про необхідність регулю-

вання ресурсних платежів на індивідуальному, 

договірному рівні, оскільки це більше відповіда-

тиме їх реальній економіко-правовій природі [15, 

c. 46-52; 49, c. 80-81]. Їм вторить В.В. Петрунін, 

який послідовно наполягає на рентно-компен-

саційній сутності природоресурсних платежів. 

Відповідно до нього загальноприйнятою концеп-

цією, що відображає рентну складову специфіч-

них доходів, які отримуються при видобутку ко-

рисних копалин, є індивідуальний підхід до ви-

значення розмірів платежів при надрокористу-

ванні з урахуванням особливостей кожного 

об’єкта, що не відповідає статусу податку [36, c. 

25]. Пропонуючи договірну схему визначення 

елементів юридичної конструкції ресурсних пла-

тежів, зазначені автори тим же заперечують їх 

податкову природу, адже сутність податків не 

передбачає можливості їх регулювання на дого-

вірному рівні; вони завжди є безумовними зо-

бов’язаннями платників, що визначаються в од-

носторонньому порядку публічною владою.  

Мабуть, найбільш ближче до розв’язання 

проблеми співвідношення ресурсних платежів із 
податками підійшла Н.І. Хімічева. Зокрема, вона 

говорить, що неподатковим платежам обов’яз-
кового характеру, на відміну від податків, при-

таманна певна відплатність, оскільки їх стягнен-

ня зумовлене наданням платнику певних прав на 

користування майном або інших майнових благ. 
Серед неподаткових платежів вона виділяє і при-

родноресурсні, які, згідно з нею, за деякими 

ознаками наближаються до податків (обов’язко-

вість сплати, зарахування до бюджетних фондів, 

контрольованість податковими органами). Однак 

вони "істотно відрізняються від податків власти-

вим їм відплатним характером, а ознака обов’яз-
ковості в рамках цих платежів має особливий 

прояв – обов’язок їх сплати виникає тільки у 

зв’язку зі зверненням до державних чи муніци-

пальних органів за певною послугою" (в нашому 

випадку – надання природних об’єктів у користу-

вання). В остаточному рахунку Н.І. Хімічева за-

уважує: "Незважаючи на включення даних плате-

жів до податкової системи держави в силу спільно-

сті вищеназваних ознак, ми їх також розглядати-

мемо в рамках податкової системи, однак не ото-

тожнюючи при цьому із податками" [48, c. 307]. 

Приблизно ж такої позиції, за деякими винятками, 

дотримується і Ю.А. Крохіна [19, c. 227, 358].  

Отже, вказаним науковцям вдалося уник-

нути "проявів" крайнього нормативізму при ха-

рактеристиці платежів за спеціальне використан-

ня природних ресурсів, незважаючи на формаль-

ну схожість, в окремих випадках, із податками, й 

аргументувати їх неподаткову природу, виходя-

чи з істинної сутності та змісту взаємовідносин, 

які існують між платниками (природокористува-

чами) та державою. З іншого боку, тут можна 

говорити і про “половинчатість” підходу вищеза-

значених авторів, оскільки включення ресурсних 

платежів, які, на їх думку, є неподатковими, до 

складу податкової системи, на наш погляд, ґрун-

тується суто на другорядних (зовнішніх) крите-

ріях (форми платежів, порядку визначення ставок, 

способів та порядку їх сплати, відповідальності у 

випадку його порушення тощо) і є не зовсім суміс-

ним з їх істиною правовою природою. Адже пода-

тково-правовий режим навряд чи може бути повні-
стю адекватним відплатним двостороннім відноси-

нам, які виникають між державою чи муніципаль-

ними утвореннями та громадянами у процесі реалі-
зації ними права на спеціальне використання сус-

пільних природних ресурсів.  

У цьому плані цікавим (і більш послідов-

ним) залишається у своїх поглядах А.А. Ялбул-

ганов. Він, зокрема, розглядає природоресурсні 
платежі як один із різновидів обов’язкових пла-

тежів публічно-правової природи, наділених 

компенсаційною, стимулюючою, фіскальною та 

екологічною функціями і відповідно рентним 

характером. Автор,  що досить важливо, здійс-

нює розподіл існуючих платежів на податки, 

збори та договірну плату, зазначаючи при цьому, 

що подібна класифікація базується виключно на 

юридичній (нормативній) формі ресурсних пла-

тежів. Водночас, рентні платежі, згідно з нею, 

мають якісно відмітну правову природу з подат-

ками, незважаючи на їх зовнішню схожість з 
останніми, і справедливо зауважує, що:  “розме-

жування платежів на податкові та неподаткові не 

здатне повністю відобразити справжню правову 

природу та характеристики ресурсних платежів, і 
що навіть при такому розмежуванні треба виходи-

ти із цілого набору факторів та ознак, не задоволь-

няючись формальним текстом закону чи виключно 

функціональним призначенням плати за викорис-

тання природних ресурсів” [54, c. 411-414]. 

Висновки. Отже, більшість представників 

вітчизняної та російської правової науки за їх 

підходами до ресурсних платежів можна класи-

фікувати на дві групи: ті, які схиляються до їх 

податкової природи, і ті, що розглядають їх у 

якості обов’язкових неподаткових фіскальних 

платежів. Майже всі автори  аргументують пода-

ткову природу ресурсних зборів, виходячи, на-

самперед, з формальних ознак їх юридичної 
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конструкції, методів установлення і справляння, 

керуючись їдеями та принципами юридичного 

позитивізму щодо розглядуваного питання. 

Більш ґрунтовніша позиція інших учених, які 
говорять про рентний, перерозподільний і част-

ково відплатний характер податків у галузі при-

родокористування. Не менш численні у фінансо-

во-правовій науці прихильники неподаткової 
природи платежів за промислове використання 

природних ресурсів. У цілому ж, з огляду на чи-

сленні суперечності та протиріччя в поглядах 

сучасних науковців, можна стверджувати, що 

наукова розробка питань платежів за викорис-

тання природних ресурсів перебуває на етапі 
свого становлення, усвідомлення практичної не-

обхідності спеціальних теоретичних досліджень, 

формування відповідної наукової проблематики. 

Перспективним в цьому напрямку може бути 

аналіз взаємозв’язку правової природи ресурсних 

платежів і особливостей їх юридичної конструк-

ції, визначення її елементів, методів і рівня нор-

мативного регулювання, способів встановлення 

та справляння платежів, їх функцій та місця у 

фінансовій системі держави. 
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ТЕРОРИСТИЧНА ГРУПА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

 
Ця стаття присвячена розкриттю окремих особливостей терористичної  групи, центром активності якої є 

дефектна соціально-психологічна ідентичність.  В даному випадку, особистість відчуває певні зобов'язання пе-

ред групою. Злиття з групою - найголовніша частина самовизначення особи і основою її соціально-психо-

логічної ідентичності. 
 

Постановка проблеми. Сучасний теро-

ризм, так чи інакше, виступає груповою дією. 

Для забезпечення його ефективності повинні бу-

ти задіяні декілька людей. Однак, з погляду пси-

хології, присутність групи, організації, що стоїть 

за терористом, якщо навіть не реальна, а віртуа-

льна, виступає майже обов’язковою умовою для 

терористичної діяльності, що претендує на ефек-

тивність. Це зумовлено тим, що терорист завжди 

протистоїть не окремій людині, а групі, організа-

ції, у тому числі й такій могутній, як держава або 

навіть і міждержавним організаціям. Для проти-

дії складноорганізованій груповій діяльності лю-

дей, природно, необхідна аналогічна організація 

терористичної спрямованості. Тому вони і набу-

вають групового характеру, покладаючи відпові-
дні вимоги на особистість терориста. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Дослідженням соціально-філософських і соціа-

льно-психологічних проблем тероризму, зокрема 

діяльності терористичної групи як соціально-

психологічного, складноорганізованого об’єд-

нання присвячені праці проф. Ю.Антоняна, Н. 

Афанасьєва, В. Вітюка, І. Дементьєва, А. Дмітрі-
єва, І. Залисіна, С. Кара-Мурзи, В. Ліпкана, Д. 

Ольшанського та ін. 

Мета статті полягає у дослідженні терори-

стичної групи як особливого типу злочинного 

угруповання, що відноситься до “проміжної гру-

пи ” тому, що займає проміжне місце на шкалі, 
заданій двома полюсами. На одній крайній точці 
високоорганізований, згуртований, функціоную-

чий колектив осіб як членів соціальної групи. На 

протилежній крайній точці – “зборище ” осіб, яке 

характеризується анонімністю, як правило, безсис-

темним керівництвом, що засновує свої дії на емо-

ціях. Ті утворення, які не являють собою ні ідеаль-

но згуртованих, інтегрованих груп, ні безсистем-

них, погано функціонуючих зборищ або натовпів, 

відповідають поняттю “проміжна група”. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз сві-
дчить, що терористична група є одним  із різно-

видів так званої проміжної групи – поняття, за-

пропоноване проф. Л. Яблонським при дослі-
дженні понад тридцяти різноманітних бандитсь-

ких угруповань делінквентів у Нью-Йорку. Те-

рористична група, як особливого типу злочинне 

угруповання, відноситься до “проміжної групи” 

тому, що займає проміжне місце на шкалі, зада-

ній двома полюсами. “На одній крайній точці ми 

бачимо високоорганізований, згуртований, фун-

кціонуючий колектив осіб як членів соціальної 
групи. На протилежній крайній точці ми маємо 

зборище осіб, яке характеризується анонімністю, 

безсистемним керівництвом, що засновує свої дії 
на емоціях. Ті утворення, що не являють собою ні 
ідеально згуртованих, інтегрованих груп, ні безси-

стемних, погано функціонуючих зборищ або на-

товпів, відповідають поняттю “проміжна група” 

[1]. Ці групи відрізняються своєю специфікою, се-

ред якої виділяють такі особливості: 
1. Це нечітке, неконкретизоване визначен-

ня ролі, яку відіграють члени групи. Питання 

самовизначення завжди актуальні та гострі для 

терористів. З одного боку, вони можуть кваліфі-
кувати себе як “борці за свободу” або “священні 
месники”. З іншого боку, вони цілком усвідомлю-

ють антиправовий і кримінально карний характер 

своїх дій. Пряме самовизначення як “бойовиків” і 
навіть “терористів”, “робітників терору”, на думку 

Б. Савінкова, прийняте в Бойовій організації есерів, 

є швидше винятком, аніж правилом. 

2. Обмежена згуртованість такої групи.     

У кінцевому рахунку, терористична діяльність – 

тимчасова. Як правило, терористична група фо-

рмується для виконання однієї, інколи декількох 

акцій. Вона не може функціонувати постійно. 

Незважаючи на запевнення деяких відомих теро-

ристів у відданості товаришам, звернемо увагу: 

як правило, йдеться про “товаришів по бороть-

бі”, “товаришів по організації”. Мова про конк-
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ретних пособників, співучасників групового ви-

конання терористичної акції йде дуже рідко. 

3. Непостійність складу. Склад групи, що 

діє в екстремальних умовах, повинен досить час-

то змінюватися. Відомо багато прикладів того, як 

навіть у процесі підготовки одного терористич-

ного акту будь-хто добровільно чи примусово 

вибував із членів групи, і тоді доводилося термі-
ново знаходити заміну. 

4. Непостійністю складу обумовлений фак-

тор плинності членів групи, що призводить до 

неможливості виникнення стабільної внутрі-
шньої структури відносин між членами групи. 

Хоча, як вже зазначалося, в такій групі завжди 

існує жорстка, чітка структура функціональних 

обов’язків. 

5. З попередніми факторами пов’язана об-

меженість очікувань стосовно членського скла-

ду. “Кадровий резерв” будь-якої терористичної 
групи надто обмежений, і члени групи чудово 

обізнані з цим. 

6. Мінімальна узгодженість норм поведінки 

всередині групи. Максимум, що зазвичай об’єднує 
членів терористичної групи – це достатньо жорстка 

узгодженість функціональних обов’язків і наяв-

ність певної загальної ідеї, яка надає змісту терори-

стичній діяльності. Все інше – моральні норми, 

норми спілкування, особиста поведінка тощо – уз-
годжено на мінімальному рівні. 

7. Відносно хаотичне (нестійке) керівницт-

во. У такій групі, зазвичай, відсутній стабільний 

лідер або, тим більше, формально визнаний кері-
вник. Як правило, безпосереднє керівництво 

здійснюється цілком посередніми, пересічними 

особами, які не спроможні забезпечити система-

тичне керівництво. 

Незначні спроби соціально-психологічного 

дослідження структури “проміжних груп” дозво-

ляють виокремити три рівні в організації членст-

ва. У центрі групи на першому рівні перебувають 

психологічно найстійкіші члени групи – ватаж-

ки. Це ті люди, для яких угруповання потрібне 

найбільше. Це ядро – головна цементуюча сила 

таких груп. Саме вони утримують або навіть згу-

ртовують групу і примушують її діяти, постійно 

планують, здійснюють певні задуми та організо-

вують її дії. Вони виступають якщо не стратегіч-

ним (це функція керівництва всієї організації), 
то, як мінімум, тактичним центром діяльності 
проміжної групи. У якості другого рівня проміж-

ної групи зазвичай фігурують особи, які заявля-

ють про свою приналежність до групи, однак ак-

тивну участь у її діяльності здійснюють лише у 

відповідності зі своїми емоційними потребами в 

даний момент часу. На третьому рівні структури 

групи перебувають периферійні члени, які бе-

руть участь у її діяльності від випадку до випад-

ку, і такі, що умовно ототожнюють себе з гру-

пою. Як правило, це “допоміжний персонал”, 

“пособники” терористів. Вони можуть брати 

участь у терористичному акті, в основному в ре-

зультаті збігу обставин, причому ні вони самі, ні 
інші члени групи не вважають їх рівноправними 

членами. Досить часто терористичні групи викори-

стовують таких людей “наосліп”, не надаючи їм 

усієї наявної інформації та легко “здаючи” їх владі 
у випадку небезпеки, що загрожує основній групі. 

Розмір терористичної групи, як правило, 

визначається керівництвом усієї організації, як-

що група виступає її частиною. У тих випадках, 

коли йдеться про самостійні терористичні групи, 

розмір залежить від завдань конкретної організа-

ції та емоційних потреб основних членів групи. 

Соціально-психологічні функції терорис-

тичної групи, по суті, пов’язані з мотивацією 

членства у ній. Зазвичай, така група функціонує 

в якості зручного засобу для прояву різноманіт-

них індивідуальних потреб і розв’язання особис-

тих проблем. Для ватажків така група видається 

надзвичайно міцною організацією, за допомогою 

якої, у своїх фантазіях, вони підкорюють і конт-

ролюють життя значної кількості людей. Для 

членів групи, нездатних досягти будь-чого у 

більш вимогливих соціальних організаціях, мож-

ливість швидкого і неочікуваного насильства 

слугує засобом соціального переміщення та здо-

буття відповідної репутації. Інколи група може 

функціонувати в якості зручного тимчасового 

засобу відходу від повсякденних, марудних і жо-

рстких претензій, які висуває перед ними вимог-
ливе суспільство. Зрозуміло, що це лише деякі 
психологічні функції, не пов’язані з її безпосере-

днім цільовим призначенням, – здійсненням те-

рористичного акту. 

Для терориста весь світ фокусується на йо-

го групі, його організації, на цілях його діяльнос-

ті. Це обмежує цілісність особистості, перш за 

все накладаючи жорсткі обмеження на індивіду-

альність людини і свободу її вибору. “Вступаючи 

в організацію, людина перестає належати собі, 
своїй сім’ї, своїм батькам – вона належить тільки 

Аллаху і своїй організації” – зазначається в одній 

із пам’яток для бойовиків ісламської терористи-

чної організації “Хамаз”. Звичайно, що всі осо-

бисті думки, ідеї, прагнення і помисли людини, 

яка вступила в таку організацію, достатньо шви-

дко відходять далеко на задній план. Ось для чо-

го потрібна найжорсткіша дисципліна. Вона не-
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обхідна перш за все для того, щоб не було само-

діяльності. Віддаючи себе організації, людина 

віддає і свою свідомість цілком у владу ідеям 

організації або, навіть ще ширше, куди вищим 

ідеям надорганізаційного рівня. Наприклад, ідея 

перемоги революції або, в сучасному варіанті, 
встановлення світового ісламського порядку (рі-
зниця у змісті ідеї в даному випадку не має 

принципового значення). 

Свою, втім, не дуже оригінальну, інтерпре-

тацію структури членів терористичних організа-

цій, запропонував проф. В. Василенко. Він виді-
ляє приблизно такі ж типи терористів [2, c.75-

77]: керівники-організатори терористичної орга-

нізації (“терористи -організатори”) – це, як пра-

вило, достатньо освічені й інтелектуальні люди,  

із забезпечених сімей, з етнічної або релігійної 
еліти. Їм властива крайня нетерпимість до інако-

мислення і фанатизм, породжений ідеалістичним 

утопізмом максималізму, ненавистю до існуючо-

го ладу або загостреним почуттям знедоленості, 
а також притаманна тверда віра у володіння аб-

солютною, єдиною й остаточною істиною, віра в 

месіанське призначення; розробники ідеологіч-

них основ діяльності терористичної організації, 
ідейні натхненники, які є членами терористичних 

угруповань (“терористи -ідеологи”). Ці люди 

мають сильну психічну енергетику, здатні ство-

рити у рядових членів серйозний емоційний на-

стрій перед виконанням бойових операцій; умі-
ють застосовувати засоби психологічного навію-

вання, а іноді і гіпноз, серед них зустрічаються 

особи, які мають релігійний сан; ідейні послідо-

вники, які щиро вірять в терористичну ідею і вті-
люють її на практиці (“фанати - бойовики”). Це 

найтиповіші терористи, як правило, професіона-

ли, добре підготовлені і дисципліновані люди, 

привчені до сліпої покори, вчиняючи терористи-

чні дії з вірою “що вони служать високій ідеї”; 

“зомбовані” виконавці, своєрідні роботи, що, об-

дурені, заплуталися в життєвих проблемах і си-

туаціях (“фанати - роботи”). Це “сліпі” виконав-

ці, як правило, молоді або дуже молоді люди, 

неосвічені, не інформовані, які потрапили під 

вплив, обдурені, заплутані в життєвих проблемах 

і ситуаціях, мають невисокий інтелект. Вони ві-
рять у те, що їх “героїчна” смерть є винагородою 

і шляхом до слави, і можуть виконувати роль 

“людей-бомб”; особи з нестійкою психікою, до-

ведені до здійснення терористичної дії з причин 

їх власної психічної схильності до терору, наси-

льства. Вони мають обмежене уявлення про дій-

сність і часто не усвідомлюють, що можуть по-

мерти під час терористичного акту; наймані зло-

чинці, які здійснюють терористичні діяння з ко-

рисливих мотивів (“терористи-злочинці”). Сюди 

входять наймані виконавці, які вчиняють терори-

стичні дії винятково з особистої вигоди, вони є 

“зручними” терористами, оскільки погоджують-

ся вести переговори з представниками влади; 

звичайні люди, які ховаються від суспільства в 

терористичних групах через здійснені раніше 

протиправні дії (“терористи-попутники”). Це - 

шахраї, дезертири, полонені або люди, які 
“здрейфили” в період бойових дій, яких наверну-

ли до своєї віри і зуміли примусити брати участь 

у терористичних операціях. 

Лідер організації повинен володіти певни-

ми особовими характеристиками. У принципі, 
кожну особу можна описати набором характери-

стик і інформаційних зв’язків з іншими людьми, 

що визначають спрямованість мотивів її поведі-
нки. Сюди входять: психологічний тип, взаємо-

стосунки з оточуючими, професійні знання, соці-
альна, політична і національна орієнтація, реак-

ція на суспільні процеси, вікові цінності і побу-

тові мотиви поведінки тощо. У цілому, динаміку 

поведінки особи можна описати приблизно 50 

параметрами. Група управління силою в будь-

якій організації (у тому числі й терористичній) 

визначається як відсоток людей, які володіють 

значною частиною її сили. Таких людей з недав-

ніх пір стали називати “агентами впливу”. Вста-

новлено, що в економічних і суспільних проце-

сах відсоток осіб, які визначають поведінку ко-

лективу, складає не більше 5–10% [3]. 

Можливості будь-якої особи впливати на 

розум і настрої організованої групи людей можна 

охарактеризувати трьома параметрами: величи-

ною особистого стану: наявністю сукупності 
особистого рухомого і нерухомого майна, особи-

стого капіталу; величиною керованого даною 

людиною капіталу (приватного, суспільного або 

державного); кількістю підлеглих фізичних осіб 

(якщо це адміністративний працівник – це кіль-

кість його підлеглих, якщо виборний – це кіль-

кість виборців, які проголосували за нього, для 

власника засобів масової інформації – це кіль-

кість споживачів його інформації). 
Сюди ж відносяться утримувачі особливих 

суспільних функцій: у сфері освіти, релігійних ві-
рувань тощо, які дозволяють їм незалежно від ма-

теріального становища впливати на розум і настрої 
людей. Те ж саме стосується неформальних полі-
тичних лідерів і лідерів терористичних організацій. 

Людина, яка стала лідером терористичної 
організації, повинна володіти, крім усього іншо-

го, особливою харизмою. Ці люди відрізняються 
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схильністю до домінування і управління оточу-

ючими. З іншого боку, вона вимушена діяти саме 

так через своє становище, оскільки людина, на-

ділена вольовими якостями, прагне управляти 

іншими й організовувати їх на найжорсткішу аг-
ресію через те, що інакше сам може стати жерт-

вою насильства. 

Саме такі особи зазвичай є або творцями 

ідеології окремої терористичної організації, або, 

прийнявши якесь вчення, активно підтримують 

його і терористичними методами намагаються 

втілити в життя. 

Подібні люди часто володіють прийомами 

дій на психіку, у них висока схильність до влад-

них проявів. 

Біографії відомих терористів практично не 

відрізняються одна від одної: сите дитинство в 

забезпеченій, але багатодітній сім’ї; юність, що 

співпала з війною (громадянською або міжнаро-

дною), окупацією або підйомом національно-

визвольного руху; деякий досвід навчання в пре-

стижному учбовому закладі; членство в радика-

льному молодіжному угрупованні, де майбут-

нього лідера знаходять або терористи, що вже 

цілком сформувалися, або навіть спецслужби. 

Через усе це пройшли вихідці з багатих араб-

ських сімей, які потенційно не мали особливих со-

ціальних претензій до сучасного світу, адже їх 

важко знайти і у Ілліча Раміреса Санчеса (Шакала), 

і у Ясира Арафата, і у Усами бен Ладена і у Сабрі 
аль-Банни, відомішого під своїм бойовим псевдо-

німом Абу Нідаль (“батько боротьби”). 

Це означає, що часто терористами стають 

люди, які не самостійно дійшли фанатичного пе-

реконання в святості та непогрішності тієї або 

іншої “великої ідеї”, а були втягнуті в терорис-

тичну діяльність своїм безпосереднім оточенням. 

Ця причетність, таким чином, пов’язана не стіль-

ки з індивідуальними політичними переконання-

ми, а більше з локальною політичною культу-

рою. Молода людина, яка живе, наприклад, у 

Белфасті або Палестинській автономії, спостері-
гаючи, що його друзі і ровесники – представники 

“її” етнічної групи втягнуті в бойову діяльність, 

не може залишитися осторонь. Тут уже проявля-

ється ефект конформізму. 

Група досягає величезної влади над осо-

бою. Умови, в яких діє екстремістська або теро-

ристична організація, підсилюють тенденцію до 

згуртованості і одноманітності, притаманну для 

всіх первинних груп. Члени організації щодня 

стикаються з реальною небезпекою, як правило, 

живуть в ізоляції від суспільства, тому для того, 

щоб вижити, їм необхідно залежати один від од-

ного і від своєї групи. З погляду керівництва те-

рористичної групи, для того, щоб зберегти її згу-

ртованою, необхідна дія. Тероризм може стати 

самодостатнім явищем, оскільки для збереження 

групи необхідно активно діяти, скоювати реальні 
акції. А будучи учасником хоча б однієї терорис-

тичної акції, терорист автоматично відрізає собі 
шлях назад, до нормального людського життя. З 

цієї миті, навіть якщо у нього з’являються певні 
сумніви в доцільності або моральній правоті теро-

ристичної діяльності, в яку він добровільно або 

мимоволі залучений, терорист не може собі дозво-

лити їх відкрито висловити: його уб’ють свої ж. 

Для терориста в цьому випадку розуміння 

дійсності визначене групою. Оскільки ця група 

також відхиляє реальність законів, остільки існує 

і етика, визначена для всіх, окрім себе. Звичні 
моральні і правові обмеження тут мають менше 

значення для індивідуума, який глибоко залуче-

ний в терористичну групу. Група визначає для 

себе, що є моральним і законним. Індивідуум, 

який недавно приєднався до групи, можливо, ще 

здатний відчувати відмітність між дійсністю і 
тим, що група оголошує етичним і законним. 

Чим довше така людина залишається з групою, 

тим сильніша його ідентифікація з нормами гру-

пи, тим менше він здатний бачити відмітність 

між дійсністю і тим, що визначено групою. 

Проф. Ч. Рассел і Б. Міллер відзначають, що 

сила ухвалення індивідуумом групового розуміння 

дійсності особливо очевидна в ситуаціях, в яких 

тероризм був істотною частиною культури для де-

кількох поколінь [4, c.20]. У Північній Ірландії, 
наприклад, у період навчання, молодих людей на-

лаштовували на сприйняття демократії як частини 

щоденного існування, але вони все ж таки зверта-

лися до насильства кожного разу, коли необхідно 

було вирішувати будь-які питання. 

Оскільки терористичні групи, як правило, 

згуртовані, посилення вмотивованості поведінки 

кожного учасника зростає. Спрямованість моти-

вації виражається через орієнтацію на особистий 

і груповий успіх, на виконання загальної справи. 

Це вельми важливо, оскільки в негативному випа-

дку для кожного члена угруповання наступить ка-

тастрофа, через те, що будь-яка держава реагує на 

терористичні акти дуже гостро. Наголошується на 

винятковій відданості терористів своїй групі, їх 

гострих переживаннях у випадку втрати зв’язку з 
нею. У подібних групах мотив нерідко зміщується 

на саму діяльність – показати свою силу, безстра-

шність, винахідливість, уміння; тому при великій 

взаємопов’язаності збільшується мотивація групи 

на загальну ефективність сумісних зусиль. 
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Як відзначав проф. В. Марков, тривале пе-

ребування членів терористичних груп у конспі-
ративній обстановці при інтенсивному терорис-

тичному тренуванні, що включає і спеціальні 
технології психологічної обробки (наприклад, 

зомбування), призводить до появи специфічного 

середовища, яке, за аналогією до кримінального 

середовища, можна назвати тероросередовищем, 

з особливим типом свідомості людей, які станов-

лять це середовище [5, c.3]. На відміну від прос-

тих карних злочинців, терористичне середовище 

неодмінно оголошує себе лідером розуміння і 
захисту якихось вищих ідеалів або інтересів на-

роду і ніби бере на себе зобов’язання щодо вті-
лення їх у життя. 

Основне соціальне зло, яке несуть із собою 

терористичні групи для своїх учасників, – це 

створення закритої соціальної системи, в якій, 

кажучи словами К. Поппера, “всі спільно бачать, 

чують і діють, всі вихваляють або засуджують 

одне і те ж. З одних і тих же причин усі радіти-

муть і засмучуватимуться” [6, c.140]. 

Висновки. Існують певні чинники, які 
сприяють утягуванню в терористичні організації 
великих груп населення, залучених до них випа-

дковим або насильницьким шляхом, тобто не 

внаслідок певної ідейно-політичної причини. Як 

ми вже відзначали, це - терористи-найманці, зо-

мбовані виконавці, особи з психічними відхи-

леннями, а також прості люди, які заплуталися в 

життєвих негараздах. Більшість із них втягується 

в терористичні організації через соціально-еко-

номічні причини. Економічна криза зачепила ін-

тереси багатьох (зокрема середніх) верств насе-

лення, довівши їх до глибокого зубожіння, різко-

го падіння рівня життя. Особливо незахищеною 

виявилася молодь, серед якої рівень безробіття 

набагато вищий, ніж у суспільстві загалом, через 
низьку професійну кваліфікацію представників 

цієї частини населення. Маргiналізацiя числен-

них соціальних груп сприяє посиленню різних 

форм насильства, включаючи і тероризм. 
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organization, difficult-organizational collective activity, politic of motive terror. 

 

В.С. Канцир 

Террористическая группа как социально-психологическая идентичность 

Аннотация 

Эта статья посвящена раскрытию отдельных особенностей террористической  группы, центром 

активности которой есть дефектная социально-психологическая идентичность. В данном случае, 

личность ощущает определенные обязательства перед группой. Слияние с группой - главнейшая 

часть самоопределения лица и основой ее социально-психологической идентичности. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗШИРЕННЯ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 
Розвиток кримінального та кримінально-процесуального законодавства свідчить про те, що динаміка 

злочинів приватного і приватно-публічного обвинувачення росте, а це веде до збільшення злочинів даної кате-

горії та посиленню приватного начала обвинувачення  в сучасних умовах. 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми 

дослідження зумовлена зростанням злочинності 
в Україні, підвищенням ролі принципу невідво-

ротності відповідальності за вчинення злочину, 

подальшим розвитком і реформуванням кримі-
нального, кримінально-процесуального законо-

давства, реформуванням прокурорського нагляду 

відповідно до чинної Конституції України [1, 

c.60], запитів практики та вимог Ради Європи. За 

таких умов підтримання державного обвинува-

чення в суді, як функція і як засада набуває особ-

ливої ваги. Конституція України (ст. 121) функ-

цію підтримання державного обвинувачення в 

суді покладає на єдину систему прокуратури 

України і ставить її на перше місце в системі 
конституційних функцій. Одночасно з публічним 

началом у порушенні кримінальної справи, про-

веденні дізнання, досудового слідства, а також 

провадження справ у всіх судових стадіях зрос-

тає значення і приватних моментів у криміналь-

ному судочинстві. 
Збільшується кількість кримінальних справ, що 

порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого, 

який допускається з усіх категорій справ для участі в 

судових дебатах, навіть тоді, коли державний обви-

нувач відмовився від обвинувачення. 

Виникають непрості ситуації у правовідно-

синах потерпілого і прокурора, а також у реалі-
зації правових статусів як прокурора, так і поте-

рпілого. Розв’язання зазначених проблем вима-

гає певних теоретичних досліджень, узагальнен-

ня практики, осмислення відповідного правового 

регулювання, що і зумовило вибір теми. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Проблеми розширення приватного обвинувачен-

ня в кримінальному процесі України висвітлю-

валися у працях Зеленецького В.С., Матієка С.В., 

Михайленка О.Р., Михеєнка М.М., Шибіка В.П. 

[5; 6; 10; 11].  

Мета статті. Метою статті є дослідження 

проблем розширення приватного обвинувачення 

в кримінальному процесі України. 

Виклад основного матеріалу. Саме обви-

нувачення, за С.І. Ожеговим, – це, перш за все, ви-

знання винуватим у чому-небудь, приписування 

кому-небудь якоїсь вини [13, c.372] (тут і далі пе-

реклад наш – Ю.В.). У новому тлумачному слов-

нику української мови дається таке визначення об-

винувачення: „покладання вини на кого-небудь за 

щось; вважати винним, звинувачувати” [12,c.385]. 

У науковому плані теж не існує якогось 

єдиного визначення обвинувачення. Враховуючи 

те, що нами до предмета дослідження віднесені 
як державне, так і приватне обвинувачення саме 

в судах, обвинувачення, що здійснює прокурор у 

суді, визначається як першочергова самостійна 

функція, покладена на єдину систему прокурату-

ри України. Якщо ця функція реально здійсню-

ється, то обвинувачення необхідно визначити і 
як різновид специфічної державної діяльності, 
спрямованої на обвинувачення особи, що вчини-

ла злочин. Конституція України (ст. 129) підтри-

манню державного обвинувачення в суді надає 

також значення основної засади судочинства. 

Можна погодитися з висновком про те, що 

державне обвинувачення – це сукупність дій про-

курора, який у змагальному процесі обстоює перед 

судом свій погляд про винуватість підсудного і 
якому протистоїть інша сторона – захист [11, c.57]. 

Приватне та приватно-публічне обвинува-

чення – це види обвинувачень, що здійснює по-

терпілий, суть яких полягає в тому, що закон 

(ст.27 КПК) називає злочини, за вчинення яких 

притягнення до кримінальної відповідальності 
можливе лише за скаргою потерпілого. Такі 
справи (ст.125, ч.1.126, ст.356, ч.1 ст.152 КК 

України) порушуються не інакше, як за скаргою 

потерпілого, а у виняткових випадках, коли по-

терпілий не може захистити свої законні інтере-

си, прокурор порушує справи і при відсутності 
скарги потерпілого (ч.3 ст. 27 КПК) [2, c.17]. 

У юридичній літературі приділяється певна 
увага й іншим підходам до визначення поняття “об-

винувачення”, розкриття його змісту і системи видів. 

Найбільш ґрунтовно ці проблеми дослідив 

П.М.Давидов [4, с.85]. Ще в 1927р. і пізніше М.М.По-

лянський розрізняв обвинувачення в матеріальному і 
формальному “процесуальному” значенні [16, c.111; 
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15, c.110], розуміючи під першим таке, на яке пови-

нен дати відповідь обвинувачений. 

Проте ідея поділу обвинувачення на мате-

ріальне і процесуальне, від якого, по суті, відмо-

вились самі її автори, привертає увагу інших до-

слідників. Так, зазначається, що під обвинува-

ченням у процесуальному розумінні треба розу-

міти засновану на законі процесуальну діяль-

ність компетентних органів і осіб з викриття об-

винуваченого в інкримінованому йому злочині і 
з обґрунтування його кримінальної відповідаль-

ності з тим, щоб домогтися публічного його осу-

дження; а в матеріально-правовому – сукупність 

установлених у справі і віднесених обвинуваче-

ному у вину суспільно-небезпечних і протиправ-

них фактів (їх ознак), що складають сутність того 

конкретного складу злочину, за який ця особа 

несе кримінальну відповідальність і, на думку 

органів обвинувачення, повинна бути засуджена 

[24, c.23, 25]. Деякі автори підкреслюють саме 

взаємозв’язок цих двох аспектів визначення об-

винувачення. В.С.Зеленецький підкреслює, що 

конкретне обвинувачення в матеріально-право-

вому розумінні з моменту його виникнення зовні 
проявляється в процесуальних актах, але за від-

сутності реалізуючої діяльності воно статичне і 
може функціонувати лише в діяльності, спрямо-

ваній на його здійснення, і розглядається в про-

цесуальному значенні, тобто матеріально-право-

вий аспект обвинувачень є базисним, а не проце-

суально-похідним від нього [6, c.51]. З.З.Зіна-

туллін також пише, що обвинувачення в матеріа-

льно-правовому значенні є процесуальне вира-

ження фактичних, юридичних ознак і правової 
кваліфікації того конкретного злочину, що ста-

виться людині у вину в кримінальній справі [7, 

c.14]. Ці підходи певною мірою відповідають 

положенню К.Маркса про те, що процес є форма 

життя закону [9, c.150]. 

Існують й інші визначення обвинувачення, 

як сукупність установлених суспільно небезпечних 

протиправних фактів, поставлених у вину обвину-

ваченому [23, c.46]. Тобто в сутність основи такого 

визначення кладеться злочин, що ставиться у вину 

конкретній особі. У цьому випадку обвинувачення 

може виступати спочатку у формі відповідної тези, 

що може перерости в більш категоричну форму – 

твердження, яке може бути витлумачене як кримі-
нально-процесуальне рішення.  

Деякі автори розуміли обвинувачення перед 

судом як ”кримінальний позов” [25, c.304; 16, 

c.116]. Ця теорія знаходить підтримку і в сучасних 

авторів [10]. У КПК Франції (ст.1) записано, що 

кримінальний позов порушується уповноваженими 

на це органами (магістратами) і посадовими осо-

бами, а також потерпілою стороною [22, c.23].  

На завершення, виходячи з конституційної 
функції й основної конституційної засади судо-

чинства (ст.ст. 121,129 Конституції України) про 

підтримання державного обвинувачення в суді 
прокурором, вважаємо за необхідне визначити, 

виходячи з принципу невідворотності відповідаль-

ності за скоєний злочин (п.4 ст. 6 Закону України 

„Про прокуратуру”) [3, c.6], обвинувачення як 

кримінально-процесуальну діяльність уповноваже-

них на те осіб, спрямовану на викриття обвинува-

ченого у вчиненні злочину і притягнення його до 

законної та справедливої відповідальності. 
Доцільно знати, що обвинувачення має 

свою фабулу, яка означає зміст, фактичну части-

ну обвинувачення, конкретні факти, обставини, 

що інкримінуються обвинуваченому як діяння, 

що містить ознаки певного складу злочину. Фа-

була дає можливість моделювати вчинений зло-

чин і становить його правове формулювання. 

Фабула обвинувачення, на відміну від юридич-

ного його формулювання, завжди чітко індивіду-

альна, оскільки стосується конкретної особи. 

Факти, що складають фабулу обвинувачення, їх 

юридичні ознаки, лежать в основі фактичної час-

тини обвинувачення, що характеризує правову 

кваліфікацію конкретного злочину, передбачено-

го Особливою частиною Кримінального кодексу. 

Отже, виходячи з наукового узагальнення, 

можна виділити три складові будь-якого обвину-

вачення. У матеріально-правовому розумінні це 

фабула обвинувачення, його юридичне форму-

лювання і правова кваліфікація. Якщо фабула 

обвинувачення є фактичною, а юридичне форму-

лювання правовою моделлю розкритого злочину, 

то правова кваліфікація є підведенням його під 

ту чи іншу статтю (частину, пункт) Особливої 
частини Кримінального кодексу [24, c.35-41]. 

Залежно від принципу публічності, види 

обвинувачень, можуть бути поділені на: обвину-

вачення публічне, державне, приватне і приват-

но-публічне, державно-приватне. Виділяються 

також основне та субсидіарне, „народне” (гро-

мадське), офіційне та неофіційне, складне та 

просте обвинувачення, а також загальногромад-

ське і відомче обвинувачення. Як і будь-яка кла-

сифікація, класифікація видів обвинувачення 

дещо має умовний характер. Але і такий поділ 

дає змогу змістовніше зрозуміти суть обвинува-

чення в кримінальному судочинстві. Ще Г.Спен-

сер у ХІХ ст. писав, що справжня класифікація 

містить в один клас такі предмети, які мають між 

собою більше спільних ознак, ніж кожний із них 
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має з усіма рештами предметів, та не входять у 

цей клас [21, c.549]. 

Основним видом обвинувачення є публіч-

не, під яким розуміється обвинувачення, що по-

рушується компетентною особою в інтересах 

усього суспільства, незалежно від тих осіб, орга-

нів, чиїх інтересів воно може торкатися [5, c.8]. 

Публічність такого обвинувачення полягає в то-

му, що прокурор, органи дізнання, слідчий по-

рушують кримінальні справи, розслідують їх са-

мостійно, незалежно від позиції приватних осіб, 

якими можуть бути потерпілі, заявник тощо. У 

такому разі офіційні органи, посадові особи ді-
ють не тільки в інтересах окремих осіб, а в осно-

вному в інтересах держави і суспільства. Тут 

знаходить свій прояв принцип публічності (офі-
ційності), а саме обвинувачення можна іменува-

ти офіційним, на відміну від обвинувачення по-

терпілим, яке може бути визнаним неофіційним, 

приватним. Неофіційне обвинувачення розгляда-

ється як самостійний вид переслідування, що 

здійснюється зусиллями приватних осіб поряд 

або незалежно від діяльності державних органів, 

але в межах дії КПК. У сучасний період справи 

приватного обвинувачення при провадженні у 

місцевого судді звільнені від великої частки пуб-

лічності, і обвинувачення в них здійснюється в 

порядку так званого неофіційного звинувачення 

[14, c.28-29, 72]. У літературі також зазначається, 

що обвинувачення публічне і державне – катего-

рії нерівнозначні. На думку В.С.Зеленецького, 

рівень державного обвинувачення вищий за рі-
вень публічного, оскільки воно порушується і 
підтримується спеціальним органом – прокуро-

ром, який здійснює нагляд за забезпеченням за-

конності на території усієї країни [5, c.26]. Здійс-

нення обвинувачення приватною особою не пе-

ретворює цю діяльність у приватну до тих пір, 

доки приватний обвинувач виконує свою функ-

цію в інтересах усього суспільства [20, c.28-29]. 

Що стосується державного обвинувачення, то за 

Конституцією України (ст.121) його підтримання 

в суді покладається винятково на єдину систему 

прокуратури України, яке ніяк не можуть замі-
нити приватні особи. На думку О.Кістяківського, 

вони завжди будуть схильні підпорядкувати об-

винувачення своїм особистим інтересам і дуже 

часто готові піти на мир там, де суспільний інте-

рес цього не допускає [8, c.37]. На нашу думку, 

потрібно змінити редакцію ст.8 КПК і передба-

чити звільнення від кримінальної відповідально-

сті особи, яка вперше вчинила злочин невеликої 
тяжкості і якщо вона (обвинувачений, підсудний) 

примирилася з потерпілим і відшкодувала завда-

ні нею збитки або усунула заподіяну шкоду, то 

вважаємо, що можна говорити і про новий вид 

обвинувачення. Ми його називаємо державно-

приватним. Це означає, що, з одного боку, зло-

чини невеликої тяжкості, це ті, за які передбаче-

не покарання у вигляді позбавлення волі на строк 

не більше двох років або інше, більш м’яке пока-

рання, потребують порушення кримінальної 
справи компетентними державними органами і 
досудового розслідування, які і висувають обви-

нувачення, а, з іншого боку, за примиренням об-

винуваченого, підсудного з потерпілим ці справи 

підлягають закриттю зі звільненням від криміна-

льної відповідальності, у зв’язку з чим офіційне 

обвинувачення, як і справа в цілому, закриваєть-

ся. Враховуючи те, що одна особа може обвину-

вачуватися у вчиненні не одного злочину, а декі-
лькох і не за одним епізодом, то обвинувачення 

можна поділити на такі види, як просте і складне.  

Для простого виду обвинувачення характер-

ним можуть бути такі ознаки: злочин складається з 
однієї дії чи бездіяльності; злочин вчинений одні-
єю особою, що не має судимості, щоб вплинула на 

кваліфікацію діяння за правилами спеціальної по-

вторності; діяння, за яким обвинувачувана особа 

охоплюється лише однією частиною чи пунктом 

кримінального закону. Це, наприклад, може бути 

одноразова крадіжка, скоєна вперше.  

Складним обвинувачення може бути тоді, 
коли декілька протиправних діянь особи складають 

один злочин; коли діяння одночасно кваліфікуєть-

ся за двома і більше статтями кримінального зако-

ну (ідеальна сукупність); коли два самостійні зло-

чинні діяння обвинуваченого за правилами спеціа-

льної повторності кваліфікуються за однією кримі-
нально-правовою нормою, чи коли попередня су-

димість особи розцінюється як повторність. 

Складне обвинувачення потребує від проку-

рора і певних оцінок діянь особи при підготовці та 

підтриманні державного обвинувачення в суді.  
Усі види обвинувачень, їх система й обви-

нувачення взагалі мають як правове, так і соціа-

льно-політичне, філософсько-психологічне зна-

чення, але це уже тема для самостійного дослі-
дження. Зазначимо лише те, що на перший по-

гляд, обвинувачення може розцінюватися як не-

гативне явище, оскільки пов’язане зі вчиненням 

злочину, його розслідуванням, що неможливе без 
застосування заходів кримінально-процесуаль-

ного примусу, обмеження конституційних прав і 
свобод громадянина і людини. 

У сучасних умовах приватне обвинувачен-

ня – це таке, за яким справа порушується не ін-

акше, як за скаргою потерпілого, якому і нале-
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жить у тому разі право підтримувати обвинува-

чення. У цих справах дізнання і досудове слідст-

во не проводяться, і вони підлягають закриттю, 

якщо потерпілий примириться з обвинуваченим, 

підсудним (ст. 27 КПК). Приватне обвинувачен-

ня завжди походить безпосередньо від потерпі-
лого чи може здійснюватися і представником 

його інтересів. До таких справ належать злочини, 

передбачені статтями: 125 КК (умисне легке ті-
лесне ушкодження), ч.1 ст. 126 (побої і морду-

вання), ст.356 (самоправство).  

Подібне до приватного обвинувачення 

приватно-публічне, але специфіка його така, що 

справи хоч і порушуються не інакше, як за скар-

гою потерпілого, але закривати їх за примирен-

ням потерпілого з обвинуваченим, підсудним не 

можна. Такими справами є злочини, передбачені 
ч. 1 ст.152 КК (зґвалтування). Елементи публіч-

ності зі справ приватного і приватно-публічного 

обвинувачення проявляються тоді, коли справа 

приватного обвинувачення має особливе громадсь-

ке значення, а зі справ приватно-публічного обви-

нувачення потерпілий через свій безпорадний стан, 

залежність від обвинуваченого чи інших причин не 

може захистити свої законні інтереси, у таких ви-

падках прокурор порушує справу і за відсутності 
скарги потерпілого. З такої справи проводиться 

дізнання чи досудове слідство, воно розглядається 

судом у загальному порядку і за примиренням за-

криттю не підлягає (ч.2 ст.27 КПК). 

При вирішенні питання відповідальності за 

тілесні ушкодження необхідно враховувати 

принцип: “Людина – господар свого тіла” [19, 

c.220-230]. Це означає, що потерпілий має право 

ініціювати чи ні притягнення до кримінальної 
відповідальності особи, яка завдала такі ушко-

дження, чи завдала фізичного болю або вчинила 

самоправство.  

Із наведеного можна зробити висновок, що є 
підстави для розширення кола справ приватного і 
приватно-публічного обвинувачення. Така ідея вже 

була висловлена М.М. Полянським у 1960 р., а до 

нього й іншими авторами [17, с.115]. 

У проекті Кримінально-процесуального 

кодексу України, підготовленому групою народ-

них депутатів, зареєстрованому за №1233 від 

13.12.2007 р. передбачена стаття 165, в якій ска-

зано, що у залежності від характеру та тяжкості 
вчиненого злочину, обвинувачення в суді здійс-

нюється в приватному, приватно-публічному та 

публічному порядку. 

Справи про такі злочини, передбачені стат-

тею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), час-

тиною 1 статті 126 (побої і мордування без обтя-

жуючих обставин), частиною 1 статті 129 ( по-

гроза вбивством без обтяжуючих обставин), 

статтями 168 (розголошення таємниці усинов-

лення (удочеріння)), 176 (порушення авторського 

права і суміжних прав), 356 (самоправство  щодо 

дій, якими заподіяно шкоду правам та інтересам 

окремих громадян або інтересам власника) Кримі-
нального кодексу України, є справами приватного 

обвинувачення і провадження в них порушується 

кримінальним позовом потерпілого, за винятком 

випадків, передбачених частиною четвертою цієї 
статті. Провадження в таких справах підлягає за-

криттю у зв’язку з примиренням потерпілого з об-

винуваченим, але не пізніше видалення суду до 

нарадчої кімнати для ухвалення вироку. 

Справи про злочини, передбачені статтями 

130 (зараження вірусом імунодефіциту людини 

чи іншої невиліковної  інфекційної хвороби), 131 

(неналежне виконання професійних обов’язків, 

що спричинило зараження вірусом імунодефіци-

ту людини чи іншої невиліковної  інфекційної 
хвороби), 132 (розголошення відомостей про 

проведення медичного огляду на виявлення за-

раження вірусом  імунодефіциту людини чи ін-

шої невиліковної  інфекційної хвороби), 133 (за-

раження венеричною хворобою), частинами 1 і 2 

статті 136 (ненадання допомоги особі, яка пере-

буває в небезпечному для життя стані), частиною 

1 статті 139 (ненадання допомоги хворому меди-

чним працівником),  статтею 145 (незаконне роз-
голошення лікарської таємниці), частиною 1 

статті 152 ( зґвалтування без обтяжуючих обста-

вин), частиною 1 статті 153 ( насильницьке задо-

волення статевої пристрасті неприродним спосо-

бом без обтяжуючих обставин), статтями 154 

(примушування до вступу в статевий зв’язок), 

157 (перешкоджання здійснення виборчого пра-

ва), 162 (порушення недоторканості житла), 163 

(порушення таємниці листування, телефонних 

розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції або 

іншої особистої кореспонденції, що передаються 

засобами зв’язку або через комп’ютер), 164 (ухи-

лення від сплати аліментів на утримання дітей), 

165 (ухилення від сплати коштів на утримання 

непрацездатних батьків), 171 (перешкоджання 

законній професійній діяльності журналістів), 

частиною 1 статті 172 (грубе порушення законо-

давства про працю без обтяжуючих обставин), 

частиною 1 статті 189 (вимагання без обтяжую-

чих обставин), частиною 1 статті 190 (шахрайст-

во без обтяжуючих обставин), статтями 192 (за-

подіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою), 197 (порушення обов’яз-
ків щодо охорони майна), 225 (обман покупців та 
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замовників),  частиною 2 статті 303 (примушуван-

ня чи втягнення до заняття проституцією без обтя-

жуючих обставин) Кримінального кодексу Украї-
ни, є справами приватно публічного обвинувачен-

ня і провадження в них порушується не інакше як 

за заявою потерпілого, за винятком випадків, пе-

редбачених частиною четвертою цієї статті. 
У справах про злочини, зазначені в частинах 

другій і третій цієї статті, провадження у справі 
порушується прокурором і в них здійснюється до-

судове слідство незалежно від надходження заяви 

потерпілого у разі, якщо: 1) справа про будь-який 

злочин із зазначених у частині другій цієї статті 
має особливе громадське значення; 2) злочин вчи-

нено щодо неповнолітнього або особи, яка через 
свої фізичні або психічні вади, залежить від обви-

нуваченого чи  з інших причин не може сама захи-

стити свої законні інтереси. 

Кримінальні справи про злочини, не вказані в 

частинах другій і третій цієї статті, є кримінальни-

ми справами публічного обвинувачення [18]. 

Злочини приватно-публічного обвинува-

чення, як правило, порушуються тільки за скар-

гою потерпілого, розслідуються, розглядаються і 
вирішуються в загальному порядку. За прими-

ренням потерпілого з обвинуваченим, підсудним 

ці справи закриттю не підлягають.  

Однак закриття справ у зв’язку з прими-

ренням мають дещо  й іншу проблему, зумовле-

ну новим законодавством, яку, на наш погляд, 

необхідно розглянути окремо з позиції приватно-

публічного обвинувачення. А новела в тому, що 

чинний КК України передбачає звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з прими-

ренням винного з потерпілим. А ст.8 КПК Украї-
ни визначає порядок такого звільнення з поси-

ланням на ст. 46 КК. Закон передбачає звільнен-

ня від кримінальної відповідальності у зв'язку з 
примиренням винного з потерпілим, якщо особа 

впершее вчинила злочин невеликої тяжкості та 

відшкодувала завдані нею збитки або усунула 

заподіяну шкоду. Понад 160 злочинів невеликої 
тяжкості зазначені в статтях КК України, а у КК 

Російської Федерації їх значиться 150. 

Об’єктивно кожен склад злочину, за яким 

допускається примирення, може бути зарахований 

до справ приватно-публічного обвинувачення. 

Особливо це стосується злочинів невеликої тяжко-

сті, що порушують права громадян, безпосередньо 

негативно впливають на їх законні інтереси.  

На завершення можна зробити висновок, 

що на цю кількість злочинів (понад 160) може 

бути збільшено коло кримінальних справ прива-

тного чи приватно-публічного обвинувачення, 

що значно зменшить обсяг роботи правоохорон-

ним органам і судам, дозволить їм зосередитись 

на більш якісному розслідуванні та розгляді ін-

ших кримінальних справ. 

Отже, розвиток законодавства сприяє тому, 

що динаміка злочинів приватного і приватно-

публічного обвинувачення стає такою, що веде 

до збільшення злочинів даних категорій і поси-

лення приватного начала щодо злочинів, у яких 

громадяни безпосередньо стають їх жертвами.  

Однак усе ж таки основну небезпеку суспі-
льству, державі та громадянам з боку правопо-

рушників становлять злочини публічного обви-

нувачення, механізм утворення складових частин 

якого набагато складніший порівняно зі злочи-

нами приватного обвинувачення. 

Розширення кола кримінальних справ при-

ватного та приватно-публічного обвинувачення 

понад 160 складів злочинів, що перераховані у 

КК України з урахуванням ст. 46 КК та введення 

в дію нової редакції ст. 8 КПК України щодо звіль-

нення від кримінальної відповідальності за злочи-

ни невеликої тяжкості у зв‘язку з примиренням 

обвинуваченого, підсудного з потерпілим, змен-

шить обсяг роботи правоохоронним органам та 

судам, дозволить їм зосередитись на більш якісно-

му розслідуванні та розгляді тяжких та особливо 

тяжких злочинів. І це відповідає розширенню при-

ватного начала в сучасних умовах.  

Висновки. Розвиток кримінального та 

кримінально-процесуального законодавства 

сприяє тому, що динаміка злочинів приватного і 
приватно-публічного обвинувачення стає такою, 

що веде до збільшення злочинів даних категорій 

і посилення приватного начала обвинувачення в 

сучасних умовах. 
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V.M. Yurchyshyn 

 Problems of change of request of the aggrieved party in the criminal procedure of Ukraine 

 

Summary 

The expansion of private and private-public accusation circle of cases will result in the release from 

the criminal proceedings against crimes of minor heaviness as result of reconciliation of an accused, 

defendant with a victim, will reduce the amount of work for the security services and courts, and will allow 

them to concentrate on the more qualitative investigation and consideration of the grave and extra grave 

crimes. And this will correspond to the expansion of the private principles in the contemporary conditions. 

 

 

В.Н. Юрчишин 

Проблемы расширения частного обвинения в криминальном процессе Украины 

 

Аннотация 

Развитие уголовного и уголовно-процессуального законодательства свидетельствует о том, что 

динамика преступлений частного и частно-публичного обвинения растет, а это ведет к увеличению 

преступлений данной категории и усилению частного начала обвинения  в современных условиях. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ У ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ  
ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті сформульовано поняття та процесуально-правова сутність кримінального переслідування. Авто-

ром досліджено особливості здійснення кримінального переслідування прокурором. 

 

Постановка проблеми. Серед визначених 

Конституцією України (ст. 121) повноважень 

прокуратури відсутня функція кримінального 

переслідування. Але останнім часом у науковій 

літературі точаться жваві дебати з приводу необ-

хідності та можливості введення такого переслі-
дування в практику органів прокуратури. Справа 

в тім, що проекти нового КПК України [1] і Кон-

цепція реформування кримінальної юстиції 
України, затверджена Указом Президента Украї-
ни від 8 квітня 2008 року № 311/2008 «Про рі-
шення Ради національної безпеки і оборони 

України від 15 лютого 2008 року «Про хід рефо-

рмування системи кримінальної юстиції та пра-

воохоронних органів» [2] достатньо детально 

розглядають кримінальне переслідування як одне 

із головних завдань діяльності прокуратури. У 

свою чергу, автори проектів КПК України і вка-

заної Концепції, відновлюючи функцію криміна-

льного переслідування прокуратури, виходили з 
того, що ця функція фігурує в законодавстві усіх 

європейських країн, країн СНД, окрім Киргизь-

кої Республіки, а також в рекомендаціях Ради 

Європи. Так, у п. 2 Рекомендації Комітету Мініс-

трів державам - членам Ради Європи № R (2000) 

19, прийнятої 6 жовтня 2000 року на 724 засідан-

ні заступників міністрів «Про роль прокуратури 

в системі кримінального судочинства» відзнача-

ється, що в усіх системах кримінального судо-

чинства прокурори: приймають рішення про по-

рушення і продовження кримінального переслі-
дування; підтримують у суді кримінальне обви-

нувачення; подають апеляції на деякі судові рі-
шення [3]. Про це ж говорять і Європейські керівні 
принципи з етики та поведінки прокурорів («Буда-

пештські керівні принципи»), прийняті на 6-й кон-

ференції Генеральних прокурорів Європи 31 трав-

ня 2005 року (м. Будапешт), які передбачають, що 

у всіх системах кримінальної юстиції прокурори 

вирішують питання про початок та продовження 

кримінального переслідування (п. 4) [4]. 

Зазначимо, з поняттям «кримінальне пере-

слідування» склалася досить дивна ситуація: 

офіційно на теренах колишньої Російської імпе-

рії, до складу якої входила більша частина Укра-

їни, воно було зафіксоване у статуті криміналь-

ного судочинства 1864 року, але в наступних 

кримінально-процесуальних кодексах 1922, 1927 

і 1960 року навіть не згадувалося. У ХХ столітті 
єдину ґрунтовну монографію, присвячену здійс-

ненню кримінального переслідування в криміна-

льному процесі, було видано членом-корес-

пондентом Академії наук СРСР М.С. Строгови-

чем ще у 1951 році [5]. Навіть у Юридичній ен-

циклопедії Національної академії наук України 

2001 року видання зазначено: «Термін «криміналь-

не переслідування» не вживається у кримінально-

му і кримінально-процесуальному законодавстві 
України. Він є близьким, хоч і не тотожним, понят-

тю «розслідування кримінальної справи» за націо-

нальним законодавством України» [6]. 

Однак, не зважаючи на відсутність у законі 
поняття «кримінальне переслідування» сам тер-

мін вживався на практиці досить широко. Доста-

тньо згадати постанови слідчих «про закриття 

кримінального переслідування» в разі звільнення 

від кримінальної відповідальності окремої особи 

у справі, розслідування по якій продовжувалось. 

Більше того, навіть судді Конституційного Суду 

України, мотивуючи своє рішення від 27 жовтня 

1999 року № 9-рп/99 у справі № 1-15/99 за кон-

ституційним поданням Міністерства внутрішніх 

справ України щодо тлумачення положень ч. 3 

ст. 80 Конституції України (справа про депутат-

ську недоторканність), у п. 1.2. резолютивної ча-

стини рішення вказали: «Притягнення до кримі-
нальної відповідальності як стадія кримінально-

го  переслідування  (курсив мій. – Г.С.)   почина-

ється   з моменту пред’явлення особі обвинува-

чення» [7]. (Тут необхідно вказати не тільки на 

помилку Конституційного Суду України щодо 

стадії кримінального переслідування, якої у кри-

мінальному судочинстві не існує, а й на те, що 

обвинувачення в кримінальному процесі почина-

ється не з моменту пред’явлення обвинувачення, 

а з моменту винесення постанови про притяг-
нення особи як обвинуваченого (ст. 43 КПК 

України). Враховуючи таку «живучість» терміна 

«кримінальне переслідування», слід погодитись з 
думкою Л.М. Давиденка та В.М. Куца, які, до-
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сліджуючи цю процесуальну функцію, ствер-

джують, що вона як діяльність органів досудово-

го слідства і прокурорів з викриття злочинця й 

доведення його провини здійснювалась на прак-

тичному рівні завжди [8]. Таку ж позицію займає 

і М.В. Косюта, стверджуючи про необхідність 

закріплення функції кримінального пересліду-

вання в законодавстві України не лише тому, що 

вона фігурує в законодавстві усіх європейських 

країн і рекомендаціях Ради Європи, а й тому, що 

фактично вона є в Україні, не будучи прямо пе-

редбаченою ні в законодавстві про прокуратуру, 

ні в кримінально-процесуальному кодексі [9]. 

Однак серед прихильників включення до 

Конституції України і повернення до чинного 

кримінально-процесуального законодавства та 

Закону України «Про прокуратуру» функції кри-

мінального переслідування, крім згаданих вище, 

такі знані фахівці в галузі кримінального процесу 

і прокурорського нагляду, як В.С. Зеленецький, 

А.Б. Зозулінський, Г.М. Корольов, О.Я. Баєв [10] 

та інші. Але деякі не менш відомі вчені запере-

чують наявність у прокурора такої функції, як 

кримінальне переслідування. Так, О.Р. Михайле-

нко категорично зазначає: «Кримінально-проце-

суальний кодекс Російської Федерації заполоне-

но таким чужинським «нововведенням», як кри-

мінальне переслідування, яке проникає і в зако-

нодавство України. У цю публічно-державну 

авантюру втягуються і потерпілі та їх представ-

ники (ст. 22 КПК РФ). У демократичних держа-

вах, які називають себе правовими, ніхто нікого 

не повинен переслідувати (за Ожеговим – лови-

ти, знищувати, не залишати у спокої, піддавати 

гонінню і т.д.)... Стосовно осіб, що вчинили зло-

чини, повинні порушуватись кримінальні прова-

дження, провадитись розслідування, пред’явля-

тись і підтримуватись обвинувачення з метою 

притягнення їх до відповідальності або звільнен-

ня від неї, якщо є для цього підстави. Але ніяк не 

переслідувати. Злочинця можна переслідувати, 

вбачаючи в цьому захват, затримання і притяг-
нення до відповідальності. Але обґрунтоване за-

коном пред’явлення обвинувачення і віддання 

особи до суду ніяк не можна зводити до переслі-
дування, яке віддалене від само собою зрозумілої 
презумпції добропорядності людини» [11]. 

Таку досить значну за обсягом цитату зі 
статті О.Р. Михайленка наведено невипадково. 

Адже навіть на перший погляд помітні протиріч-

чя в його позиції, так само як і у судженнях ін-

ших науковців щодо заперечення введення у 

кримінальне судочинство України функції кри-

мінального переслідування. Так, згадувані цито-

ваним автором порушення кримінальної справи, 

проведення розслідування, пред’явлення і під-

тримання обвинувачення з метою притягнення 

винних осіб до відповідальності якраз і є за своїм 

змістом кримінальним переслідуванням. Понад 

те, у словнику російської мови С.І. Ожегова, крім 

визначень терміна «переслідування», наведених 

О.Р. Михайленком, дається й таке визначення, 

як: «6. Устремління до чогось... Переслідувати 

свої цілі. Переслідувати благородні задачі» [12]. 

Слід віддати належне авторам Великого тлумач-

ного словника сучасної української мови, які чіт-

ко поділяють термін переслідування за своїм змі-
стом на загальноприйняте   –   як  у С.І. Ожегова   

і   юридичне,   вказуючи:   «Карне переслідуван-

ня – сукупність вказаних у законі дій (збирання 

доказів, проведення допитів, обшуків і т. ін.) для 

розкриття злочинів і виявлення винуватих [13]. 

Отже, позиція О.Р. Михайленка і його од-

нодумців стосується не змісту функції, а тільки її 
форми. Вони виступають проти впровадження в 

законодавство України терміна «кримінальне 

переслідування», не заперечуючи проти наявнос-

ті такої форми процесуальної діяльності в кримі-
нальному судочинстві України. 

Але тут постають три важливі питання що-

до того, чи є кримінальне переслідування функ-

цією і якщо є, то хто суб’єкт здійснення криміна-

льного переслідування, а також як ця функція 

співвідноситься із кримінально-процесуальною 

функцією обвинувачення. 

Необхідно зазначити, що у кримінально-

процесуальному законі відсутнє визначення по-

няття кримінально-процесуальної функції, а в 

науці немає єдиної думки про її поняття. За від-

правну основу загалом приймається визначення 

М.С. Строговичем кримінально-процесуальної 
функції як окремих видів, окремих напрямів 

кримінально-процесуальної діяльності [14]. Про-

блемним питанням визначення  сутності кримі-
нально-процесуальних функцій присвятили свої 
дослідження такі відомі фахівці у галузі кримі-
нального процесу, як: В.М. Савицький, який за-

значав, що процесуальна функція – це певний 

напрям, вид кримінально-процесуальної діяльно-

сті [15]; І.В. Тирічев, який вказував на те, що 

кримінально-процесуальні функції – це види, 

напрями діяльності суб’єктів кримінального про-

цесу, обумовленні їх роллю, метою або призначен-

ням у справі [16]; О.М. Ларін, який відстоював 

свою позицію стосовно того, що змістом процесуа-

льних функцій є види кримінально-процесуальної 
діяльності, які розрізняються за своїми безпосеред-
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німи цілями у справі, які можуть бути досягнуті у 

підсумку провадження у справі [17]. 

Щодо ознак, притаманних загальновідо-

мим кримінально-процесуальним функціям об-

винувачення, захисту і вирішення справи, варто 

погодитись із висновком авторів підручника 

«Кримінальний процес України» стосовно того, 

що вони закріплені у законі певними видами, 

напрямами процесуальної діяльності; виділяють-

ся з усієї процесуальної діяльності як основні, 
оскільки кожна з них безпосередньо пов’язана з 
реалізацією завдань кримінального судочинства; 

здійснюється суб’єктами, уповноваженими на 

провадження у справі, або мають у ній процесуа-

льний інтерес. Звідси автори підручника роблять 

висновок, що процесуальні функції – це вираже-

ні у законі основні напрями процесуальної дія-

льності, що здійснюються з метою реалізації за-

вдань кримінального судочинства суб’єктами, 

уповноваженими на ведення процесу, або наді-
леними правами для активної участі у справі з 
метою захисту своїх законних інтересів [18].

 По-

годжуючись із таким тлумаченням кримінально-

процесуальної функції, відразу зазначимо: наве-

дене визначення стосується функцій усіх без ви-

нятку (обвинувачення, захисту і вирішення спра-

ви), а нас цікавить сутність функції кримінально-

го переслідування. Більшість науковців функцію 

кримінального переслідування ототожнюють із 
функцією обвинувачення, включаючи у її зміст 

порушення і розслідування кримінальної справи 

органами дізнання і досудового слідства. «Отже, 

функція кримінального переслідування разом з 
функцією захисту та вирішення кримінальної 
справи становлять основний зміст кримінально-

процесуальної функції. При цьому функція кри-

мінального переслідування здійснюється і орга-

ном дізнання та слідчим» [19]. Але, на наш по-

гляд, кримінальне переслідування може бути фу-

нкцією у кримінальному судочинстві тільки од-

ного суб’єкта – прокурора. І ось чому. 

Відштовхуючись від загального визначення 

кримінально-процесуальних функцій, зосередимо 

увагу на особливостях, притаманних функції кри-

мінального переслідування, і одразу вкажемо, що 

специфічною ознакою цієї функції серед інших є, 
по-перше, обмежене коло суб’єктів її виконання, 

по-друге, обов’язковість здійснення кримінального 

переслідування суб’єктами кримінального судо-

чинства і, по-третє, здійснення цієї функції на усіх 

стадіях кримінального процесу. 

Обмеженість кола суб’єктів здійснення 

кримінального переслідування на відміну від 

здійснення функції обвинувачення визначається 

змістом кримінального переслідування у справах 

публічного обвинувачення: викриття винних із 
застосуванням заходів кримінально-процесуаль-

ного примусу, тобто порушення кримінальної 
справи, проведення по ній розслідування, обран-

ня стосовно підозрюваного, обвинуваченого за-

побіжних заходів, примусове виконання слідчих 

дій тощо. Перелічені повноваження мають про-

курор, орган дізнання, слідчий. А такі суб’єкти 

обвинувачення, як потерпілий, цивільний пози-

вач та їх представники, звичайно ж, цими повно-

важеннями законом не наділені.  
Що ж до обов’язковості виконання кримі-

нального переслідування суб’єктами криміналь-

ного судочинства, дійсно, крім прокурора, орган 

дізнання і слідчий (знов-таки на відміну від зга-

даних вище суб’єктів обвинувачення: потерпіло-

го, цивільного позивача та їх представників) зо-

бов’язані здійснювати цю функцію у разі вияв-

лення ними злочину. Однак тут в їх діяльності 
відсутня і неможлива, на відміну від прокурора, 

така ознака цієї функції, як здійснення криміна-

льного переслідування на усіх стадіях криміна-

льного процесу. Для них переслідування винної у 

вчиненні злочину особи закінчується: для органів 

дізнання – направленням справи через прокурора 

слідчому для провадження досудового слідства, а 

для слідчого – направленням кримінальної справи 

з обвинувальним висновком прокурору. Отже, за 

логічною побудовою наших суджень єдиним 

суб’єктом кримінального переслідування в кримі-
нальному судочинстві України повинен бути  про-

курор. Інші суб’єкти  виконують:  орган  дізнання, 

слідчий – функцію розслідування кримінальної  
справи;  потерпілий, цивільний  позивач  та їх 

представники – функцію обвинувачення. 

На наше переконання, наділення органів до-

судового розслідування функцією обвинувачення є 
помилковим, оскільки, по-перше, наявність такої 
функції примушує їх будь-що закінчувати розслі-
дування складанням обвинувального висновку і, 
по-друге, особи, які провадять дізнання, та слідчі 
розслідують кримінальні справи не тільки з метою 

викриття винних, й виправдання незаконно обви-

нувачених у вчиненні злочину. 

Підтвердження висловленої позиції щодо 

наділення функцією кримінального переслідування 

тільки прокурора знаходимо у Концепції реформу-

вання кримінальної юстиції України, в розділі якої 
«Терміни, що вживаються в Концепції» прямо вка-

зано: «Кримінальне переслідування –виключна 

процесуальна функція прокурора, яка полягає у 

висуненні від імені держави обвинувачення, на-

правленні кримінальної справи до суду, підтри-
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манні державного обвинувачення в суді, участі у 

перегляді судових рішень у кримінальних справах 

в апеляційній та касаційній інстанціях» [20]. 

У ст. 6 проекту КПК України, представле-

ного народними депутатами України у 2008 році, 
вказується, що «Кримінальне переслідування – 

процесуальна діяльність, яка здійснюється про-

курором, а у випадках, передбаченим цим Коде-

ксом – і потерпілим, його законним представни-

ком чи представником з метою викриття, засу-

дження та покарання осіб, винних у вчиненні 
злочину» [21]. В ст. 167 проекту говориться, що 

кримінальне переслідування від імені держави у 

кримінальних справах публічного і приватно-

публічного обвинувачення здійснює прокурор. 

Потерпілий, його законний представник і (або) 

представник здійснюють кримінальне пересліду-

вання і підтримують обвинувачення у справах 

приватного обвинувачення. 

Вважаємо, автори проекту КПК України в 

частині наділення потерпілого і його представ-

ника функцією кримінального переслідування,  

припустили помилку, оскільки у самій статті 
йдеться про здійснення цієї функції від імені 
держави, а потерпілий завжди звинувачує особи-

сто. До того ж, у п. 36 ст. 6 цього проекту вказа-

но: «обвинувачення - твердження уповноважено-

го згідно з цим Кодексом органу чи особи про 

вчинення певною особою злочину, пред’явлене у 

встановленому цим Кодексом порядку». Саме 

функцію обвинувачення здійснює потерпілий у 

справах приватного обвинувачення, оскільки усі 
дії пов’язані із викликом, допитом обвинуваче-

ного виконують на підставі заяви потерпілого 

державні органи: на сьогодні – це суд, а за прое-

ктом КПК України органи дізнання. 

Дещо інший шлях вирішення питання про 

функції кримінального переслідування і визна-

чення суб’єкта її здійснення обрали автори прое-

кту Кримінально-процесуального кодексу Украї-
ни, підготовленого робочою групою Національної 
комісії зі зміцнення демократії та утвердження 

верховенства права. У ст. 27 цього проекту вказа-

но, що державним обвинувачем є службова особа 

органу прокуратури, до компетенції якої належить 

... здійснення кримінального переслідування особи 

з моменту повідомлення її про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, у тому числі 
пред’явлення обвинувачення та складання обвину-

вального акта, підтримання державного обвинува-

чення у суді, нагляд за виконанням судових рішень 

щодо кримінальних правопорушень. 

Отже, аналіз норм Концепції реформуван-

ня кримінальної юстиції України, проектів кри-

мінально-процесуального кодексу України дає 

підстави зробити висновок про те, що криміна-

льно-процесуальна функція кримінального пере-

слідування є правом і обов’язком тільки одного 

суб’єкта кримінального судочинства – прокуро-

ра. Це положення цілком слушно витікає із про-

цесуального становища прокурора, визначеного 

чинним КПК України: не він порушує більшість 

кримінальних справ, а слідчий або орган дізнан-

ня, але жодне порушення кримінальної справи не 

залишається без уваги прокурора, який або пого-

джується з таким рішенням, або скасовує неза-

конну постанову. Відповідно ж до ст. 207 проек-

ту КПК України, поданого на розгляд Верховної 
Ради України народними депутатами України, 

кримінальну справу порушує тільки прокурор. 

Сказане стосується і постанови про притягнення 

особи як обвинуваченого. Знов-таки відповідно 

до ст. 232 згаданого вище проекту КПК України 

постанову про притягнення особи як обвинува-

ченого виносить прокурор. Стосовно обвинува-

льного висновку не виникає жодних сумнівів – це 

акт кримінального переслідування прокурора, бо 

саме з моменту його затвердження прокурором 

починається кримінальне переслідування у формі 
державного обвинувачення у судових стадіях кри-

мінального процесу. Тут варто визнати слушною 

пропозицію В.С. Зеленецького  виділити дії і рі-
шення прокурора по кримінальній справі з обвину-

вальним висновком, одержаній ним від слідчого 

виділені в окрему стадію кримінального процесу 

«Порушення державного обвинувачення» [22]. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, за-

значу, що, виходячи з визначення функцій про-

куратури як взаємозалежних з функціями держа-

ви й права основних напрямів діяльності проку-

ратури, що визначаються її цілями і завданнями, 

виражають сутність і соціальне призначення 

прокуратури даного типу й здійснюються в ме-

жах її компетенції у визначених законом сферах 

правових відносин через відповідні їм типи діяль-

ності з використанням специфічних для кожного 

виду діяльності встановлених законодавчих засобів 

[23], кримінальне переслідування також є функці-
єю прокуратури, яка на досудових стадіях здійсню-

ється у формі розслідування кримінальних справ, а 

на судових у формі підтримання державного обви-

нувачення і участі прокурора в перегляді вироків 

апеляційною і касаційною інстанціями. 
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ 

 
Проаналізовано історію розвитку інституту необхідної оборони та тенденції і закономірності її розвитку 

в різних політичних і соціально-економічних умовах. В результаті аналізу історії розвитку права на необхідну 

оборону були сформовані етапи його правового закріплення. У результаті здійсненого дослідження історії роз-
витку інституту необхідної оборони зроблено висновок, який пов’язаний з ідеєю природного права: людині від 

природи присутня основна схильність до самозбереження, відповідно до цього, природний закон приписує все, 

що служить збереженню людського життя, і забороняє протилежне. 

 

Постановка проблеми. Необхідна оборона 

як природне і невід’ємне право людини, визнача-

ється всіма державами в усіх періодах їхнього 

розвитку. О.Ф. Коні, який одним із перших до-

слідив історію виникнення та розвитку права на 

необхідну оборону, зазначав, що, усвідомлюючи 

своє право на існування, людина відокремлює це 

право від будь-якого чужого зазіхання, від будь-

якого неправа [1, c. 1]. Аналізуючи людську при-

роду, він дійшов закономірного висновку про те, 

що необхідна оборона буде існувати вічно, тому 

що вона заснована на законі необхідності, а цей 

закон за самою суттю своєю є вічним. Тому по-

няття про необхідну оборону існує здавна і ніко-

ли не перестане існувати, це закон, що випливає 

безпосередньо з людської природи [1, с. 5]. Ґрун-

туючись на цьому положенні, фактично можна 

було б стверджувати, що право на оборону існу-

вало з моменту появи людини.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Слід відмітити, що питаннями історії необхідної 
оборони займались такі вчені: А.Ф.Коні, 
І.В.Рейнгардт, В.Ф.Кириченко, І.І.Слуцкий, 

М.І.Паше-Озерський, І.С.Тишкевич, В.І.Ткачен-

ко, Т.Г.Шавгулідзе, Ю.В.Баулін,  Ю.Н.Юшков, 

М.І.Якубович, В.П.Ревін.  

Метою даної статті є проведення історіогра-

фічного аналізу формування інституту необхідної 
оборони, виявлення тенденцій і закономірностей 

його розвитку в різних політичних і соціально-

економічних умовах та формулювання етапів ста-

новлення інституту необхідної оборони.  

Виклад основного матеріалу. Одним із 
найперших законодавчих положень, яким регла-

ментується право на необхідну оборону, є дав-

ньоіндуське законодавство – закони Ману. Зок-

рема, у них говориться, що „Будь-хто може без 
коливання вбити нападаючого на нього (зі зло-

чинною метою) вбивцю, чи то буде його вчитель, 

дитя, чи старий, який знається у Ведах брахман” 

[2, с.5]. Аналіз зазначених положень стародавніх 

законів свідчить, що позбавлення іншої людини 

життя виправдовується за дотримання певних 

умов. Такими є напад зі злочинною метою, смер-

тний страх від цього нападу і застосування заходів 

захисту лише в момент вчинення цього нападу. 

Наявність цих умов дозволяє зробити висновок про 

те, що в законах Ману міститься інститут необхід-

ної оборони, а не звичай кровної помсти.  

Давньоруське право являє собою значну 

схожість із давньогерманським і візантійським, 

які вплинули на розвиток права Київської Русі. 
До 1072 р. у Київській Русі не існувало єдиного 

нормативного кодифікованого акта. У зв’язку з 
цим у 1072 р. на Вишгородському з’їзді князів 

об’єднали „Правду” князя Ярослава і „Правди 

Ярославичів” та створили коротку редакцію „Ру-

ської Правди”, яка містила норми цивільного та 

кримінального права [3, с. 113]. Особливо яскра-

во виражається право на необхідну оборону у ст. 

38 „Правди Ярослава”, де закріплено право вби-

ти злодія на місці злочину, навіть не звертаючи 

уваги на суспільний стан убитого [4, с. 62].  

У Давній Русі право на необхідну оборону 

входило до широкого поняття помсти як вид 

звичаєвого права, яке дозволяло не тільки відве-

рнути будь-яке посягання на особисті речові 
права в момент нападу, але й надавало окремій 

особі чи її сім’ї право покарати того, хто посяг-
нув, при цьому самоуправство ніяк не обмежува-

лося. Фіксувалось і право активно діяти з метою 

самооборони та застосовувати знаряддя (мовою 

джерела): „Не терпя ли противу ударить мечем, то 

вины ему в том нетуть” [5, с. 38]. Правило „возда-

ние другому равным” було закріплено у Договорі 
київського князя Ігоря з візантійським імператором 

(945 р.), в якому зазначено: „ якщо християнин вб’є 

русина або русин християнина, то той, хто вчинив 

убивство, буде затриманий родичами вбитого і не-

хай (вони) вб’ють його” [6, с. 95]. 

Римське право закріплювало ідею про те, 

що право оборони випливає із самої природи ре-

чей. Воно довгий час було настільки природним 

правом, що саме питання про його теоретичну 
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основу до “нового часу” і не порушувалося [7, с. 

168]. Такі юристи, як Цицерон, Клар, Гуго Гро-

цій вважали, що для необхідної оборони достат-

ньо посилання на природне право. Ця точка зору 

зберегла свій вплив і при подальшому розвитку 

права. У середні віки право на оборону поясню-

ється також природним правом на самозахист [8, 

с. 235]. Канонічне право зберігає такий же по-

гляд на право оборони; за релігійними ознаками 

воно тільки надає особі, яка вбила кого-небудь 

при обороні, за бажанням, очистити себе молит-

вою і постом. Тільки з кінця XVIII ст., за твер-

дженням В.В. Єсипова, почали розглядати інсти-

тут необхідної оборони як юридичний [9, с. 214]. 

Професор А.А. Берлін пише, що „у середні 
віки в  епоху цілковитого придушення особисто-

сті, встановлення незліченного ряду обмежень, 

що сковують будь-яку діяльність індивіда, ми 

дарма б шукали подальшого розвитку інституту 

необхідної оборони” [10, с. 5]. Навпаки, О.Ф. 

Коні, характеризуючи інститут необхідної обо-

рони, представлений у законодавстві середньо-

віччя, посилаючись на Німецькі закони, зазначав, 

що „Подальшого і вищого свого розвитку в Ні-
меччині досягло право необхідної оборони в 

Уложенні імператора Карла 1532 р. Це Уложення 

являє собою повний розвиток інституту необхід-

ної оборони...” [11, с. 66].   

Аналіз середньовічного Німецького законо-

давства свідчить, що справді інститут необхідної 
оборони набуває свого  позитивного розвитку, 

оскільки виникнення німецьких держав характери-

зувалося пануванням анархії та кровної помсти, 

тому існувала необхідність у законодавчому ви-

значенні меж та умов допустимості необхідної 
оборони. Цим і була зумовлена більш докладна і 
систематизована регламентація цього інституту.  

На відміну від попередніх законів, „Каро-

ліна” (1532 р.) містила не окремі норми, що пе-

редбачали конкретні види оборони, а в двох 

статтях систематизовано викладались усі умови 

її правомірності. Відповідно до закріплених у ній 

положень, початковим моментом оборони визна-

вався не тільки початок посягання, але й безпо-

середня загроза його початку. Так, у „Кароліні” 

передбачалося, що коли хтось вчиняє правомірну 

необхідну оборону для спасіння свого тіла і жит-

тя та доброї слави і позбавить життя того, хто 

змусив його до оборони, то він не буде в цьому 

ні перед ким винний. Правомірним було позбав-

лення життя нападаючого зі смертельною зброєю 

чи знаряддям, і зі своєю обороною особа не зо-

бов’язана очікувати, поки їй буде завдано удару 

та на відповідальність за перевищення меж необ-

хідної оборони [12, с. 95]. 

У подальшому в європейській доктрині 
кримінального права домінував напрям, який 

розвинувся в німецькій літературі у XVII і на 

початку  XVIII ст., що визнавав оборону не при-

родженим правом, а прямим залишком приватної 
помсти і феодальних порядків, а тому допускала-

ся вона у досить обмежених розмірах. Свого роз-
витку інститут необхідної оборони в зарубіжно-

му законодавстві набув на межі XVIII – XIX 

ст.ст., коли створювалися кримінальні кодекси, 

які проголошували принципи формальної демок-

ратії. Законодавство того періоду характеризу-

ється розширенням меж необхідної оборони і 
визнанням необхідної оборони не тільки некара-

ною, але й правомірною дією.  

Першим законодавчим актом, який може бу-

ти названий кримінальним кодексом у повному 

його розумінні, є Соборне уложення 1649 року (да-

лі – Уложення). Положення про необхідну оборону 

було закріплено у різних главах Уложення і допус-

кали її для захисту не тільки жіночої честі, але й 

інтересів третіх осіб. Особливість необхідної обо-

рони, відповідно до Уложення, полягала в тому, що 

вона часто була не тільки правом, але й обов’язком 

певних категорій осіб, за невиконання якого вони 

піддавалися суворому покаранню.  

Так, відповідно до ст. 16  гл. XXII Уложен-

ня, слуги під загрозою смертної кари повинні 
були захищати свою хазяйку від тих “… кто 

умысля воровски придёт в ... дом и похочет того 

дому над госпожою какое дурно учинити или ея 

из того дому ... увести … ”. Уложення також пе-

редбачало, що слуга, вбивши чи поранивши ко-

го-небудь під час захисту свого хазяїна, вважався 

невинним. При цьому підставою для вчинення 

акту необхідної оборони був лише стан небезпе-

ки для хазяїна, незалежно від інших обставин.  

Захист інтересів третіх осіб був обов’язком 

не лише слуг, але й, у певних ситуаціях, обов’яз-
ком усіх, хто міг допомогти. У ст. 59 гл. XXI “О 

розбойных и татиных делах ... ” зазначалося: “ А 

где учиниться розбой, и которые сторонние люди 

слышали крик и воп розбитых людей как их роз-
бойники розбивают и те люди на крик и на воп 

не пойдут и их выдадут... тех людей за выдачку 

... имати выти, и чинити жестокое наказание, би-

ти кнутом нещадно” [13, с. 139].  У цілому Уло-

ження 1649 р. надавало досить широкі права тим, 

хто обороняється, але прагнуло не допустити 

самосуду і непотрібної жорстокості. 
У подальшому, на думку ряду фахівців [13, 

14, с. 51-52, 23], інститут необхідної оборони по-

ставлений, порівняно із Соборним Уложенням 
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1649 р., у більш вузькі рамки. Початок цьому 

обмеженому розумінню необхідної оборони був 

покладений законодавством Петра I – „Воинским 

артикулом” 1716 р.  і „Уставом морским” 1720 р. 

Слід зазначити, що положення про необ-

хідну оборону (“нужном оборонении”) виклада-

лись у „Воинском артикуле”  у главі про “смерт-

ні вбивства”, оскільки під правом необхідної 
оборони розумілося виключне право на вбивство 

того, хто нападав. Необхідна оборона визнавала-

ся діянням некараним лише при дотриманні та-

ких умов: коли той, хто оборонявся, довів, що він 

не був ініціатором бійки, і напад був учинений 

його супротивником: “от убитого нападен и за-

цеплен был” [13, 15, с. 51-52, 134]. Отже, дії то-

го, хто обороняється, не визнавалися необхідною 

обороною у таких випадках:  1) коли мала місце 

“провокація оборони”, тобто коли винний своїми 

діями примушував вчинити напад на нього, в ре-

зультаті чого того, хто нападав, було вбито; 2) коли 

сам напад був протизаконним і насильницьким; 3) 

коли не можна було, без загрози смерті, уступити 

чи піти від того, хто нападає; 4) при співрозмірнос-

ті засобів оборони – оборона повинна завжди від-

повідати характеру і небезпеці нападу. 

Аналіз положень „Устава морского” 1720 

р. дає можливість зробити висновок про існуван-

ня тенденцій до звуження меж необхідної оборо-

ни, оскільки у порівнянні із „Воинским артику-

лом” 1716 р. вони обмежували захист із застосу-

ванням зброї. Крім того, при здійсненні порівня-

льного аналізу положень про необхідну оборону, 

які містяться у Соборному уложенні 1649 р. і у 

законодавстві епохи Петра I, можна зробити ви-

сновок, що законодавство першої половини 

XVIII ст. досить обмежило право на необхідну 

оборону. Думається, це пов’язано з тенденціями 

укріплення самодержавної влади. 

В Уложенні про покарання кримінальні та 

виправні від 15 серпня  1845 р. (далі – Уложення 

про покарання) положення про необхідну оборо-

ну знаходяться як у Загальній, так і Особливій 

частині [16, с. 227]. Вони доволі детально регла-

ментували цей інститут кримінального права. 

Так, стан необхідної оборони, згідно з 
Уложенням про покарання, мав місце, коли:  

1. Той, хто оборонявся, піддавався нападу, 

який справді загрожував його життю, здоров’ю 

чи свободі, або напад був вчинений злодієм чи 

грабіжником, або той, хто нападав, проник із за-

стосуванням насильства у житло того, хто обо-

ронявся, або мало місце насильницьке посягання 

на честь жінки.  

2.  Той, хто оборонявся, не міг звернутися 

для захисту до місцевого чи найближчого  нача-

льства.   

Дії того, хто обороняється, вчинені з метою 

захисту його прав або прав третіх осіб, вважали-

ся звичайним злочином. Але суди визнавали, що 

при необхідній обороні може мати місце помил-

кове переконання того, хто обороняється, в тому, 

що в момент нападу він не міг звернутися по за-

хист до представників влади. У цьому випадку 

його могло бути звільнено від відповідальності, 
але не через те, що існував стан необхідної обо-

рони, а на підставі ст. 99 Уложення про покаран-

ня, відповідно до якої не ставилося у вину “учи-

нение чего-либо противного закону единственно 

... от случайной ошибки или вследствие обмана 

происшедшему” [17, с. 135].  

Отже, для того, щоб діяння того, хто обо-

ронявся, було незлочинним, необхідно було до-

вести наявність нападу і неможливість надання 

допомоги представників влади. Проте той, хто 

оборонявся, зобов’язаний був довести до відома 

сусідніх жителів, а при першій нагоді – найбли-

жче начальство про всі обставини і наслідки, до 

яких вони призвели. 

При аналізі статті Уложення про покарання 

кримінальні та виправні  1845 р., видно, що воно, 

з одного боку, допускало необхідну оборону до-

сить широко – для захисту “життя, здоров’я, сво-

боди особи, цнотливості і честі жінки”, а за де-

яких умов і майна. Особа, яка обороняється, має 

право захисту не тільки власних інтересів, але й 

інтересів третіх осіб. З іншого боку, однією з 
умов некараності дій, які вчиняються при захисті 
від нападу, була неможливість звернутися по до-

помогу до представників влади.  

Загальновизнано, що кримінальним кодек-

сом, який відображав усі новели і був зразком 

для побудови багатьох кримінальних кодексів 

XIX ст., вважається Кримінальний кодекс Фран-

ції, виданий Наполеоном у 1810 р. [18,  с. 583].  

Питання необхідної оборони у цьому кодексі 
розглядається в Особливій частині у Розділі II 

„Злочини та провини проти фізичних осіб” (ст.ст. 

328, 329). Так, у ст. 328 кодексу зазначалося, що 

немає ні злочину, ні проступку, якщо позбавлен-

ня життя, нанесення ран або ударів було викли-

кано необхідністю звернутися до законної обо-

рони самого себе або іншого [18, с. 583].  

Забезпечуючи гарантії громадян, Кодекс 

Наполеона, допускав можливість застосування 

оборони для запобігання безпосередньо майбут-

нього посягання. Зокрема, дозволялося заподію-

вати шкоди особі, яка починає „спробу перелізти 

чи зламати огорожу, стіну чи житлове примі-
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щення, чи  їхні прибудови”. 

Важливим моментом Кримінального коде-

ксу Франції 1810 р. був дозвіл на використання 

заздалегідь встановлюваних механічних присто-

сувань захисту. У судовій практиці Франції того 

часу заподіяння шкоди особі, яка посягає, за до-

помогою механічних пристосувань, установле-

них власником для захисту свого майна, розгля-

далось як законна дія, вчинена у стані необхідної 
оборони. Про це свідчить такий приклад. Так, 

власник, знаючи, що хтось краде у нього рибу із 
ставка, поставив перед ставком автоматичний 

механізм, що заподіяв одному зі злодіїв настіль-

ки тяжке ушкодження, що потрібна була ампута-

ція ноги. Касаційний суд у постанові від 25 бере-

зня 1902 р. вважав цю дію законною [19, с. 57]. 

Більшість юристів XIX  і початку XX  ст. 

вважали, що оборона не може бути безмежною: 

особа, яка захищається, тільки тоді в праві засто-

совувати насильницькі засоби, коли ненасильни-

цькі виявилися недієвими. Саме питання пере-

вищення меж необхідної оборони стало центра-

льним моментом, навколо якого розгорталися 

наукові дискусії під час розробки Нового Кримі-
нального уложення 1903 р., в якому під впливом 

німецького права цьому інституту відводилася 

спеціальна постанова. 

У ст. 45 Кримінального уложення необхід-

на оборона регламентується так: „Не почитается 

преступным деяние, учиненное при необходимо-

сти обороны против незаконного посягательства 

на личные или имущественные блага самого за-

щищавшегося или другого лица. Превышение 

пределов обороны чрезмерностью или несвоевре-

менностью защиты наказывается только в случаях, 

особо законом указанных” [19, с. 285]. Підставою 

для необхідної оборони було незаконне посягання 

(а не напад), проте у коментарях мова найчастіше 

йшла про напад. Це скоріше за все продиктовано 

тим, що більшість посягань вчинялося саме шля-

хом нападу, що пов’язано з фізичним насильством 

чи погрозою його застосування.  

Регламентація необхідної оборони, яка на-

дана у Кримінальному уложенні 1903 року, як 

уявляється, стала базою як для подальшого роз-
витку уявлень про цей інститут в теорії криміна-

льного права, так і для подальшого законодавчо-

го оформлення. 

За часів Радянської влади, у зв’язку з лікві-
дацією „буржуазного кримінального права”, пи-

тання, які стосувалися актів необхідної оборони, 

вирішувалися на підставі пролетарського право-

пізнання. Так, відповідно до Декрету про суд № 

1, [6, с. 336] можливість застосування старих за-

конів суттєво обмежувалася. Радянський суд міг 
звертатися до старих законів лише у випадку, якщо 

вони не скасовані революцією, не суперечать по-

становам Радянської влади, революційній совісті і 
революційній правосвідомості, програмі партії. 
Хоча революційне законодавство надавало досить 

широкі права на необхідну оборону, воно, проте, 

обмежувало захист нових суспільних відносин.  

Система перебудови, яка була проведена – 

зміна державного, суспільного й економічного 

ладу, вимагали вжиття заходів для захисту як 

самої Радянської влади, так і державної власнос-

ті, у тому числі і шляхом вчинення актів необ-

хідної оборони. Відсутність письмового права не 

зупиняла народні суди при вирішенні конкрет-

них справ про правомірність актів необхідної 
оборони. Судді при прийнятті рішень керувалися 

соціалістичною правосвідомістю.  

Проте нове законодавство не будувалося на 

пустому місці, як модель було використано Кри-

мінальне уложення 1903 р. Уперше  у криміна-

льному праві радянського періоду про необхідну 

оборону зазначалось у ст.15 „Основних начал 

кримінального законодавства” 1919 р. Правомір-

ною вважалася необхідна оборона у випадку захис-

ту від злочинного посягання як себе, так і захисту 

інших осіб. За твердженням М.М. Паше-Озерсь-

кого, тут визначалися межі правової оборони „не-

обхідністю засобів”: [20, с. 63] відсіч або захист в 

умовах нападу й оборони; а також містилися зага-

льні вимоги, щоб учинене при захисті насильство 

не перевищувало межі необхідної оборони.  

Зміни, які відбувались у суспільстві,  як ре-

волюційні, так і економічні, не могли не відбити-

ся на інституті необхідної оборони. Чітко про-

стежується від „Основних  начал кримінального 

законодавства” 1924 р. закріплення державності і 
боротьби за владу, і, як наслідок цього, пріоритет 

захисту державних інтересів у Кримінальних ко-

дексах УРСР 1927 і 1960 р.р. У період дії Кримі-
нальних кодексів УРСР 1922 і 1927 рр. Оборона 

фактично характеризувалась як суспільно небез-
печне діяння, що погіршувало формулювання 

цього інституту навіть у порівнянні з Криміналь-

ним уложенням 1903 р. При цьому Криміналь-

ний кодекс 1922 р. (ст. 19), потім „Основні нача-

ла кримінального законодавства” (ст. 9) обмежу-

валися лише однією вимогою, щоб за необхідної 
оборони не було перевищення її меж [6, с. 337]. 

Наприкінці XX ст. інститут необхідної 
оборони піддається серйозним випробуванням. З 

одного боку, суспільство усвідомило безумовну 

цінність і важливість природних прав людини, з 
іншого – воно не в змозі забезпечити їх повну і 
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реальну  реалізацію. Сучасна кримінально-право-

ва політика України не тільки повинна визнавати 

пріоритет особистості над іншими об’єктами 

кримінально-правової охорони, але й враховува-

ти власний історичний досвід і досвід зарубіж-

них країн. Вивчення історії теоретичного та за-

конодавчого рішення питань інституту необхід-

ної оборони показало, що існує закономірність: 

умови правомірності захисту дій і допустимі ме-

жі шкоди, яка ними спричинена, знаходяться у 

прямій залежності від становища особистості в 

державі. Якщо в державі гідність особи, її при-

родні права і свободи залежать від вольової дія-

льності законодавця, судів, прокуратури, адміні-
стративних органів, неможливо й говорити про 

право на необхідну оборону як про гарантоване 

суб’єктивне право людини. 

В цілому, аналізуючи історичні аспекти ін-

ституту необхідної оборони можна зробити такі 
висновки. Аналіз історії розвитку права на не-

обхідну оборону й окремих його елементів до-

зволив виділити такі етапи його правового за-

кріплення: на першому етапі в давні часи вва-

жалося, що право оборони випливає із самої 
природи речей і з природного права людини на 

самозахист у разі нападу на саму особу (закони 

Ману, Римське право); пізніше право необхідної 
оборони поширювалося на право оборони влас-

ності; з виникненням абсолютизму інститут не-

обхідної оборони був поставлений у більш вузькі 
рамки, оскільки у ньому спостерігався намір об-

межити абсолютну владу; в епоху середньовіччя 

право необхідної оборони поширилося на честь 

особи і визнавалося за особою, на яку здійсню-

вався напад, і за її слугами (Соборне Уложення 

1649 р.), при цьому деталізуються вимоги щодо її 
правомірності; з виникненням німецьких держав 

та зі становленням царизму в Росії викристалізо-

вувалися вимоги щодо правомірності необхідної 
оборони («Кароліна», законодавство Петра І); на 

межі ХVІІІ – ХІХ ст.ст. із проголошенням прин-

ципу формальної демократії відбувається розши-

рення меж необхідної оброни, кристалізація ви-

мог щодо її правомірності та визнання в законо-

давстві необхідної оборони правомірною дією 

(Кримінальний кодекс Франції 1810 р., пізніше 

Кримінальне уложення Росії 1903 р.); у період 

існування радянської держави право необхідної 
оборони було спрямовано на захист нових суспі-
льних відносин, пріоритетів інтересів держави. 

У результаті здійсненого дослідження істо-

рії розвитку інституту необхідної оборони зроб-

лено висновок, який пов’язаний з ідеєю приро-

дного права. В людині від природи присутня 

основна схильність до самозбереження, відпові-
дно до цього, природний закон приписує все, що 

служить збереженню людського життя, і заборо-

няє протилежне.  
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THE STAGES OF BECOMING OF INSTITUTE OF NECESSARY DEFENCE 

 

Summary 

History of development of institute of necessary defence and tendency and conformity to the law of its 

development is analysed in different political and socio-economic terms. As a result of analysis of history of 

development of right on a necessary defence the stages of it legal fixing were formed. As a result of 

realizable research of history of development of institute of necessary defence a conclusion which is related 

to the idea of absolute law is done: from nature basic propensity is present a man to self-preservation, in 

accordance with it, a natural law adds everything, that serves the maintainance of human life, and the 

opposite forbids.  
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

Аннотация 

Проанализирована история развития института необходимой обороны и тенденции, а также за-

кономерности ее развития в разных политических и социально-экономических условиях. В результа-

те анализа истории развития права на необходимую оборону были сформированы этапы его правово-

го закрепления. В результате осуществленного исследования истории развития института необходи-

мой обороны сделан вывод, который связан с идеей естественного права: человеку от природы при-

сутствующая основная склонность к самосохранению, согласно этому, естественный закон приписы-

вает все, что служит сохранению человеческой жизни, и запрещает противоположное. 
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Запобіжні заходи є найбільшою, своєрідною групою в системі заходів кримінально-проце-суального 

примусу, що найбільш часто – майже у всіх кримінальних справах – використовується на практиці. Проте, не-

зважаючи на те, що минуло чимало часу після внесення у 2001 р. змін до Кримінально-процесуального закону 

України щодо правової регламентації застосування запобіжних заходів, зокрема взяття під варту та продовжен-

ня його строків на стадії досудового розслідування у кримінальній справі, невирішених проблем у цій галузі 
залишилося досить багато. 

 

Постановка проблеми. Суттєвим кроком 

на шляху становлення демократичних засад кри-

мінального судочинства в Україні стало закріп-

лення на законодавчому рівні нового, наближе-

ного до міжнародних стандартів, порядку обран-

ня запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 

та продовження його строків. Разом з тим, стати-

стика свідчить, що цей запобіжний захід неви-

правдано широко використовується на практиці. 
Враховуючи, що він суттєво обмежує конститу-

ційне право кожного на свободу та особисту не-

доторканність, актуальною є проблема обмежен-

ня його застосування виключно випадками, коли 

іншими запобіжними заходами досягнути за-

вдань кримінального судочинства взагалі немо-

жливо. Вбачається, що вона може бути вирішена 

як шляхом удосконалення чинного правового 

механізму застосування даного запобіжного за-

ходу, так і коригуванням з цією метою сучасної 
правозастосовної практики.  

Право на свободу й особисту недоторкан-

ність є одним із найбільш значущих прав люди-

ни. Частиною 2 ст. 29 Конституції України пе-

редбачено, що ніхто не може бути заарештова-

ний або триматися під вартою інакше, як за вмо-

тивованим рішенням суду і тільки на підставах 

та в порядку, встановлених законом [1, ст. 11-

12]. Відповідно до цієї норми обрання щодо пі-
дозрюваного, обвинуваченого запобіжного захо-

ду у вигляді взяття під варту та продовження 

строків тримання під вартою на досудових стаді-
ях процесу віднесено кримінально-процесуаль-

ним законом виключно до компетенції суду.  

Запобіжні заходи займають важливе місце 

серед інших інститутів кримінально-процесуаль-

ного права, саме тому у Кримінально-проце-

суальний кодекс України (далі – КПК України) 

їм присвячена окрема глава (гл. 13). Запобіжні 
заходи переслідують важливу мету: вони покли-

кані перешкодити особі, обвинуваченій чи підо-

зрюваній у скоєні злочину, переховуванні від 

слідства і суду; позбавити її можливості завадити 

встановленню об’єктивності істини у криміналь-

ній справі або продовжити займатися злочинною 

діяльністю, а також перешкодити виконанню по-

карання, призначеного судом. Тому їх значення у 

кримінальному процесі важко переоцінити.  

Ступінь наукової розробки проблеми.  

Проблема застосування запобіжного заходу у 

вигляді взяття під варту була предметом числен-

них наукових досліджень і в останні роки приве-

ртає до себе все більшу увагу. Вона досліджува-

лася у роботах багатьох українських та російсь-

ких вчених: Ю.П. Аленіна, В.Д. Бринцева, Н.В. 

Буланової, Т.В. Варфоломеєвої, І.М. Гуткіна, 

Л.М. Давиденка, В.А. Давидова, З.Д. Єнікєєва,  

В.С. Зеленецького, З.З. Зінатулліна, П.М. Карка-

ча, В.Г. Клочкова, О.В. Кондратьєва, Ф.М. Куді-
на, Ю.Д. Лівшиця, В.Т. Маляренка,  В.І. Марині-
ва, В.О. Михайлова, В.Т. Нора, І.Л. Петрухіна, 

П.П. Пилипчука, С.М. Стахівського, Ю.І. Сте-

цовського, І.Л. Трунова, Л.К. Трунової, А.Р. Ту-

манянц, О.О. Чувільова, В.П. Шибіко, О.Г. Ши-

ло, М.Є. Шумила та інших науковців і практич-

них працівників. 

Мета статті. Автор ставить перед собою 

мету проаналізувати  чинне кримінально-проце-

суальне законодавство, що регулює порядок об-

рання та оскарження запобіжного заходу у ви-

гляді взяття під варту, надати характеристику 

запобіжному заходу у вигляді взяття під варту та 

продовженню строків тримання під вартою та 

визначити сучасний стан наукової розробки про-

блеми застосування до особи запобіжних заходів. 

Виклад основного матеріалу. Теоретично 

механізм кримінально-процесуального регулю-

вання може функціонувати без застосування за-

ходів примусу. Суб’єкти кримінального процесу 

мають покладені на них державою права та 

обов’язки. Надаючи їх, держава розраховує на їх 

виконання завдяки громадській свідомості 
суб’єктів. Проте така система працюватиме лише 

в ідеальних умовах. На сучасному етапі розвитку 

суспільства заходи процесуального примусу є 
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реально діючою та вагомою гарантією виконання 

приписів норм закону всіма суб’єктами криміна-

льного процесу. Тому питання сутності, правової 
природи та застосування заходів процесуального 

примусу є, було і буде надалі актуальним та ре-

зонансним, оскільки з однієї сторони вони є за-

собом забезпечення дотримання і виконання 

приписів закону, а з іншої – пов’язані з обме-

женням найважливіших природних прав людини 

і громадянина. 

 Аналіз законодавства та літературних 

джерел про запобіжні заходи, а також практика 

їх застосування свідчить, що запобіжні заходи є 

найбільшою, своєрідною групою в системі захо-

дів кримінально-процесуального примусу, що 

найбільш часто – майже у всіх кримінальних 

справах – використовується на практиці. Проте, 

незважаючи на те, що минуло чимало часу після 

внесення у 2001 р. змін до Кримінально-

процесуального закону України щодо правової 
регламентації застосування запобіжних заходів, 

зокрема взяття під варту та продовження його 

строків на стадії досудового розслідування у 

кримінальній справі (статті 148 – 150, 165-2 і 
165-3 КПК України), невирішених проблем у цій 

галузі залишилося досить багато. Разом з тим, з 
урахуванням нових концептуальних підходів до 

реального забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина, подальше глибоке наукове дослі-
дження проблем забезпечення прав особи на 

свободу та особисту недоторканість залишається 

досить актуальним. 

Запобіжні заходи у кримінально-проце-

суальному законі являють собою систему заходів 

процесуального примусу, що застосовуються до 

особи, яка підозрюється чи обвинувачується у 

вчиненні злочину, при провадженні у криміналь-

них справах на стадії досудового слідства та при 

судовому розгляді справи. Найбільш суворим 

запобіжним заходом із передбачених ст. 149 

КПК України є взяття під варту. 

Конституція України у ст. 29 встановила, 

що ніхто не може бути заарештований або три-

матися під вартою інакше як за вмотивованим 

рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 

встановлених законом. На реалізацію зазначених 

положень Конституції України, Законом України 

від 21 червня 2001 р. “Про внесення змін до 

Кримінально-процесуального кодексу України” 

внесено ряд принципових змін до чинного КПК 

України щодо обрання такого запобіжного захо-

ду, як взяття під варту та продовження строків 

тримання під вартою. Зокрема, у названому ко-

дексі ст. 155 зазнала суттєвих змін; статті 156, 

165 викладені у новій редакції; ст. 157 виключе-

на; кодекс доповнений статтями 165-1,165-2, 

165-3 [2, ст. 22 – 100]. Згідно з цими змінами за-

побіжний захід у вигляді взяття під варту та про-

довження строків тримання під вартою застосо-

вується виключно за вмотивованою постановою 

судді чи ухвалою суду, що цілком узгоджується з 
вимогами Європейської конвенції про захист 

прав та основних свобод людини (далі Європей-

ська конвенція). Так, п. 3 ст. 5 Європейської кон-

венції визначає, що кожна людина, заарештована 

або затримана згідно з положеннями пункту 1 (с) 

цієї статті, має негайно постати перед суддею чи 

іншою службовою особою, якій законом надано 

право здійснювати судову владу, і має право на 

судовий розгляд упродовж розумного строку або 

звільнення до початку судового розгляду. Таке 

звільнення може бути обумовлене гарантіями 

явки до суду [3, ст. 17 – 21]. 

Наведене дає підстави стверджувати, що 

наше національне законодавство удосконалюєть-

ся до рівня світових стандартів. Разом з тим слід 

констатувати, що положення Європейської кон-

венції, яка є також частиною нашого національ-

ного законодавства (згідно ст. 9 Конституції 
України), у вітчизняній правозастосовчій прак-

тиці ще не дістали належної уваги серед суддів. 

Мається на увазі, передусім, що при встановлен-

ні рішень у кримінальних справах судді не поси-

лаються на Європейську конвенцію, навіть коли 

для цього є підстави. Приміром, питання зміни за-

побіжного заходу у вигляді взяття під варту на ін-

ший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням 

під вартою, на стадії досудового слідства чинним 

КПК України не передбачено. Однак ст. 5 Євро-

пейської конвенції дане питання регламентовано. 

На мою думку, суддям у подібних випадках слід 

керуватись саме Європейською конвенцією. 

В юридичній літературі запобіжні заходи 

визначаються по-різному: як примусові заходи 

кримінально-процесуального характеру, як засо-

би процесуального примусу або просто як заходи 

державного примусу, що застосовуються до пі-
дозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засу-

дженого з метою запобігти спробам ухилитися 

від дізнання, слідства або суду, перешкодити 

встановленню істини у кримінальній справі або 

продовжити злочинну діяльність, а також для 

забезпечення виконання процесуальних рішень.  

З.З. Зінатуллін дає наступне визначення за-

побіжних заходів. Запобіжні заходи – це приму-

сові заходи кримінально-процесуального харак-

теру, що застосовуються у суворо вказаних в законі 
випадках органами дізнання, слідства, прокуратури 
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до обвинуваченого (у окремих випадках також до 

підозрюваного), а судом до підсудного (до вступу 

вироку в законну силу) і мають своєю метою при-

пинити таким особам можливість ухилення від 

слідства і суду, перешкодити встановленню у 

справі об’єктивної істини або продовжити злочин-

ну діяльність, а також забезпечити виконання ви-

року у частині кримінального покарання. 

Л.Д. Удалова зазначає, що “запобіжні захо-

ди – це способи примусового впливу на обвину-

ваченою, а як виняток і на підозрюваного, щоб 

запобігти такій їхній поведінці, яка може пере-

шкодити досягненню завдань кримінального су-

дочинства (встановленню обставин справи, пра-

вильному застосуванню закону, покаранню вин-

них, запобіганню притягнення до кримінальної 
відповідальності невинуватих і засудженню вин-

них)” [4, с. 212 – 224]. 

В.М. Тертишник вважає, що “запобіжні за-

ходи – це заходи процесуального примусу, які 
обмежують свободу пересування обвинувачено-

го (підозрюваного) і застосовуються з метою за-

побігти можливості приховатися від слідства і 
суду, перешкодити встановленню об'єктивної 
істини та здійсненню правосуддя, а також продо-

вжити злочинну діяльність” [6, с. 124 – 127]. 

 Назаров В.В., Омельяненко Г.М., дають 

визначення запобіжних заходів, як – “заходів 

процесуального примусу, що застосовуються до 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, за-

судженого з метою забезпечення його належної 
процесуальної поведінки” [5, с. 146 – 147]. 

Зазначені заходи мають примусовий харак-

тер, тому що практичне здійснення будь-якого з 
передбачених законодавством запобіжних захо-

дів завжди тією чи іншою мірою обмежує свобо-

ду людини. Тут мається на увазі не лише позбав-

лення свободи в повному розумінні цього слова, 

а й будь-яке інше, мінімальне її обмеження. По-

ряд з запобіжними заходами в кримінальному про-

цесі застосовуються й інші процесуальні заходи 

примусового характеру, такі як обшук, виїмка, 

привід та інші. Загальним для усіх цих заходів є те, 

що вони здійснюються примусово, всупереч волі 
та бажанню осіб, до кого вони застосовуються. 

Водночас кожен з цих заходів має свої специфічні 
особливості, індивідуальні ознаки.  

Запобіжні заходи, на відміну від інших за-

ходів процесуального примусу, характеризують-

ся особливою спрямованістю. Вони можуть за-

стосовуватися з метою запобігання спробам ухи-

литися від дізнання, слідства або суду, перешко-

дити встановленню істини у кримінальній справі 
або продовжити злочинну діяльність, а також для 

забезпечення виконання процесуальних рішень. 

Жодних інших цілей запобіжні заходи, на мою 

думку, не мають. 

Запобігання спробам ухилитися від дізнан-

ня, слідства або суду – це загальна мета, прита-

манна усім запобіжним заходам. Для її досягнен-

ня може застосовуватись будь-який запобіжний 

захід. Водночас деякі запобіжні заходи застосо-

вуються і для досягнення інших цілей, передба-

чених законом. Так, якщо підписка про невиїзд 

встановлюється виключно з метою запобігання 

спробам ухилитися від дізнання, слідства або 

суду, то взяття під варту, особиста порука та де-

які інші запобіжні заходи можуть бути використані 
й для досягнення інших цілей – не допустити здій-

снення обвинуваченим (підозрюваним) дій, що пе-

решкоджають встановленню істини у кримінальній 

справі, а також не дати обвинуваченому (підозрю-

ваному) можливості продовжувати свою криміна-

льну діяльність. Інші засоби процесуального при-

мусу мають на меті інші цілі, спрямовані на забез-
печення, збирання та перевірку доказів тощо, на-

приклад, обшук, виїмка, освідування. 

За своєю юридичною природою запобіжні 
заходи, як різновид процесуального примусу, 

відрізняються від покарання. Вони встановлю-

ються кримінально-процесуальним, а не майно-

вим законодавством, обмежують права обвину-

ваченого у відношенні до якого діє презумпція 

невинуватості, а не того, кого засуджено, засто-

совуються на обмежений строк.  

Система запобіжних заходів, закріплена в 

законі, дозволяє індивідуалізувати їх застосуван-

ня з урахуванням тяжкості вчиненого злочину, 

особистості обвинуваченого чи підозрюваного та 

інших обставин. Застосовуються запобіжні захо-

ди слідчим, органом дізнання, прокурором і су-

дом за наявності до того необхідних фактичних 

та юридичних підстав. 

Запобіжні заходи обираються щодо обви-

нуваченого і лише у виключних випадках – щодо 

підозрюваного. Якщо ж урахувати, що постанова 

про притягнення як обвинуваченого, виходячи із 
змісту ст. 131 КПК України (“Коли є досить до-

казів, які вказують на вчинення злочину певною 

особою, слідчий виносить мотивовану постанову 

про притягнення цієї особи як обвинуваченого”), 

виноситься за наявності достатніх доказів, які 
викривають особу у вчиненні злочину, то й запо-

біжні заходи можуть бути обрані тільки за наяв-

ності таких доказів. Іншого й бути не може, адже 

в силу Закону України “Про порядок відшкоду-

вання шкоди, завданої громадянинові незакон-

ними діями органів дізнання, попереднього слід-
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ства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 року 

громадянин має право на відшкодування матері-
альної і моральної шкоди у разі його незаконного 

арешту, а вказане право виникає в тому разі, ко-

ли у розслідуваній справі винесено постанову 

про її закриття за відсутністю складу злочину або 

недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні 
злочину. Отже, законним арешт вважатиметься 

тільки в разі, коли доведено наявність у діях об-

винуваченого складу злочину, коли зібрано не-

спростовні докази вчинення ним злочину.  

Головною фактичною підставою обрання 

запобіжного заходу є наявність неспростовних 

доказів вчинення обвинуваченим (підозрюваним) 

кримінально караного діяння. Для обрання запо-

біжного заходу потрібні також додаткові факти-

чні підстави: наявність даних, які вказують на те, 

що обвинувачений (підозрюваний) може прихо-

ватися від слідства та суду, перешкодити встано-

вленню об’єктивної істини у справі, продовжити 

злочинну діяльність, перешкодити здійсненню 

правосуддя та виконання вироку. 

За чинним законодавством вирішення пи-

тання про обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту віднесено до виключної компе-

тенції місцевих судів. Як зазначив Пленум Вер-

ховного Суду України в п. 2 постанови “Про 

практику застосування судами запобіжного захо-

ду у вигляді взяття під варту та продовження 

строків тримання під вартою на стадіях дізнання 

та досудового слідства” від 25. 04. 2003 р. № 4, зі 
змінами, внесеними Постановою від 11. 06. 2004 

р. № 10, апеляційні суди не вправі брати до про-

вадження і розглядати по суті подання про об-

рання такого запобіжного заходу. Відповідно до 

ст. 37 КПК України таке подання повинно роз-
глядатися тим місцевим судом, у районі діяльно-

сті якого вчинено злочин або провадиться діз-
нання чи досудове слідство в цій справі. 

Процесуальною гарантією забезпечення 

права на свободу та особисту недоторканність є 

встановлений законом порядок судового розгля-

ду подання органів досудового розслідування 

про застосування взяття під варту, який передба-

чає обов’язкову участь в судовому засіданні про-

курора та особи, щодо якої вирішується питання; 

ознайомлення судді з матеріалами кримінальної 
справи; оголошення підозрюваному, обвинува-

ченому постанови судді та роз’яснення порядку 

її оскарження; ведення протоколу судового засі-
дання. Оскільки чинне законодавство передбачає 

обов’язок суду допитати підозрюваного, обвину-

ваченого, розгляд подання за відсутності цієї 

особи є суттєвим порушенням вимог криміналь-

но-процесуального закону. 

Отже, якщо в поданні порушується питан-

ня про взяття під варту особи, яка знаходиться на 

волі, суддя після розгляду подання (за винятком 

допиту підозрюваного, обвинуваченого) має пра-

во своєю постановою дати дозвіл на затримання 

зазначеної особи й доставку її до суду під вар-

тою. Таке затримання можливе лише за наявнос-

ті передбачених ст. 148 і ч. 1 ст. 155 КПК Украї-
ни підстав для обрання запобіжного заходу у ви-

гляді взяття під варту. Затримання в цьому випа-

дку не може продовжуватися більше сімдесяти 

двох годин, а в разі, коли особа перебуває за ме-

жами населеного пункту, в якому діє суд, – не 

більше сорока восьми годин з моменту доставки 

затриманого в цей населений пункт. Після за-

тримання підозрюваного, обвинуваченого і до-

ставки його в суд подання органу дізнання, слід-

чого розглядається ще раз. Разом з тим, передба-

чена чинним законодавством процесуальна фор-

ма потребує подальшого удосконалення, спрямо-

ваного на підвищення рівня гарантованості права 

на свободу та особисту недоторканність. 

Висновок. Підводячи підсумок вищеви-

кладеного необхідно зазначити, згідно зі ст. 22 

Конституції України при прийнятті нових зако-

нів або внесенні змін до чинного законодавства 

не допускається звуження змісту та обсягу існу-

ючих прав і свобод людини. Для кримінального 

процесу це вихідне і визначальне положення 

означає можливість розвитку законодавства тіль-

ки в напрямку зміцнення гарантій прав і свобод 

людини, недопустимість звуження прав учасни-

ків кримінального процесу. Особливого значення 

набувають проблеми забезпечення недоторкан-

ності особи, особистого життя, житла людини. 

Це означає, що для взяття особи під варту сторо-

на обвинувачення повинна довести в суді необ-

хідність застосування до цієї особи саме такого 

запобіжного як заходу взяття під варту та ймові-
рну неспроможність забезпечити належну пове-

дінку цієї особи за допомогою більш гуманних 

заходів примусового впливу.  
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PROBLEM ASPECTS OF USE OF PREVENTIVE  MEASURES 

 

Summary 

Measures of preventive  are a most, original group in the system of measures of  criminal procedural 

coercion , that most often – almost in all criminal cases – used in practice. However, without regard to that 

which passed quite a bit time after bringing in 2001 of changes in the criminal procedural law of Ukraine in 

relation to legal regulation of application of measures of suppression, in particular detaining in custody and 

continuation of his terms on the stage of pre-trial investigation in criminal case, unsolved problems in this 

field are a great deal of work.  

 

 

Л.В. Дергач 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

 

Аннотация 

Меры предосторожности есть самой большой, своеобразной группой в системе мер уголовно-

процессуального принуждения, которые – почти во всех уголовных делах – используются на практи-

ке. Не смотря на то, что прошло немало времени после внесения в 2001 году изменений к Уголовно-

процессуальному закону Украины относительно правовой регламентации применения мер предосто-

рожности, в часности заключение под стражу и продолжение сроков на стадии досудебного следст-

вия в уголовном деле, нерешенных проблем в этой сфере остается достаточно. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 

1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового 

вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які 
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роз-
друковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 

1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 

1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від 

можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою. 

1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програ-

мний редактор. 

1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

прямим шрифтом. 

1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-

нику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжир-

ний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення 

не допускаються! 
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку. 

 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 

2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 
0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а ре-

цензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 

2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-

тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 

Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-

кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держ-

стандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну 

назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад: 

• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 

2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора стат-

ті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збі-
рниках. Наприклад:  

• Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-

ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 

автори. Наприклад: 
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• Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 

276с. 

2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 

 

3. ДОДАТКИ 

 
До рукопису повинні додаватись: 

- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 

учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з 
редколегією); 

- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, 

який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-

ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 

доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 

бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 

та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-

ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  

 
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-

колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 

були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а) 

початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 

лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-

йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор 

зобов'язаний попередити про це редакцію. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які 

винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редакто-

ром. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
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