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Ярмь1m А. Н. (Киев)' 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ І_{АК ОБ'ЬЕКТ 

СОВРЕМЕННЬІХ НАУЧНЬІХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВопросЬІ, связаннЬІе с определеннем сущности, назначения; 

прmщипов формирования и функционирования судебной власти, 

ее места в государстве и обществе, с давних пор привлекают 

внимание ученьІХ, причем не только юристов, но и философов, 

политологов, социологов, психологов, историков. В последнее 

время зто внимание и в России, и в Украине заметно усилилось. 

ПовьІшеннЬІЙ интерес ·К судебной власти обьясняется той ролью, 

которую играет (или должен играть) суд в процессе демократи

ческой трансформацин общества, прежде всего - как надежнЬІй 

гарант защитьІ прав и свобод человека. 

Достижения двух последних десятилетий в зтой сфере 

несомненнЬІ, так же как и наличие весьма серьезнь1х нерешенньrх 

проблем. К сожалению, специфика судебной власти как одной из 

самостоятельньтх ветвей государственной власти до конца не осо

знана ни в гражданеком обществе, ни в государствеином аппарате. 

Между тем без полиоцеиной судебной власти другие ветви государ

ственнойвласти не могут бь1ть зффективньІМи, а зто обусловливает 

незффективность системЬІ государственной власти в целом-: 

Такое· состояние дел в науке и практике в значительной мере 

обьясняется тем, что сам термин «судебная власть» в истории и 

России, и УкраиньІ впервЬІе закреплен на констиrуциоююм уровне 

совсем недавно. Как извеспю, советская общественная наука (в т. ч. 

юриспруденция),· аrбросив теорию разделения власти, оставила за 

пределами своего внимания весь комплекс функций судебной власти, 

ее место в струю:уре государственного механизма. 

Степень разработанности в науке тех или иньтх проблем ор

ганизации и функционирования судебной власти прямо влияет на 

политит<о-правовую практику: достижения ученьтх способствуют 

успешной разработке и реализации судебньІХ реформ и, наоборот, 

недостаточное научное обеспечение законотворческого и правопри-
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менительного процессов приводит к просчетам, необоснованнЬІм 

решениям, заrрудняет создание зффективно действующей демо

кратической судебной власти. 

Попьпаемс,я ,~дела.ть .краткий обзор ра9от .. (главньІМ образом 
диссертацио~) россИЙских и украИнскИх ученьІХ, в которьІХ 
судебная власть вь1ступает обьектом' науЧного исследования., 
вьщелив призтом новь1е подхоДЬІ, основНЬІе достижения и оставо

вивтись на перспекrивНЬІХ, на наш взгляд, направлениях научного 

поиска. При·зтом вне поля нашего зрения. остаются работь1 юрис

тов (их, разумеется, в общем массиве большинс~е," и их анализ 

может стать темой спецнального исследования). Остаповимея на 

работах, посвященньхх исследованию феномена .судебной власти 

с лозиций социальной философии, политология,· социологии. 

Ограниченность обьема данной публикации вьшуждает сосредо

точиться лишь на некоторьІХ, наиболее показательньІХ, с нашей 

точки зрения, работах. 

Начнем с философских аспектов проблемьІ. История. филосо

фии свидетельствует о том, что вопросам справедливости и незави

симости судебной власти как общественному идеалу значительное 

внимание уделяли МЬІслители и древнего Востока (Конфуций), и 

античности (Аристотель, Платон, Сенека, Цицерон), и зпохи Воз

рождения (Т. Кампанелла; Т. Мор), и Нового времени (Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др.). Представлення. о 

судебной власти Гегеля и Канта стали базой для современного по

нимания теории судебной власти в аспекте разделения властей и 

соотношения гражданского общества и государства. С развитием 

в конце ХІХ В'.,Политологии судебную власть активно исследуют 

~Іепопитологи и rосударствоведьІ (М. Вебер в Германии, Дж. 

Томш:он вr.Англии; Г. Моргентау. в США). Потребность в разра

ботке и реализации судебной реформь1 аюуализировала со второй 
половинь1 ХІХ в. проблемьт судебнойвласти в России (зти вопрось1 

активно разрабатьшали известнь1е мьІслители и общественнЬІе дея

тели- Н. М:·Коркунов, П. И. Новrородцев, Г. В. Плеханов и др.). 

Вместе· с тем,. что касается последних двух десятилетий, 

феномен судебной ·ВJІ.асти. в социально-философском плане на 
постсоветском, пространстве в диссертационньтх исследованиях 

практически не рассматривался.;· АкrуальньІМ и своевременньІм 
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следует признать появление работьІ А. И. Джаримовой «Судебная 
власть как предмет социальной философИи» (защищена в Красно
даре в 2007 году)1 • Исследование базируется на основополаrающем 
тезисе о том, что социальная филоЬофия претендуетна вьІЯВЛение 
сущносТИ социальньІХ явлений и·с'оЗдание философскихконцеJЩИЙ 
на основе обобщения разЛИЧFІЬтх областей знания. Автору, на наш 

взгляд, удалось разработать ряд принципиальнЬІх положений анто

л агической концепции судебной власти и ее нравственньтх начал. 

Основной методологический подход при философском анализе 

судебной власти составнла теория деятельности. 

Среди наиболее значимьrх результатов указанного исследо

вания вьщелим следующее. А. И. Джар:Имова исходит из того, 
что развитие судебной власти и становление ее правового ста

туса определяется конкретно-историческими условиями. К ним 

автор относит систему социальнЬІх отношений, цели и ценности 

культурьІ, идеологические установки и особенности менталитета. 

В связи с зтим в диссертации вьщеляются исторические модели 

судебной власти. Зти модели характеризуются определенной 

условностью, но в то же время отражают историческое преставле

ние о судебной власти и ее идеале. Судебная власть, как справед

ливо подчеркивает автор, - зто не только содиальное явление, но 

и зтнокультурная традиция представлений людей о суде и власти 

суда, существующая в их ментальном мире в форме определенньrх 
образов, представлений. · . 

· Автор Траюует судебную власть, с одной сторонЬІ, как часmое 

проявлені-іе власти~ ·которое характеризуется общими для власти 

чертамн и rірИз-fпіками, а с другой -как наиболее рациональную и 
зффеКrивную форму контроля государственной власти. В качестве 

основнь1х признаков судебной власти А. И. ,[~каримова предлагает 

следующее: 1) правовой характер; 2) независимость от других 
ветвей власти, общественньІХ организаций и партий; 3) верховенство 
и исRЛЮчительность; 4) лубличность и талерантиьІй харакr~р; S) ~с-. 
торичность, динамичпасть и обладание собственньІми формами 

бьrrия (такими формами, по мнению автора, являются судебная 

деятельность, общение и отношения, институциональность). 

Интересньт рассуждения диссертанта о судебн9й власц;J как 

деятельности, которая носит преобразовательньтй, прогрессиВНьтй 
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и созидательньІЙ характер. «Она, как и любая другая форма 
деятельности, вкmочает разделение и кооперацию функций ее 

суб:ьектов, обмен деятельностью и основана на общении. Но самое 

rnавное,-подчеркивает А. И. Джаримова,- представлена как труди 

профессия. Если деятельность законодательной и исполнительной 

власти могут вьmолнять непрофес~]:Іонализированньщ суб:ьект.ьт, 

то судебная власть осущесТВJЧІ~~я иукmочи.тедьно и 'л,)ЛЬколро
фессионалаІ\Ш. Кроме того, су.ц~бная деятельность является особой 
сферой, в которой формируются жизненньІе цели и потребности ее 

суб:ьеКТОВ, ИХ ЛИЧНОСТИЬІЙ І<у.rІЬтурНЬІЙ мир, образ ЖИЗНИ И МЬІСЛИ. 

Следовательно, зто сф~ра,_ где осуществляется инкультурация 

личности судьи, формирование его профессионального облика. 

Характеризуя содержание судебно-властнЬJх отношений, 

А. И. Джаримова подчеркивает их об:ьективно-суб:ьективнЬІй 

характер. Об:ьективньІЙ характер определяется тем, что сама сис

тема связей суб:ьектов судебной деятельности с условиями зтой 

деятельности, с профессией, властью об:ьекrивна. Из зтого проис

текает и место судебной власти в общественной системе, а именно 

верховенство, власТНЬІе полномочия, монополизм на даниьІЙ вид 

деятельности (судебной власти нет альтернативЬІ в цивилизован

ном государстве). С другой стороньr, в суб:ьекrивньІХ отношениях 
оор~я соответствие личностньІХ качеств суб:ьекта занимаемой 
им должности судьи, а также в какой мере удовлетворен судья 

своим социально-профессиональньrм положением .. 
В работе А. И. Дж~римовой справедливо отмечается, что 

судебная влас~ в. ка-.іестВе социального . :инсТи:rутІ:1- .является по
казателем циВЙШіз;щИОІОЮЙ СТацJіІ)'І разВИТИЯ. общества, степени 
зреЛости rосудар~твеНного .. конституционализма. Со~ласимся с 
автором В .ТОМ, ЧТО существеННЬІМИ причиНами трансформацИН 
судебной влаёти из политическогО в социальнь1й институт явля
ются резкое возрастание общеІЛВенной потребности в помощи 

судейства-и·повЬПnение акrивности граждан в отстаявания своих 
прав и регулировании конфликтов посредством суда. Системообра

зующим ядром социаль~ого института судебной власти являются 

ценности права. 

Интереснь1 рассуждения автора о морали судебной власти, 
которая в современньІХ условиях представляет институциональ-
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ную форму реrуляции отношений, что нашло отражение·в юри

дической зтике. Более того, можно считать мораль первичной 

регуляпцшой системой по отношению к праву, хотя бьт в силу 

того, что границь1 морали шире границ права и включают его. 

Несмотря на то, что судебная деятельность разрешает социальньІе 

конфликть1 на основе установленного и официально признанного 

права, зто совершенно не означает, как справедливо отмечает 

автор, что сам судья как субьект зтой деятельности свободен от 

нравственнЬІх суждений. Нравственность судебной власти носит 

нормативиьІй характер, что обуеловлево социальньІМ статусом и 

спецяфикой деятельности, направленной на человека. Интеrри

рует праветвенное и правовое самосознание судей долг- особое 

качество личности. Оп императивен и тесно связан с панятиями 

«обязанность» и «ответственность». Долг судьи как носителя 

власти заключается в осознании им нравственнЬІх и правовьІХ 

требований своей профессии и социальной роли. Нравственно

правовой долг судьи как социального носителя власти - зто 

субьективная форма осознання норми требований, которЬJе дик

rует данная деятельность, как добра и блага для других. Чувство 

долга должно бьІТь свободнЬJм. Если долг навязьmается судье 

государством, партиями, организациями, возникает опаспость 

вьnюда за предель1 нравственности. Вряд ли кто-то будет со

мневаться в актуальности. зтих положений . 
. . Среди дРУГИХ интереснЬІх положений работьт А. И. Джари

мовой ;-с- ~щадиз. понятий «справедливость» и «ответственность» 

опюсительно судебной власти, их взавмосвязи и взаимодействии. 

Если диссертация А. И. Джаримовой охватила весьма широ

кий круг социально-фИJІософских проблем судебной власrn (а зта 

широта, к сожалению, привела к тому, что работа наряду с мпа

жеством несомнеННЬІХ ДОСТОННСТВ абрела И некоторЬІе C.Jilaбocrn 

- :недостаточно rnубокая проработка ряда па.іlожений, нечеткость 

кое-каких формулировок), то работа И. Е. Романовой посвяще

на философскОl\.f)' осмьІслению одного, правда, искпючите..ІІІЬно 

важного, вопроса - об имидже судебной власти как ценносn1 

демократической культурьІ (диссертация зашишена в Тюменсm.~ 

госуниверситете в 2006 rоду)2• Следует отметить, что данная nро

блема в диссертации рассматривается именно со стороНЬІ вми:цжа 
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в научном понимании зтого термина (к сожаленшо, весьма часто 

имидж толкуется как «видим ость», своего рода Притворство ). 
Характеризуя проблему имиджа в целом, аіітор подчеркивает, 

что позитивиьІй имидж является ценност:ЬЮ' демократической 

кульrурЬІ, которая обусловлена субьектіІо'-обьектной парадиг

мой, сложившейся в Новое время. Ее ценноёт:аьіе приоритеТЬІ 

формирует субьект, являющийся носителем общес'гве:іffіойжизни 

и отличающийся индивидуализмом, активностью, рацИональ

ностью, свободой, творчеством, наличием гражданской и прав

ственной позиции. Автор справедливо замечает, что сущностньІе 

характеристики имиджа судебной власти не исчерпьІВаются 

юридическим содержанием. Формально-юридические аспектьt 

имиджа неотделимьJ от духовно-нравственньJх основ челове

ческого бьІТия в широком сМЬІсле и непосредственно опираются 

на ценности демократической кульrурь1. Основанием судебного 

творчества становитсЯ' свобода как моральная позиция. Свобода 
судепроизводства, лишенная· сакральнЬІх оснований, епособпа 

существовать· лишь тогда, когда субьект зтой свободьі - суд -
проявляет волю бьІТЬ свободньrм. 

· На наш взгляд, заслуживают внимания, поддержки и даль
нейшего-·развития вьmоДЬJ Исследования И. Е. Романовой. Автор 

убедительно поІ(азБmает; что основой формированИя имиджа су

дебной системЬІ в демократическом обществе являются, в первую 

очередь, свобода как обладание субьекrом условиями собственного 

существования и неизбежно следующие из нее: ответственность, 

креативность, моральная позиция и воля к тому, чтобь1 ее занять 

и ее придерживаться. «Суд, - заявляет автор, - епособеп судить 

лишь постольку, поскольку ему доверяют, а доверяют в той мере, 

в какой он отвечает потребности населения в свободе». 

И. Е. Романова предлагает различать внешнюю (она ее 

назьmает предпосьmочной) ценностно-нормнrивную основу, детер

минирующую судапроизводство и внутреннюю ( содержательно
определяющую) ценностно-нормативную основу судебной 

систеМЬІ. Если первая, имеющая истоки в куль"ІУРно-историческом 

своеобразии рс;>ссийского общества, задает, по мнению автора, 
общие условия функционирования суда, то вторая харакrеризует 
внутренние механизМЬІ судебной системьІ. 
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В работе показано, что имидж_с~}'дебной власти является ее 

внешним вьІражением, пок;lзате,лем деловьІх и нравственньІХ 

качеств людей, ее представляю.:щих. Имидж суда - своеобразньІЙ 

идеальнь1й образ, которьІй стихийно создается через восприятие 

его различньІми социальнь1ми груnпами. Зтот имидж формируется 

в результате специализированньrх действий отдельньrх судей и со

трудников аппарата суда. На nрактике зто вьmивается в требование, 

чтобЬІ судья при исnолнения служебньrх полномочий, а также во 

внеслужебньrх отношениях избегал всего, что мorno бЬІ умалить 

авторитет судебной власти, достоннство судьи или вьІзвать сомне

ние в его обьективности, справедливости и беспристрастности. В 

структуре имиджа суда И. Е. Романова вьщеляет три составнь1х 

злемента: авторитет, ответственность и неприкосновенность. Ав

торитет судьи зависит от многих факrоров, но прежде всего - от 

вьшосимого им решения или приговора. Ответственность судьи 

вьпекает из его свободьт, которая связана с тем, что в процессе расс

мотрения того или юного дела судья и только судья дает толкование 

норм права и обосновьrвает принимаемЬІе решения. Неприкосно

венность гарантирует самостоятельность и независимость судьи 

в процессе рассмотрения судебньтх дел. Автор справедливо под

черкивает, что авторитет, ответственность и неприкосновенность 

как слагаемьІе имиджа не только взаимосвязанЬІ, но и неотделимьІ 

от нравственности, свободьт и совести. 

Среди украинских исследователей судебной власти те или 

иньІе философские аспектьІ проблемьІ в своих работах рассма

тривали В. Д. Бабкин, Н. И. Козюбра, М. В. Костицкий, Ю .. И. Ри
марtЩК(). :В п,орцедцее время зти вопросЬІ активно разрабатьІВает 
~-.. <:·. Бигун3 •. .. . .. 

· . И все Же количество философских исследqват-рffі судебцой 
власти можно пересчитать по пальцам. Более активно данную про

блематику осваивают политологи. В кругу украинских исследова

ний следуетвЬІделить диссертационньІе работьт и .. Р. Рекецкой и 
.Л. В. Винокуравай ( обе защищеньт в Одессе, соответственно в 2003 
и 2009 гг.). В первой из зтих диссертаций судебная власть иссле
дуется в контексте демократической трансформацин украиuского 

общества. При зтом саму судебную власть И. Р. Рекецкая .дпред

еляет как «самостоятельную независимую ветвь rосударст.веJЩой 
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власти, которая представляет собой совокупность госу,дарствеННЬІХ 

органов, наделенньІХ полномочиями по осуществлению гражДан

ского, хозяйственного, административного, уголовного и консти

'І)'ЦИОННого правосу,дия». В работе подчеркивается, что су,дебная 

власть будет соответствовать ожиданиям демократического обще
ства при условии полноденного использования политико-правовой 

возможности влияния на решения и деятельность законодательной 

и исполнительной власти4 • · · 

В работе Л. В. Винокуровой исследонана политолоrическая 

зкспликация места и роли су,дебной власти в процессе диалек

тического взаимодействия гражданского общества и госу,дарства 

в современной Украине. Серьезное внимание в работе уделено 

определению роли струюур гражданского общества в правотвор

честве и правоприменении. Автором предложено определение 

су,допроизводства как правового механизма контроля гражданского 

общества за властью5 • 
Среди российских политолоrических работ последнего вре

мени следует вьщелить докторскую диссертацию Г. Б. Власовой, 

защищенную в Ростове-на-Дону в 2009 году6 • Особенностью 

Диссертации, как и опубликованнЬІх в 2007-2008 гг. моно
графий Г. Б. Власовой, является междисциплинарньтй подход к 

раскрьпию поставленньІХ проблем. Правосу,дие, по определению 

автора,- зто «сложньтй многоуровневьтй политико-правовой 

феномен, институциональная форма публичной власти, сопря

же:нн:ая с зволюцией национальньІХ судебНЬІХ систем, особеннос

тями соотношения политико.:правовЬІХ традиций и инноваций, 

реформаторско-контрреформаторскими процессами, призванная 

в рамках определенной законодательством и иньтми источниками 

права компетенции осуществлять разрешение различньІХ по со

держанию, основанням возникновения и последствиям юридичес

ких конфликтов». Г. Б. Власова подчеркивает, что легитимность 

правосудня является обязатrііІЬньтм условием его зффективности 

и связана с местом инсТИТуі-6~ суд'ебН:ой'ВJіастИ в национальном 
политико-правовом пространстве, а таКже соответствием Их дея
тельности представленням большинства населения государства 

о правовом порядке и справедливости, существующим идеалам, 

зкономической и политической свобоДЬІ человека и общества. 
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1 •. Автор предлагает критерии политико-правовой и социокуль

rурной легитимности правосудия, его авторитета, места в системе 

лубличной власти, указьшая при зтом, что «легитимность право

судня всеrда будет носить незавершеннЬІй характер, т.к. проходит 

в условиях стратифицированного социума, в котором не может 

бьпь абсолютного совпадения интересов индивидов и их групп, 

их оценок правовой и политической жизни». 

Много внимания в работах Г. Б. Власовой уделено рассмотре

нию процесса политико-правовой и социокультурной легитимацни 

правосудня (в общецивилизационном контексте), а также всесrо

ронней характеристике основньJХ моделей судебной власти- «запад

но й» И «ВОСТОЧНОЙ». 

Большой интерес, на наш взгляд, представляют материальт 

работ Г. Б. Власовой, посвященньте ритуально-символической 

стороне правосудия. Автор справедливо подчеркивает, что зта 

сторона «всегда вьтражает связь с прошльтм политико-правовьтм 

опьпом конкретного общества, отражает соответствующие 

правовьте архетипьт, сохраняет символический порядок и обозна

чает дистанцию между тем, что социально приемлемо, и тем, что 

уже ВЬJХОДИТ за граНИЦЬ! ВОЗМОЖНОГО». 

Весьма интересньІми и значительньІМи в свете тех проблем, 

которЬІе с.вязаньІ с проведением судебно-правовьтх реформи в Рос

сии, и в Украине, представляются положения, сформулированньте 

Г. Б. Власовой о влиянии современньтх rnобализационньтх про

цессов на развитие института правосудия. В частности, автор 

говорит о возникновении различньтх институциональньтх ис

кажений и назьтвает их причинь1: а) механическое внедрение 

.новьтх (возникmУ..ІХ в иной институциональной системе, отЛи

чающейся политико-правовой традиции) институтов в сложив

шуюся структуру судебной власти; б) неизбежное изменение в 

ходе конверrенционньтх процессов, функций и содержания ряда 

собственн.ьrх институтов судебной власти, которое -происходит на 

фоне сохранения укорененньтх в повседневности правокультурньІХ 

абразов и стереотипов, связанньтх с легитимностью национального 

правосудия, сохранением социального консенсуса, идеологической 

основьт зтой системьт и стагнации иньтх политико-правовьrх ин

ститутов; в) не соответствие заданньтх в ходе институциональной 
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правовой политики в сфере судебной власти целей и стратегий 

национальньІМ (например, российским и постсоветским) реалиям, 

темпам политmrо-правовЬІх изменений и их последовательности. 

При зтом Г. Б. Власова предлагает три отличающиеся по содер

жан:И.Ю. и результаrам инсТІП)'ЦИональНЬІе формьІ глобализации 

судебной власти - региональную, континентальвую и планетар

вую - и считать, что только первЬІе две, имеющие место на всех 

зтапах истории человечества и охватьmающие группу кульrурно 

сопряженньІХ и географически сопредельньІХ государств, способньІ 

минимизировать модернизационнЬІе политико-правовЬІе риски и 

обеспечить оптимальное сочетание судебно-правовьІХ традиций 

и инноваций. 

Инrересен и проведенньJЙ Г. Б. Власовой в диссертации ана

лиз содержания различньІХ инстиrуциональНЬІХ деформаций, их 

причини последствий. Она, в частности, пишет, что правосудне в 

тоталитарньІХ системах, «сохраняя ВЬІСОІ<ИЙ уровень легитимности 

своих инстm:уrов, тем не менее, утеряло свою подлинную природу, 

«растворило» ее в системе судебнЬІХ риrуалов». Примером тому 

являются поJІИЦІЧеские процессь1, в которЬІх, І<аІ< известно, все 

бьшо «сь~грано» заранее, а декорации ставились лишь для того, 

чтобЬІ изображать важное для тоталитарного режима функциони

рования публичной власти «риrуальное единодушие». 

В цолитологическом аспе:кте исследования судебной власти 

в последнее время.:наметилось весьма перспе:ктивное направле

ние, в рамках которого изучается место и роль судебной власти в 

системе обеспечения национальной безопасности. Именно зтому 

посвящена интересная диссертационная работа Е. И. БальІКовой7 • 
Множество моделей взаимодействия судебной власти с другими 

ее ветвями .в системе национальной безопасности автор сводит к 

двум основньІМ - системной и кластерной. В системной модели 

судебная власть является символом государственного суверенитета, 

носителем идеи единства государствеІШЬІХ органов, действенньІМ 

инструментом защитьІ национальньІХ интересов и отстаявания 

правовЬІХ ценностей внутри странЬІ и на международной арене. В 

зтой модели компетенция судебньІХ органов значительно расши

рена как в сфере защить1 консТИ'І)'ЦИонного строя, таки в области 

осуществления правосудня по делам о преС'І)'ІJЛеНИЯХ, посягающих 
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на (5езопасность личности, общества и государства, и обеспечения 

защитьІ nрав, свобод и законньІХ интересов гражДан и юридичес

ких лиц. Согласно кластерной модели дифференциация функций 

правотворчества, управления и защитьІ права между органами 

государственной власти nредполагает разделение целей и задаq в 

сфере обеспечения национальной безопасности, что на практике 

приводит к «разм:ьmанию}) роли судебной власти, расладу единства 

органов государственной власти, pocry коррупции и прес'І)'ПНости. 
Среди других интереснЬІх политологических исследо

ваний последних лет следует упомянуть диссертационнЬІе 

работьІ В. И. Леоятьева о политико-правовой детерминации су

дебной .власти в контексте социального контролsf! и С. И. Фарения- с 

анализом технологий политико-правового участия в инстиrуцио

нальном оформлении судебной власти9, И. Е. Туркиной- о месте 

и роли констиrуционно-судебной ветви власти в демократическом 

политическом процессе10 • 

Те или иньІе аспектьІ функционирования судебной власти, 

проведения судебной реформьІ привлекают все больше внимания 

со стороньJ социологов. В частности, в последние годьІ появилось 

много работ, посвященньІХ анализу отношения населения ксудеб

ной власти. ОдНако змпирические исследования, фиксирующие 

отношени~ нас.fщения к отдельньш направленням судебньІХ реформ 

и., в ~оссиJ:І,. Jf в.Украине, все еще редко связьшаются с изменением 
стаrусньrх ІІРЗJЩИЙ и типовь1х характеристик суда, на которь1е 

реформЬІ направлень!. Недастаточно разработань1 проблемь1 об

ратной связи суда с обществам и роли общественной поддержки 

автономности судебной власти (кульrурной легитимности) и 

обеспечения независимости суда. В определенной стеnени про

бел в зто й сфере восполняет интересньте диссертации Ю. С. Сидьт 

(защищена в Харькове в 2005 г.) 11 и Е. Г. Шурь1rиной (защищена 

в Ростове-на-Дону в 2009 году)12 • 

В результате анализа общесистемньІХ предлосьшок социокуль

турной трансформацим института суда Е. Г. ШурьІrина вьІявляет 

два организационньІХ принципа- государственньІЙ и публичньІЙ, 

и на их основе системоцентристский (госущірственньтй) и пер
соноцентристский (граждаІ:Іско~Правовой) ТИПЬІ суда. В системо

центристской модели суд является государственньш инстиrутом, 
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контролирующим легальность порядка во всех сферах жизне

деятельности общества посредством личностно-коллективной 

самоидентификации. В рамках персоноцентристского типа суд, по 

мнению автора, является публично-правовьІм и гоСударственньІм 

институтом, обеспечивающим поддержание порядка и соблюде

ние законности на основе признания метаюридической ценности 

права личности, закрепленного в Конституции. Е. Г. ШурьІгина 

ратует за постепенНЬІй переход к гражданской модели суда, 

важной характеристикой которого вмступает независимость 

судебной власти, что предполагает активвую информационную 

политику, направленвую на обеспечение широкой социальной 

поддержки судебной власти, что обусловливает тем самь1м из

менение социокультурного статуса суда. Невь1сокий уровень 

доверия населения к судам в настоящее время автор обьясняет 

в значительной мере коммуникативнЬІм фактором, в частности, 

приверженностью социальньІМ стереотипам, в числе которь1х 

представление о вариативиости правовой нормьІ в зависимости 

от интерпретации ситуации юристами, устоявшееся мнение о 

коррумnированности судов и т.д. 

Таким образом, даже бег.льІЙ обзор исследований последнего 

времени в области социальной философии, политологии, со

циологии свидетельствует о появлении целого ряда интереснь1х 

paбQr российских и украинских ученьІХ, содержащих новьхе 

перспективнЬІе идеи, убеждает в зффективности применения 

междисциплинарного подхода в изучении такого сложного много

уровневого социального феномена, как судебная власть. 

,._. ~ . ' : ' 

Ярмиш О. Н. (Київ). Судова влада як об'єкт сучасних наукових 

досліджень .. 
У етапі поданий аналіз найновіших дисертаційних і монографічних 

досліджень, присвячених теоретико-правовим та філософським аспектам 
судової влади. 

Ярмь1w А. Н. (Киев). Судебная власть как обьект современньІх 
научнь1х исследований 

В статье дан анализ новейших диссертационньtх и монографических 

исследований, посвященньtх теоретико-правовьtм и философским аспек
там судебной власти. 
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' Yarmysh А. N. (Kyiv). Judiciary as the object of contemporary 
scientific studies 
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Скакун О. Ф. (Севастополь) 

СУДОВА ВЛАДА, СУДОВА СИСТЕМА, 

СУДОЧИНСТВО, ПРАВОСУДДЯ: 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 

«Провідною зіркою своіх стремлінь слід обирати 
не образи фантазії, а ясно продумані поняття» 

Артур Шопенгауер 

По.нятrя «судова влада», «судова система», «судочинство», 
«правосуддя» та інші, що є суміжними з ними («судова справа», 

«судова практика», «судове засідання», «судове рішення», «су

довий процес» тощо), мають одну вихідну матеріально-правову 

субстанцію- «суд». Більшість із цих терміно-понять є традицій
ними. об' єктами дослідження юридичної науки і невіддільними 

від юридичної практики. Проте у вітчизняному законодавстві 
іноді довільно вживаються ті чи інші названі терміно-поняття без 

належного пояснення та врахування ЇХ співвіднесення, що й обу

мовило постановку актуального наукового завдання -дослідити 

ступінь їх відповідності усталеній термінології та коректність 

викорища,ння. 

Нагадаємо, що :каrегорія «Суд» має давнє походження й асо-. 

ціюється з матеріально"організаційним утворенням, призначеним 

розв' язувати конфлікти між· членами общини за часів первісного 

ладу. З 1:1асів виникненнядержави поширеним стало визначати суд 

як безстороннього щ>середника у спорі між двома зацікавленими 

особами (сторонами) (1. Я. Фойшщький, поч. ХХ ст.); як спеці
альний (зазвичай, державний) орган, уповноважений здійсню

вати правосуддя (поч. ХХІ ст.). Так, у ст. 2 Закону України «Про 
судоустрій та стmус суддів» записано, що завдання суду полягає у 

здійсненні правосуддя на засадах верховенства права, забезпечен

ні кожному права на справедливий суд та повату до imnиx прав і 

свобод, гарантованих КонсТИІУдією й законами України, а також 

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. 
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Поняття і категорії, створені попередніми поколіннями вчених 

і практиків, не залишаються незмінними. Вони оновтоються, роз

виваються, вбираючи досвід суспільного життя. Їх модернізація є 
закономірною. Теоретичні положення правознавства, що є вірними 

для одних умов, можуть не підходити для інших. Кожне легальне 

поняття (тобто поняття, визначене в законі) є стрижнем, ядром 

нормативно-правового акта й має відповідати юридично значущій 

дійсності, що ним відображається. Поняття можуть стимулюваги 

нове наукове дослідження, слугувати його відправною точкою, 

оскільки для вченого воно є головним гносеологічним інструмен

том. Оскільки ж поняття не є визначальними у правовому процесі, 

їх не можна абсолютизувати. 

В Укр13Іні поняття (ті, що пропонуються юридичною наукою, 

і ті, що закріптоються в законодавчих актах) вдосконалюються 

разом із удосконаленням української мови - мета цього вдоско

налення полягає у винайденні точних виражень для передання 

достовірних фактів. Проте визнання юридичною наукою і прак

тикою цінності понять не може автоматично усунути схематизм 

(статичність) їх._формулювання чи схилити наукову громадськість 

до сприйняття легальних терміно-понять без обrрунтування до
цільності їх упровадження в нормативно-правовий обіг. 

Новим легальним терміно-поняттям, що має відношення до 

правової сфери організації і діяльності судів України, є «судів

ництво», введене «Концепцією вдосконалення судівнJЩТВа для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до євро

пейських стандартів» (схвалена Указом Президента України від 

1 0~05 .2006 року). Як заявлено в даній «Концепції ... », судівиицтво-це 
«єдина система судового устрою та судочинства, що функціонує 

на засадах верховенства права відповідно до європейських стан

дартів і гарантує право особи на справедливий суд». Виклад змісту 

поняття «судівництв.о» викликає деякі сумніви, в тому числі й 

щодо узгодженості його .складових елементів. По-перщ~ JСЛ.QВО

сполученням «єдина система» (через яке визначається судівиицтво) 

об'єднуються взаємопов'язані, але різнорівневі явища- судовий 

устрій (організація судової системи) і судочинство (діяльність судів 

щодо розгляду і вирішення справ), а наведена далі фраза- «функ

ціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських 
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стандартів ... » -не може бути поширеною одночасно на судовий 
устрій і судочинство, оскільки, по суті, має відношення тільки до 

судочинства. По-друге, сам термін «судівництво», що пролунав у 

назві «Концепції ... », недостатньо запроваджується у текст даного 
документа: в десяти розділах він згадується тричі на початку пер
шого розділу (у першому і третьому абзацах); а потім «зникає» з 

документа. Як правило, в «Кшщеrщії ... » застосовуються устояні, 
домовлені між юристами різних поколінь терміни- «судочинство», 

«правосуддя», «судовий орган», «судова система» та інші. До того 

ж терміна «судівництво» немає в тлумачних словниках сучасної 

української мови1 , немає його перекладу й на російську мову. 

Отже, новий термін, будучи заявленим, не набув необхідного 

розкриття і використання в самому документі, що могло б про
лонгувати його вхід у законодавчий і науково-юридичний обіг. 

Крім того, дане терміно-поняття, по суті, залучено замість понятrя 

«судова система», в якому також, як це спостерігається в понятті 

«судівництво», правознавці виділяють два основні компоненти

судоустрій і судочинство2• У разі легітимації й легалізації поняття 

«судівництво», тобто сприйняття його співтовариством юристів і 

Законодавцем, в:ини:кНе потреба у перегляді нормативно-правової 

бази на предмет узrодження застосовуваних терміно-понять із 

коренем «суд». 

Для підтвердження критичної позиції щодо запровадження 

в законодавч.Юі обіг· nоняття «судівництво», точніше щодо його 

недостІПНЬої арrументованості й узгодженості з однокореневими 

поняттями; розг.пянемо оновлений Закон України «Про судоустрій 

і стmус. суддів», зокрема ст. З цього Закону, яка має назву «Судо

ва система». у цій. статті закріплено, що судову систему України 

становлять суди· загальної юрисдикції (утворюють єдину систему 

судів) та су;ц конституційної юрисдикції (Констиrуційний Суд 

України); наголошено, що судова система забезпечує дос'І)'ПНіСТЬ 

правосуддя, для кожної особи в порядку, встановленому Консти

rуцією тазаконами УКраїни. В цьому законі немає згадки про «су

дівництво», а розкритrя судової системи, як бачимо, не збігається 

з їі наведеним тлумаченням правознавцями (судоустрій і судочин

ство). Щодо поняття «судоустрій», то в згаданому Законі України 

(вчитаємось у назву закону - «Про судоустрій і стmус суддів») 
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його немає і тільки з преамбули Закону можна зробити висновок 

про те, під судоустроєм розуміється «організація судової влади». 

Виходить, ЩО між змістом понять «Судова система» і «судоустрій» 
Законодавець не вбачає різниці, тоді як науковці (у всякому разі 

більшість із них) їі фіксують, вважаючи судову систему ширшою 

за.обсятом, ніж судоустрій. Правознавці, які дотримуються такого 

тлумачення nоняття «судова система», на наш погляд, ближчі до 

істини. Тому є сенс у тому, щоб Законодавець у цьому nитанні 

до них прислухався. Тоді поняття «судівництво», що має ту саму 

струюуру, що й «судова система», стане зайвим. 

Терміно-поняття «судочинство», на відміну від розглянутого 

«судівництво», не потребувало такоїуваги щодо визначення змісту 

в указаній «КонцеnціJ: ... »,оскільки слово «судочинство» давно ви
користовується у відповідних вітчизняних кодексах та юридичній 

пракrиці. у п. З ст. 124 Конституції України воно застосовується для 
переліку судів, які його здійснюють: «Судочинство здійснюється 

Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції». 

Цей же текст повторюється в п. 3 ст. 1 Закону України «Про судоу
стрій і статус суддів». В ст. 3 Адміністративного кодексу відповідно 
до Конституції України адміністративне судочинство тлумачиться 

як діяльність відповідних судів щодо розгляду і вирішення адміні

стративних справ у визначеному законом порядку. 

Проте в багатьох наукових публікаціях правознавпів судочин

ство визначається по-різному: процесуальна форма здійснення 

nравосуддя; установJ1е~ .законом nорядок розгляду і вирішення 
справ судами; правова форма реалізації судової влади тощо. Як 

бачимо, терміно-понятrя «судочинство» роз'яснюється через nо

няття «судова влада», «правосуддя», «судова справа». Кожне з них 

відповідає теоретичному й емпіричному рівням пізнання, проте 

вживання 1х у тексті зале>кить від предмета, ракурсу (концепції) 

дослідження, його мети, завдань.Викладення понять у законодав

чих актах обумовлюється назвою акrа (видом), йог.о концепцією~ 

метою, яку мав законодавець; законодавчою технікою тощо. Тому 

поняття, застосовані у нормативно-правових актах, потребують 

узгод>Кеності, особливо коли одне поняття визначається через інше. 
Якщо проаналізувати законодавчі акти УкраJ"ни на предмет 

виявлення в них поняття «судова влада», то це поняття ~найдемо 
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передусім у ст. 6 Конституції України, викладеній у концепrі по
ділу державної влади на законодавчу, виконавчу, судову, та в ст. 1 
Закону «Про судоустрій і стmус суддів». Вживання понятrя «судова 

влада>> (як однієї з самостійних і незалежних публічних влад) у 
Конституції УкраіНи викликане прагненням дотриматися теорії 
поділу влад, підкреслити, що владні повноваження судових органів 

перебувають у співвідношенні з владними повноваженнями пар

ламенту як носія законодавчої влади і владними повноваженнями 

органів виконавчої влади. Тут слово «влада» (лат. potentia, manus; 
англ. роwег) є конститутивним (провідним) і означає здатність 
(властивість) судових органів у межах своїх повноважень впли

вати на вото, свідомість, поведінку й діяльність тодини (mодей) 

в інтересах суспільства, держави та в інтерес.ах осіб, право яких 

порушено, за допомогою офіційно встановлених процесуальних і 

матеріальних норм. В іmпих вітчизняних законах (кодифікованих 

і некодифікованих) понятrя «судова Влада>> не згадується, а в на

уковій літершур і визначається як сукуnність повноважень судових 

органів щодо здійснення правосуддя або як система державних 

органів, наділених повноваженнями щодо здійснення правосуддя, 

або як одна з гілок державної влади, основним завданням якої є 
здійснення правосуддя. Судову владу ще характеризують як «функ

цію» державної влади або як «обов'язковий елемент», «складову 

частину» державної влади. Можна запропонувати й такий варіант 

дефініції «судова влада»: це незалежна галузь (гілка) державної 

влади, що володіє виключним правом здійснювати правосуддя, 

ухвалювати рішення у процесі судочинства та доводити йofu до 
виконання. 

Не можна підтримати існуючі визначення сутності судової 

влади перерахуванням форм ії здійснення. Викликає зауваження 

ігноруванНJJ. roro факту, що джерелом судової влади, як і державної: 
влади)' є йарод, ·суспільство, в межах якого виникають і функціо

нують судово-владні відносини. 

Оскільки носіями судової влади є викточно судові органи, 
які репрезеmують судовий устрій, Конституція кожної з країн 
світу (лише окремі держави не мають конституції) перелічує 
систему судових органів, що діє на ії території. При цьому в 

конституціях одних країн такий перелік міститься в розділах 
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під назвою «Судова влада» (наприклад, розділ VII Конституці1" 
Азербайджанської Республіки"), а в інших- під назвою «Право- · 
суддя» (наприклад, розділ XVIII Конституції України). В п. І 
ст. 125 Конституції Азербайджанської Республіки констатується, 
що судову владу «здійснюють за допомогою правосуддя тільки 

суди», а в п. П зазначається: «Судову владу (виділено мною. - О. С.) 

здійснюють Конституційний Суд Азербайджанської Республіки, 

Верховний Суд Азербайджанської Республіки, Економічний Суд 

Азербайджанської Республіки, загальні й спеціалізовані суди 

Азербайджанської Республіки». У Конституції України спосте

рігаємо дещо інше розміщення понять. Після проголошення в 

першому абзаці ст. 124 положення «Правосуддя в Україні здій
снюється виключно судами» в третьому абзаці цієї статті, як уже 

згадувалося, подається перелік системи судів, відштовхуючись 

від слів «судочинство здійснюється ... ». Тобто на відміну від 
азербайджанської Конституції, де наголошено, що судову владу 

реалізовує перелічена система судів, в українській Конституці1· 

у такому ж контексті говориться не про судову владу, а про судо

чинство. У Законі ж «Про судоустрій і статус суддів» той самий 

(скорочений) переліксис1;емисудів подано як через поняття «су

дочинство», так і через поняття «судова система», тільки в одному 

пункті статті вживаво дієслово «здійснюється» (судочинство), а 

в іншому- «складають» (судову систему). 

Неузгодженість у вживанні терміно-понять у законодавчих 

акта..х України є очевидною. Якщо з аналізу Конституції Азербай

джанськ.ої Республіки вИJШИВає, що правосуддя, як і судочинство, 

є сщособами здійснення судової влади, то з розгляду Конституції 

Укрцїни.і Закону України «Про судоустрій і статус суддів» можна 

зрqб.Іпи висновок, що поняття «судова влада», «судовий устрій», 

«судочинство» перебувають у дещо невиразному співвідношенні, 

хоча відповідно до їх природи і сутності, за наявності тісного 

функціонального зв'язку між ними, вони мають свою специфіку і 

потребують адекватного текстового застосування. А це можливо 

в разі усвідомлення Законодавцем їх точного смислу (аж до фор

мулювання дефініцій). 

• Конституція Азербайджанської Республіки обрана довільно, а не як зразок 
для наслідування. 
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Вважаємо, що судова влада є ширшим і багатогранним за зміс
том поняттям порівняно із «судовим устроєм» чи «судочинством»: 

Якщо понятrя «судова система», як складова правової системи 

держави.,· розкриває організаційну упорядкованість (судоустрій) 

і процесуальну діяльність судових органів (судочинство); якщо 
«судовий устрій» можна тлумачити як систему судових органів 

держави, організацію судової влади, ії апарат; якщо судочинство 

можна визначати як діяльність судових органів держави, пов'язану 

з розг.лядом і вирішенням судових справ- констmуційних, цивіль

них, господарських, кримінальних, адміністративних, то поняття 

«судова влада» має цілісний і водночас різнобічний зміст - тому 

невипадковим є застосування цього поняття під час харакrеристи

ки судового устрою, судочинства, правосуддЯ. Адже специфікою 

судової влади є концентрація ії волі в органах (судах чи суддів), 

які здійснюють правосуддя. Судова влада наділена функціями: 

охоронною ( профілактичною) - охорона прав і свобод людини, 

винесення окремих ухвал щодо виявлення судом порушень прав 

громадян; лравосудною (захисною)- захист прав і свобод людини 

в разі ,їх. порушення, відновлення порушених прав, притягнення 

правопорушників до юридичної відповідальності; контрольною -
стримування інших галузей влади в межах права за допомогою 

судового контролю; конституційного наг.ляду-нагляд за додержан

ням конституційної законності, тобто за відповідністю Конституції 

нормативних акrів держави (Конституційний Суд). Щодо співвід

ношення судочинства з судовою владою, то воно слугує основною 

процесуащно-діяльнісною формою реалізації судової влади. 

Відносно·~изначення поняття «правосуддя» не існує одно
стайності думок, хоча спеціалістами в галузі процесуального права 

зроблено чималий внесоку його розуміння. З точки зору лінгвістики 
<<правосуддя» означає діяльніСІЬ суду із застосування права, точніше

із застосування порми мшеріальноrо права. У свій час російський 

учений Б. М.Чичерін писав, що правосуддя полягає у «відцанні кож
ному. належного на підставі закону»3 • Нині формальні та змістовні 

харакrеристики поняття правосуддя даються в рішенпях і правових 

позиціяхКонстmуційного Суду УкраіНи (КСУ). За -mумаченням КСУ 
<<Відnовідно до статті 124 Конституції УкраіНи правосуддя - це са

мостійна галузь державної діяльності, яку суди здійснюють шляхом 
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розrnяду і вирішення в судових засіданнях в особливій, встановленій 

законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших 

справ» (абз. 1 п. З Ухвали КСУ N2 44-з від 14 жовтня 1997 року). 
Учені називають правосуддя однією з багатьох форм державного 

регулювання суспільних відносин-4, як «правозастосовну діяльність 

суду з розrnяду і вирішення у встановленому законом порядку відне

сених до його компетеІЩіЇ цивільних, господарських, кримінальних 

і адміністративних справ з метою охорони прав і законних інrересів 

юридичних осіб та ін~ересів держави»5 • З наведеного формуmован-

ня напрошується висновок, що правосуддя можна прирівняти до 

судочиНства. Такий вИсновок підкріплюється тим, що у здійсненні 
правосуддя в усіх формах_ суДочинства (за вийнятком констmуцій
ного судочинства) беруть участь прокурори й адВокати, захисники. 

Зближує понятrя «правосуддя» і «судочинство» й те, що записані в 

кодексах України завдання судочинства фунтуються на гуманності, 

захисті прав та інтересів фізичних і юридичних осіб - тим самим 

вони перегукується з метою правосуддя. Так, у ст. 1 ЦПК України 
констатується: «Завданнями цивільного судочинства є справедливий, 

неупереджений та своєчасний розrnяд і вирішення цивільних справ 

з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 

інrересів держави». Те саме підкресmоється у ст. 2 Ю1К України і 
ст. 2 Кодексу адміністрІПИВного судочинства. Наголошуючи на тому, 
що здійснення правосуддя неможливе без судочинства, без.проц~су, 

який є зведеним у ранг закону порядком розв'язання спору,.,сдід за

значити, що, за всієї близькості понять «правосуддя» і «судО'ШJІСТВО» 

є достатні підстави для Іх розмежування. 

У природі правосуддя, на наш погляд, закладена телеологічна 

засада аксіологічного змісту- метою правосуддя є справедливий 

судовий процес (діяльність із розгляду справи) і справедливе 

вирішення справи шляхом встановлення істини. Якщо «судочин

ство» вважати процесуальною формою здійснення .правосуддя то 

«правосуддя» є метою й результатом справедливого судочинства. 

Адже незалежність суддів -умова справедливості (доброякіснос

ті) правосуддя. Гарантією справедливості правосуддя є й ієрархія 
в судовій системі, коли суддя вищої інстанції може коректувати 

можливі помилки судді нижчої інстанції. 
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У правосудці можнавиділиги ознаки: формально-функціональні 

(судочинство, судовий розmяд справ) та ідейно-змістовні ( спра
ведливість, поновлення в правах). ·Завдяки першій (формальній) 
ознаці понятrя «правосуддя» збігається з поняrtям «судоЧІШство», 

а завдяки друrій (ідейній, що виражає духовну Цінність прЗ:ва)

набуває статусу самостійного понятrя. Можна запропонувати ви

значення правосуддя - це форма захисту права ·судовою владою, 

що виражається в доброякісному розmяді й вИрішенНі цивільних, 

кримінальних, адміністративних справ, а також економічних спорів 
з метою встановлення істини, чим забезпечується охорона прав і 
законних інтересів громадян, організацій, суспільства і держави. 

В умовах складного процесу реформування законодавства, в 

основі якого перебуває всебічне поmиблення пізнання правової 

дійсності, важливо· зосередити зусилля вчених на розробленні 

юридичних класифікацій і відповідної системи терміно-понять 

та їх дефініцій, уніфікувати порядок ї'х розміщення в законодав

чих акrах (наприклад, у спеціальній статrі під назвою «Основні 

понятrя» ), відмовитися від використання мінівизначень одного 
понятrя· у кількох абзацах статті, надати терміно-понятrям ціль

ності й завершеності, привести їх у відповідність із термінами 

європейського й міжнародного права. О'ІЖе, назріла потреба 

здійснити інвентаризацію законодавчих понять і перевірити 

якість "іх нормативності в законодавстві України; підняти рівень 

ї'х юридико-технічної досконалості; звільнити законодавство від 

«дефінітивного хаосу», безсистемНості, надhшіІковості понять та ї'х 

визначень; розробити критерії Для встановлення меж використання 

законодавчих дефініцій у тОму чи іншому нормативно-правовому 

акrі вищої юридичної сили. Зокрема, чmme законодавство не по

винно у:н.йКати відnовіді на питання, що таке судова влада, судова 

система, судочиНство~ правосуДДя та інші~ а, враховуючи ї'х тісне 
співвідношення між собою;· встановити чіткий термінологічно
поняттєв:ий ;статус кожного з них; 

Скакун О. Ф. (Севастополь). Судова влада, судова система, су
дочинство, правосудця: співвідношення понять 

Стаття присвячена аналізу сучасної інтерпретації понять «судова 
влада», «судова система», «судОУинство», «nравосуддя» в контексті їх 
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співвідношення та має на меті акцентувати увагу на коректності застосу

вання ци;х: понять в законодавстві і юридичній науці. 

Скакун О. Ф. (Севастополь). Судебная власть, судебная система, 

судоnроизводство, nравосудие: соотношение nонятий 
Статья посвящена анализусовременной интерпретации nонятий «су

дебная власть», «судебная система», «судопроизводство», «правосудие» 

в контексте их соотношения и имеет целью акцентировать внимание на 

корректиости применения зтих понятий в отечествен ном законодательстве 
и юридической науке. 

Skakun О. F. (Sevastopol). Judicial authority, judicial system, legal 
proceedings, justice: correlation of the concepts 

The article is ф~voted to the modern interpretation of concepts «judicial 
authority», <<judicial system», «legal proceedings», «justice» in а context oftheir 
parity and aims to focus attention оп the correctness of application of these 
concepts in the domestic legislation and jurisprudence. 

1 Т.qу.мачнш1 словник с.учасноїукраїнської мови. За ред. проф. В. С Калаш.ника. -
Х:: Белкар-юшга; Еспада, 2005.-800 с. 

2 Юридична енциклопедія.- Т. 5.- К.: Вид-во« Українська енциклопедію> іJиені 
М П. Баж:ана, 2003~ - С. 703. 

3 Чичерин Б. Н Курс государственной наукu. - Ч 1: Общее государствеюте 
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4 Колоколов Н. А. Термин «судебная власть.>>: проблемьz та~кованuя u 
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Ивавников И. А. (Ростов-на-Дону, Россия) 

··ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ІІРОБЛЕМЬІ 

., СТАНОRЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
В РОССИИ 

НазначеЮІе виновпому справедливого наказаЮІЯ- зто деятель

ность, основаиная на совокупности знаний, судейского искусства 

и вьІсокой правовой культурьІ тех. кто осуществляет правосудие. 

Если проанализиро:ваrь всю историю российского государства с 

древнейших времен до наших дней, то нетрудно заметить, чrо зто ис

тория насилия, история борьбьІ государства с собствеННЬІМ народом, 

в которой судЬІ играли роль юридического оформления карательной 

функции государства. Вся история российского государственного 

суда':'".ЗТО·В большей степеШІ история неправосудия. Политический 

прагмагизм государства в лице должностньІХ лиц или судей играл 

репіающую ролЬ в процессе судопроизводства:~ Правосудне зависело 
от сменьІ политического курса странь1 и лиц, находящихся у власти. 

Наrnядньrй тому пример- сталинекие репрессии. 

Исследования репрессий в годьІ сталинизма зто наглядно 

подтверждают. Однакоистоки зтих репрессий необходимо искать 

в более ранний период, хотя бьІ, например, от времеШІ дискуссий 
сЛ. Д. Троцким в 20-е гг. Начатая в то время борьба с троцкизмом 

продолжалась до самой смерти Сталина. 

В протоколах заседаний бюро Ростовекого обкома В:КП(б) за 

193 7 г. есть документьІ, связанньІе с вьІЯВЛением лиц, которьте уча
ствовали в троцкистской оппозиции начала 20-х гг. В телеграмме, 

датЙjюванной29 ноября 1937 г.,"наимя секретаря Роётовского обко
ма nартии Сталин сообщал: «Первого декабря исполняется третья 

годовщипа со дня злодейского убийства троцкистско-зиновьевской 

бандой товарища Сергея Мироновича Кирова. ЦК предлагает 

осветить в nечати и на открЬІТЬІХ партийньІХ собраниях с участием 

беспартийньІХ трудящихся герояческую жизнь товарища Кирова и 

его борьбу за коммунизм, мобилизуя членов партии и трудящихся 

на беспощадное вьпюрчевьmание троцкистско-бухаринских аген

тов иностранньІх разведок, изменников родиньш1 • 
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В стране бьш установлен режим тотальной подо~рительности. 

Поводам к аресту могло послужить любое неосторожна сказан

ное слово, непреднамеренное повреждение социалистической 

собственности и т.д. Причину репрессий второй половиньІ 30-х 

гг. нельзя исследовать и без учета политических взrnядов самого 

Сталина, которьІЙ победу социализма в СССР тесно связьшал с 

классавай борьбой и взаимоотношением Классов внутри страньІ. 
Он считал, что в России есть все необходимЬІе условия для по

строения полного социалистического общества. Иначе думали 

сторшшики мировой революции Троцкий, Зиновьев, Каменеви 

другие партийньІе лидерьr. Они отрицали возможность построения 

социализма в СССР без предварительной победь1 социалисти

ческой революции в других капиталистических странах. Поиск 

внешних врагов социализма внутри странь1 не мог не создать 

обстановки всеобщей подозрительности и не отразиться на внут

рипартийной борьбе, на всех социальнЬІх конфликтах. По всей 

видимости, обстановка всеобщей подозрительности саздавалась 

ЦК ВКП( б) специально. Поиск врагов не обходилея без перегибов 

в деЯтельно(;ти·п~рт~йнЬІх, .с.оветских и НКВДешньтх чиновни
ков. Причиной Как раз и бьши плановьте задания вЬІШестоящих 
карательньтх органов нижестоящим по вьтявлению иностранньІХ 

шпионов и т. д. В процессе их деятельности, наряду с арестами 

безвинньтх граждан, бьтло задержано и много настоящих шпионов, 

дивереаптов и вредителей. 

Международная и общеетвенно-политическая ситуация в 

СССР того времени во 1\rnогом проливает свет на причиньІ ре

прессий ] 93 6-] 93 8 гг. Россия долго во евала, и люди привь1кли к 
насилию. Насилие являлось главньІМ методом решения многих 

проблем. Действительно, Советский Союз находился в положе

нии осаждеиной крепости и для поддер)кания порядка жизненно 

необходимЬІ б:ьіли строгая дисциплина, суровьІе наказания за не

исполнение законов, приказави решений. Однако реакция на те или 

инь1е нарушения у некоторьІХ руководителей народного хозяйства, 

партийньтх и советских органов бьша неадекватной. Отдельньте 

председатели колхозов устранвали жестокие самосудЬІ над кол

хозниками, несовершеннолетними детьми за незначительньте 

Нарушения ДИСЦИПЛИНЬІ. 
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На период войньІ в СССР бьш установлен крайне жесткий 

политИЧеский режим. Усялилась ответственность за все видЬІ 

совершаемьІХ преступлений, появились новь1е состав.ьr пре~ 

ступлеНий, специфичн.ьrе для военного времени. Уже в первьІЙ 

день воЙНЬІ бьш принят Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «0 военном положении», катарьІЙ устанавливал, что в 
местност.яХ, обьявленньrх на вое:нном положении, все функции 

органов государственной власти в области обороньІ, обеспечения 
общественного порядка и государственной безопасности принад

лежат воеННЬІМ советам фронтов, армий, военньrх округов, а там, 

где их нет, - вь1сшему командованию войсковьІХ соединений. В 

зтих местиостях все дела о преступлениях, направленн.ьrх против 

обороНЬІ, обЩественного порядка и госбезопасности, рассматри

вали военньІе трибунальІ. Президиум Верховного Совета СССР 6 
шаля 1942 г. издал Указ «Об ответственности за распространение 
в вЬенное время ложньІХ слухав, возбуждающих тревогу среди 
населения». Если ·ЛожньІе слухи прИзнавались анrисоветскими, 
то они квалифИцИр.овались как контрреволюционная агитация. 
Согласно поло:Ж~~ о военньІХ трибуналах они имели право 
рассматриваТЬ дdііа ho истечении 24 часов с момента вручения 
обвиняемому копни обвинительного заключения, а их приговорьІ 
кассациоН:ному об:Жалованmо не подлежали и могли бьпь отмененЬІ 
лишь в порядке над:зС>ра. Сураво каралось злостное нарушение 
правил местной противовоздушной обороньІ. Лица, виновньrе в 

зтом, осуждались к лишению свобоДЬІ на срок не ниже 6 месяцев, 
вплоть до расстрела. 

В 1942 і. бьиіа введена трудавая мобилизация всего трудаспо
собного населения странЬІ, отмененьr О'ГІlуска. Но, пожалуй, одним 
из самьіХ дейстВенньrх и суровьІХ бьш приказ Сталина .N"2 227 от 
28 ИІО.JіЯ. 1942 г. Благодаря зтому приказу. б:Ьшо приостановлено 
отступление советских войск, пов:ьrсилас:ь дисциплина в воин

ских подразделениях. «ПаникерЬІ и трусь1 должнь1 истребляться 
на месте», -говорилось в приказе. Предателями обьявлялис:ь все 

командирьІ и политработники воинских подразделений, которьtе 

отсТупят с боевьІХ пазиций без приказа вьtсmего командования. 
По примеру немецких войск в советской армии приказ:ьrnалось со

здать штрафнь1е батал:ьоньІ и сформировать хорошо вооруженньrе 
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заградительнЬІе отрядЬІ. Последние ставились в непосредственном 

тьІлу неустойчивьJХ дивизий и должньІ бьmи « ... в случае паники 
и беспорядочноrо отхода частей дивизии расстреливать на мес

те паникеров и трусов и тем помочь честнь1м бойцам дивизий 

вьшолниrь свой долг перед Родиной». Зтот приказ бьш прочитанво 

всех ротах, зскадронах, батареях, зскадрильях, командахи штабах. 

В апреле 1943 г. бьш издан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «Об уголовной ответственности немецко-фашистских за

хватчиков и их пособников», которьІм вводились смертная казнь 

через повешение и ссьІлки на каторжнь1е работЬІ на срок от J 5 
до 20 лет. Жесткие мерьІ в деятельности карательнь1х органов 
СССР в условиях военно го времени во мноrом обеспечивали про

чиость тьша и правопорядка в стране. Многое, что делал Сталин 

в годьІ войньІ, служило интересам народов Советского Союза и 

зарубежньІХ стран. Опоздание разгрома фашистекой Германии 

примерно на полгода дало бь1 возможность гитлеровцам стать об

ладателями ядерного оружия. 

Цри освобождении ранее оккупированньІХ германскими вой

скамп территорий производились расследования престутшений, 

совершеннЬІх оккупантами и изменниками РодиньІ. В резуль

татезтого уже в 1943-1944 гг. в ряде городов бьши проведеньІ 
судебньте процессьт над немецкими .военньІми преступниками и 

предателями. 

Ряд народов (чеченцЬІ, ингуши, карачаевцьІ, балкарцьr, 

крьІмские татарь1, калмЬІки), определеиная часть населения 

которьтх перетла на сторону Германии, вступили в организоваІmЬІе 

немдами воинские отрядьІ для борьбьІ против Красной Армии, бьш 

переGелен на В.о.сток страньІ, а их национально-территориальнЬІе 

образования ликвидированьІ. Зтот факт красноречиво свидетель

ствует о том, что антирусская политика советского руководства на 

Северном Кавказе в 1918-1920-е гг. не имела успеха. Пренебре

жение интересами русских на Северном Кавказе имело место на 

протяжении 1917-1929 гг. Однако непонятнь1 причинь1 переселення 
немцев на основании Указа президиума Верховного Совета СССР 

от.28 авr.уста 1941 года «0 переселении немцев, проживаюших в 
районах Поволжью>. Народ переселили, предотвратая возмо:жньте 

преступления, то есть без винь1. 
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Вопрос о репрессиях периода сталинизма является сложнь1м 

и в наши дни. Даже многие совремеmmки Сталина, работники 

караrельньІХ органов не могут об:ьяснить их истинную причину 

и цель. Одно лишь не вь1зьmает ни у кого сомнений - в работе 

караrельньІх, партийНЬІХ и советских органов бьmи «перегибьІ», 

обусловлеІПІЬІе сталинскими методами осуществления государ

ственной власти. Они проявлялись в деятельности не только 

центральньІХ караrельньІХ органов, но и местньІХ. Причем излиm

нее «усердие» проявляли как работники органов безопасности, 

милиции, прокуратурь1, так и судов. 

Причина репрессий в годьІ сталинизма кроется в конкретно

исторических условиях развития советского государства, в психо

логическом переживании зтих условий гражданамн СССР, и в пер

вую очередь, должносТНЬІМИлицами государства. ГодьІ правлення 

Сталина- зто сложньІй и трудиьІЙ период, когда реализовьmалась 

идея скорейшего упразднения рьmочньІХ отношений. В борьбе за 

власть и в процессе реализации своих планов Сталин действовал 

хладнокровно, целенаправленно, идеологически обосновьrвая 

практику карательньІХ органов. Официально все бьmо подчинено 

од;ной цели - созданmо багатого, сильного и непобедимого со

'-;\И.ІЩИстического государства. Неофициально Сталин боролея за 

сохранени:~ своей власти. 

В России начала ХХІ века проблема правосудня ещё более 

усугубилась, чем в «застойньІе» времена существования СССР. 

Народная поговорка о том, что прав тот, у кого больше прав и кrо 

сильнее, стала истиной жизни. 

Любой сулебНЬІЙ процесс в демократическом и гумаином 

государстве направлен на установление истинь1. Без зтого нельзя 

:ц~щосить справедливь1й приговор или решение суда, вершить пра

восудие. Именно вердикть1 суда непосредственно свидетельствуют 

об уровне социальной справедливости в конкретном обществе в 

определённое время. Они, каки решения исполнительной и законо

дательной властей, являются условием доверия к государствеНной 

вла,с~ в целом. Однако возможности правосудня ограничиваются 

деЙС"!В)'ЮІЦИМ законодательством, уровнем его гуманности и спра

ведЦИвости. СправедливьІМ суд делают в первую очередь люди 
(судьи), а кроме них- лишь действующие законь1, которьІМ он 
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должен неукоснительно следовать в духе принципа законности. 

ПорядочнЬІе судьи в условиях системного кризиса российского 

общества- явление редкое. 

Справедливость в праве nри назначении наказания заклю

чается прежде всего в обязательном реагировании государства 

в лице его комnетентньrх органов на совершённое правонаруше

ние. Принцип справедливости в деятельности суда заключается 

в вЬІявлении соразмерности nравонарушения и наказания за 

него при реализации ряда требований (закон обратной сильІ не 

имеет, за одно правонарушение должно бьпь одно наказание, 

ответственность должен нести тот, кто виновен). Оценивая рос

сийскую судебную систему мо:жно сказать, что за последние 

20 лет она претерпела зволюцию, но до судебной власти со
временного правового и социального государства ее развития 

не произошло. История показьrnает, что без независимого и 

справедливого суда не может бьпь устойчивого правопорядка. 

Правосудме - зто деятельность по разрешению социальньJХ 

конфликтов в соответствии с действующим справедливьJм за

конодательством, правовьІми обЬІчаями. Однако в более узком 

смьJсле правосудие - зто деятельность судов по рассмотрению 

уголовнЬІх, гражданских, административнь1х, арбитражньІх 

и иньrх дел в соответствии с действующим справедливь1м за

конодательством. Судебная власть вьшолняет функции право

судия, судебного контроля (надзора) за законностью и обосна

ванностью применения мер процессуального nринуждения, 

удостоверения фактов, имеЮщих юридическую силу. Судебная 
власть - зто функционирование судебной системьІ по защите 

общественного порядка путём правосудия в соответствии с 

закреплённьІми за ней в Конституции полномочиями. 

Судебная власть с момента своего возникновения имеет 

правовую форму вЬІражения. Право обеспечивает стабильность 

и единообразие судебной власти. Судебная власть должна 

ВЬІполнять свои функции, а само право при зтом должно стано

виться злементом судебной власти. Судебная власть оказьmает 

влияние и на право, но степень зтого влияния зависит от право

вой системьJ страньІ. 
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Іваннікоа І. А. (Ростов-на-Дону, Росія). Історичні корені проблеми 
становлення судової влади в Росії 

У роботі розкривається еволюція основних рис судової влади в Росіі 

у ХХ - на початку ХХІ cr. 

Иванникав И. А. (Ростов-на-Дону, Россия). Исторические корни 

проблемьІ становления судебной власти в России 
В рабОТе раскрь1вается зволюция основнь1х черт судебной власти в 

РосСии в ХХ- начале ХХІ века. 

lvannikov І. А. (Rostov-on-Don, Russia).The historical roots of the 
problem of judicial authority establishment in Russia 

The article highlights the evolution ofthe main features ofjudicial authority 
in Russia in ХХ - stait of ХХІ century. 

1 PocrntJffCКUй ,аб~;:ам ВКП(б). Бюро. Прото~;:QJІ М 11 заседания бюро Ростов
ского об~~~.ВКП(б) 11.материальz кнему. Начато 8 декабря 1937 г. 11 ІЩНИ 
РО.- Ф. 8.'- Оп. 1.- Сf!!іЗка 4. -Арх. М 15. -Л. 414. 

Бостав С. К. (Запоріжжя) 

ДО ПИТАННЯ ПРО ШСТИТУЦІЙНИЙ 
ЗВ'ЯЗОК СУДОВОЇ ВЛАДИ 

З ЕЛЕМЕНТАМИ ФОРМИ ДЕРЖАВИ 

(ТЕОРЕТЩ(О-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

Держава - одне з ~а}Щажливіших політико-правових явищ 

цивілізованого суспjльства .. Як І будь-яке соціальне явище, вона 
має зміст і форму. Фор~а держави - це спосіб іс~ання й вира
жеНЩІ зм~е<'І)' держави, який зовнішньо відображаєТhся .в історично 

зумовленій струкrурно-інстиrуційній і територіальній організації 

державвої влади, у способах і методах ії реалізації1 • Її елементами 
є форма держ~ного J;Ір8.в.ління, форма державно-територіального 
устрою та форf.{а політичного режиму держави. Кожен із цих 

елементів, являє собою владну підсистему, що складаєТhся з від

повідних інстиrуцій. 
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У найзагальнішому виглядІ 1 на весь період державно

організованого суспільства ці інституцН подані відомою тріадою 

органів влади: виконавчої, законодавчої та судової. Проте їх міс

це, роль, nриЗначення в різні історичні епохи були різними, що 

зумовлювалось історичним типом держави та їі форми. З огляду 

на сформульований нами раніше nідхід до типології держав, згід

но з яким виділяють два зумовлені станом кастово-станового та 

громадянського сусnільств історичні типи держави (нереспублі

канський та республіканський У, ми визначили, що кожному з них 

притаманний свій «тип форми»3 • 

Зміст «типу форми» визначається: 

а) співвідношенням держави та стану суспільства, яке вира

жається в тому числі в наявності або відсутності різкої соціальної 

диференціації; 

б) сrупенем концентрації і централізації державної влади по 

горизонталі й вертикалі; 
в) закритісnо чи відкритісnо характеру влади, який визнача

ється досrупом у владні струкrури різних груп населення; 

г) формами політичноїучасті (примусовими або добровільни

ми) населення в управлінні, формуванні інстиrутів влади. 

Якщо на основі цих ознак визначити типовий для відповідноj' 

історичної епохи зміст і позначити відповідні тили форми держави 

за термінологією, пропонованою деякими державознавцями4, то 

виходить, що історичному типу держави епохи кастово-станового 

суспільства відповідає історичний тип «монократичної ( єдиновлад
ної) форми», а державі епохи громадянського суспільства- «по

лікратичної (багатовладноі) форми». 

Монократична державна форма, соціальним середовищем 

котро'і є диференційоване (кастово-станове) суспільство, харак

теризується тим, що державна влада зосереджена в руках приві

лейованих верств населення, а інші прошарки населення повно чи 

частково усунуті від участі в управлінні державою .. Це знаходить 
відображення в тому, що органи верховної державної влади фор

муються без участі населення або ж ця участь має символічний; 

показний характер; влада концентрується. в одних руках, має одно

особовий характер і 1'й властива організаційна єдність, відсутність 

розподілу влади, а також системи взаємних стримувань і проти-
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ваг; в організаціївлади за територіальною ознакою пракrикується 

прИІЩИП призначення струюур виконавської вертикалі, інтереси 

центру домінують над місцевими. У діяльності органів держави 

робиться акцент на перевагу прямого насильства із застосуванням 

репресивних заходів з боку :карального апараrу, що поєднується з 

ідеологічним примусом. 

Зважаючи на те, що для монократичної форми держави харак

терні концентрація всіх вищих органів державної влади в ру:ках 

однієї особи, яка одноособово здійснює державне управління, та 

відсутній розподіл влади, неможливо визначити кореляційний 

зв'язок між органом державної влади і відповідним елементом 

форми держави. Адже єдина й неподільна державна влада через 

виконавчі, законодавчі й судові органи забезпечувала існування 

монократичної форми держави. Оскільки їі будова базується на 

принципі концентрації влади, а не ії поділу на певні гілки, то кіль

кістьвзаємозв'язків у системі «влада законодавча, влада виконавча 

(глави держави й уряду), влада судова» мінімальна, оскільки вони 

«замикаються», як правило, на одному владному органі - главі 

держави, влада якого, по суті, й визначає зміст усіх елементів 

такої форми держави: ·форма правління - монархічна, форма 

державно-територіального устрою- імперіальна (або ж жорстко 

централізована), форма політичного режиму- недемократична 

(або ж антидемократична). 

Інша· сиrуація склалася з переходом суспільства від кастово

станового до громадянського, коли на зміну монократичиїй формі 

держави приходить полікратична. Така форма держави, соціальним 

середовищем якої є відносно однорідне суспільство з численним 

і міцним середнім класом, хараКТеризується тим, що органи дер

жавної влади формуються в результаті застосування тих чи інших 

демократичних способів, а відносиНи між ними будуються на 

основі принципу поділу державної влади, системи стримувань і 

праrиваг, взаємодії і субсндарності влади; територіальна струюура 

держави будується з урахуванням балансу інтересів центру й міс

цевих територіальних спільнаr різнmt рівнів; у діяльності органів 

держави акцент робиться на демократичні форми й методи, у тому 

чи іншому обсязі використовуютьсярізні форми участі громадян в 
управлінні державою, проголош.уЮrься і здійснюються на пракrиці 
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основні демократичні права і свободи громадян, засновані на ви

знанні загальнолюдських цінностей. 

За полікратичноУ форми держави спостерігається певна дивер

сифікація державних органів, іХ «зосередження» навколо елементів 

форми держави. 

Відносно інституційного забезпечення форми державно

територіального устрою (або ж вертикальної організації публічної 

влади) слід зазначити, що це залежить від прийнятої в тій чи іншій 

державі відповідної такої форми: федеративної чи унітарної. Тут 

може бути певна ієрархія законодавчих, виконавчих і судових 

органів, як правило в федераціях, або ж ієрархія центральних і 

місцевих органів влади- в унітарних державах. 

Щодо форми правління слід зауважити, що певні державні 

органи не «зосереджуються навколо», а складають їі інституцій

ну структуру. Які ж вищі органи державної влади є системними 

елементами форми правління? Аналіз П дефініцій свідчить, що 

стосовно складу цієї владної системи серед дослідників немає єд

ності. Загалом можна виділити дві основні позиції": одні автори (іх 

більшість) вважають структурними елементами форми правління 

«вищі органи держави, виші державні інститути, державні органи 

тощо», інші стверджують, що такими структурними елементами є 

тільки вищі органи законодавчої й виконавчо'івлади (С. Ю. Кашкін) 

або ж ті органи, що співвідносяться з законодавчою та виконавчою 

владою (В. М. Шаповал, А. З. Георrіца). 

Найбільш слушною вважаємо останню точку зору, згідНо з 

якою владними елементами форми правління визначаються вищі · 
органи законодавчої та виконавчої" влади. Це досить виразно спо

стерігається при президентській формі правліm:ІЯ, де струю:урНИМИ 

інституційними елементами є вищий законодавчий орган та ви

щий орган виконавчої влади на чолі з nрезидентом. Дещо. іншою 

є сиrуація при парламентській та змішаній формах правління, у 

струюурно-інституційній системі яких уже наявні не два, а три 

відносно автономні вищі органи (гілки) виконавчої" й законодавчої 

влади. Звернемо увагу на те, що за таких форм правління. особливо 

це стосується змішаного П виду, влада глави держави (як правило, 

президента) відокремшоється від виконавчої (урядово]") влади й на

буває характеру самостійної, по суті, четвертої, «новаційн.о1"», як П 
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пропонує назвати О. Ф. Скакун, гілки влади5 • З цим доповненням 

ЮІасичної тріади гілок влади слід погодитись, оскільки в сучасній 

державі існує чимало органів і посадових осіб (це стосується насам

перед президенwи), котрих не було за часів формування концепції 
поділу вла.ци6. ОІже, структурними елементами форми правління 

слід вважати інстmути: rлави держави, парламенту й уряду. 

Дехто з учених (В. Є. Чирків) схиляється до думки, що інсти

туційним елементом форми правління є також судова влада. Це 

проявляється, зокрема, в тому, що суд покликаний здійстовати 

свої функції, керуючись лише законом, правом, незалежно від 

суб'єкrивного .впливу законодавчої чи виконавчої влади. Зважа

ючи на те, що функції судово}" влади полягають у стримуванні 

цих двох гілок влади в рамках nрава і конституційної законності 

через здійснення конституційного нагляду й судового контролю за 

ними, в охороні прав і свобод громадян, доходимо висновку, що 

судовавлада має доqить міцнийзв'язок з іншим елементом форми 

держави- nолітичним р~жимом, тобто сукуnністю сnособів і ме

тодів здійснення nолітичної влади, яка є результатом проявлених у 

конкретній соціальній практиці сукупних вольових дій державних, 

суспільно-nолітичних та ініnих соціальних сил. 

, Перелік основних формалізованих ознак політичного ре:жиму, 
зміст якого визначається, як правило, сnособом і порядком фор

мування органів державної влади; порядком розподілу компетен

ційних повноважень між ними та характером їх взаємовідносин; 

місцем і роллю армії, поліції та іmпих силових структур у дер

жавному механізмі; роллю, яку відіграє право в житті суспільства 

й у виріщепні державних справ; ступенем незалежності судової 

влади від іІІІЩЦ гілок влади та характером здійсненого їі органами 

правосуддя; ступенем реальності й гарантованості nрав і свобод 

громадян, їх реальноїучасті в суспільно-політичному житті країни 

та в управлінні державою тощо, свідчить про те, що переважна 

більшість із них перебуває у функціональному полі судової влади. 
Якщо судова влада не відділена від виконавчої або (якщо фор

мально розділена) залежна від неї і здійснює несправедливе право

суддя, відсутні права і свободи громадян або ж тільки деЮІаровані, 
але немає конкретного, що не підлягає судовому захисту, механізму 

іх реалізації, якщо роль права в житrі суспільства й у вирішенні 
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держа~;~них справ, істотно обмежена, армія, поліція й інші караль

ні струь.-тури займають особливе мjсце в державному механізмі, 

оскільки стоять на сторожі владної верхівки, реальна участь гро

мадян і іх об' єднань у державному й суспільно-політичному житrі, 

в управлінні державою взагалі відсутня або ж істотно обмежена, 

то йдеться про недемократичний політичний режим. І навпаки, 

якщо судова влада незалежна, здійснює справедливе правосуддя, 

громадяни і їх об'єднання реально беруть участь у державному й 

суспільно-політичному житті, партійно-політичним силам забез

печений плюралізм; право має верховенство у державних справах 

та у суспільному житті, армія, поліція й інші каральні струюури 

функціонують у суворо визначених правових межах, а 1Х діяльність 

спрямована на охорону особи та країни від будь-яких зазіхань, на 

забезпеченні суспільної безnеки та громадського порядку, основні 

способи вирішення соціальних і політичних конqmіктів здійсню

ються на основі компромісу, перемовин, а такі методи, як примус 

та насильство, застосовуються у виняткових і суворо окреслених 

законом випадках, то в цьому разі можна говорити про наявність 

демократичного політичного режиму. 

Отже, повертаючись до висловленої В. Є. Чиркіним позиції, 

слід зазначити, що судова влада, безперечно, має певний вплив 

на форму правління, але він зумовлений загальними зв· язками 

законодавчих, виконавчих і судових органів у системі елементів 

форми держави. Головний же зв'язок і відповідно вплив судова 

влада через систему своїх органів здійснює, на нашу думку, на 

зміст форми політичного режиму. 

Підсумовуючи наведене, можна зазначити, що досліджувати 

таке складне явище, як форма, держави доцільно за допомогою 

інституційного методу, адже саме через систему інституцій, що 

породжують владні відносини, із яких вона, по суті, і складається, 

можна визначити матеріальність їі існування. Зважаючи на те, що 

форма держави струкrурно побудована з трьох елементів (форми 
правління, форми державно-територіального устрою та форми по

літичного режиму), й і ці інституціїпевним чином співвідносяться 

із зазначеними формами. Їх конфігурація та відповідні зв'язки іс
торично зумовлені, оскільки залежать від історичного типу держави 

та іІ форми. Для сучасної держави характерний такий інституційний 
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зв' язок: форма правління-rnaвa держави, парламент та уряд; форма 

державно-териrоріальноrо устрою - органи центральної влади й 

місцеві органи влади і форма політичного режиму- судові органи. 

Бостан С. К. (Запоріжжя). До питання про інституційний зв'язок 
судової влади з елементами форми держави (теоретика-історичний 
аспект) 

У сtапі доспіджується характер впливу судової влади на форму дер
жави крізь призму їі взаємодії з інститутами окремих структурних елементів 
останньої, а також відповідний інституційний зв'язок. 

Бостан С. К. (Запорожье). К вопросу о институционной связи 
судовой власти с злементами формьІ государства (теоретика

исторический аспект) 

В статье рассматривается характер влияния судебной власти на 
форму гпсударства сквозь призму её взаимодействия с институтами 
отдельнь1х структурньtх злементов последнего, а также соответствующая 

институционная связь. 

Bostan S. К. (Zaporizhzhya). On the institutional connection of the 
judiciary to the elements ofthe form of state (theoretical-historical aspect) 

The artide studies the character of the iпfluence of judiciary оп the forrn of 
stat~ through the perspective of its iпteraction with the institutions of individual 
structure elements of the latter, as well as the respective institutional connection. 

1 Актуальні пробле.Jии теорії дер:жави та права: навч. посіб. - Ч 1. - К., 
2007.- с. 168. 

1 Бостан С. К. Типологізація держави : нові підходи І! Науковий вісник 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. 

- 2006. -М 2. - С. 36-42. 
3 Бостан С. К. До питання про типологію форми держави 11 Правова дер

жава: Щорічник. - К.: Ін-т дер;жави і права ім. В. М. Корецького НАН ·України, 

2004. -Вип. 15.- С. 52-59. 
4 Мухаев Р. Т. Т.еория государства и права. -М., 2002.- С. 126-128; Сравни

тельное конституционное право: Учеб. пособие І отв. ред. В. Е. Чирют. - М., 

2002. - С. 255; Теория государства и права : учеб. для вузовІ под ред. lvL М Рас
еолова, В. О. Лучина, Б. С. Збзеева. -М, 2001.- С. 74-79. 

j Скакун О. Ф. Президентська гілка влади в систеАіі розподілу влад {)! кон
тексті сучасного реформування) І/ Вісник. Луганської академії внутрішніх справ 

МJlС~ені 10-річчя незалежності України. -2004.- Ч 1.- С. 9.- СІ2ец. випуск. 
6 Чирк.ин В. Е. Государствоведение : учеб. - М., 1999. - С. 258. 
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Андрійко О. Ф. (Київ) 

АДМШІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО 

ВУКРАЇНІ: 
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНІСТЬ 

Важливою гарантією реалізації консТИІ)'ційного принцИПу від

повідальності держави за свою діяльність перед людиною є право 

кожJюго оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльність органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. Складність захисrу прав громадян у сфері публіч

них відносин пояснюється залежністю їх від адміністративних 

органів та 1х посадовців, які мають право приймати обов'язкові 

для громадян рішеІПІя. Реальність і надійність захисту з боку 

держави має забезпечуватися розглядом адміністративних спорів 

належним авторитетним органом- судом, перед яким громадянин 

і адміністрація є рівними1 • 

У сучасних демократичних країнах для гарантування· прав 

громадян у відносинах із владними органами й посадовИми осо

бами існує правовий захист з боку належного та справедливого 

адміністративного суду. У багатьох європейських країнах адміні

стративне судочинство має давню історію. Г. Бребан зауважував, 

що адміністративна юстиція була створена як результат недовіри 

революціонерів до судової влади і необхідність будь-якою ціною 

забезпечити юрисдикційний контроль над апаратом управлінkя2• 

У літературі здебільшого розглядаються дві основні доктрини 

організації судового захисту прав і свобод людини у відносинах 

з органами публічної влади, що є характерними для зарубіжних 

країн. Один із них, як зазначають автори, має місце у більшості 

розвинутих країн континентальної системи права. Для цих країн 

прийнятним є існування в межах судово]" влади окремої спеціа

лізованої гілки адміністративних судів. Характерною ознакою 

такої моделі організації судового захисту є професіонатіізм і 
досвідченість суддів, що забезпечується їхньою спеціалізацією 

та існуванням особливо]~ процедури розгляду судами адміністра

тивних справ. 
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Водночас в окремих кра1"нах має місце своя специфіка адміні

страгивного судочинства. Так, французька адміністративна юстиція 

має тісний зв'язок з управлінським аnаратом, тоді як німецька 

система адміністративної юстиції входить до єдиної системи 

правосудця й організаційно та функціонально відокремлена від 
адміністрації. 

На початку ХХ ст. в Росії висловлювалася думка про те, що 

функції адміністративної юстиції мають здійснюватися лише суда

ми-загальними або адміністративними3 • Представники іншої точ

ки зору вважали, що для розrnяду адміністрагивних спорів потрібно 

створювати в органах управління адміністративно-судові колегії\ 

тобто квазісудові органи. Українські правники теж обговорювали 

можливість створення квазісудових органів після ознайомлення з 

досвідом захисту, nрав громадян в ішпих країнах. 

За другоІQ докrриною, що має поширення в країнах англосак

сонської системи права, адміністративна юстиція не належить ні 

до адміністративної юстиції, ні до судової. Вона намагається їх 

поєднати через делегування повноважень. Кожна із зазначених 

докгрип має свої переваги й недоліки, при цьому важливим Зали

шається спрямованість адміністративної юстиції на забезпечення 

захисrу прав громадян. 

Аналізуючи різні способи організації судового захисrу прав і 

сврбо,ц громадян та відзначаючи їх позитиви, недоліки й особливос

ті, досліДЮІки зауважують, що кожна держава обирає організацію 

і пр!Шові процедури захисrу прав mодини, керуючись багатьма 

чинниками в цьому виборі. Однак при цьому визначальними мають 

бути принципи, відповідно до яких людина визнається найвищою 
соціальною цінністю, а 'іі права та свободи становлять зміст і спря
мованість діяльнqсті держави. 

Правосуддя вУкраїні, відповідно до ст. 124 КонстиrуціїУкра
їни, здійснюється виключно cyдal\-m; делегування функцій судів, 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими 

особами не допускається. Отже, на констИ'І)'Ційному рівні визна
чено незалежність судової влади від інших видів діяльності, що ії 

здійснюють органи та посадові особи в державі. 

Заnровадження адміністративного судочинства в незалежній 

Україні було обrрунтовано Концепцією судово-правової реформи 
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Укра:їни від 28 квітня 1992 р. Метою адміністративного судочин
ства, як зазначається в концепції, є розгляд спорів між громадянами 

й органами державного управління. У Верховному Суді України 

концепцією передбачалося створення колегії в адміністративних 

справах як суд апеляційної та касаційної інстанції. В обласних 

судах мали діяти Колегії в адміністративних справах як суди пер

шої та апеляційної інстанції, а на районномУ рівні передбачалося 
введення посад адміністративних суддів, які входили б до складу 

районних (міських) судів. 

Про необхідність створення адміністративної Юстиції йшлося в 

Концепції адміністративного права України, що була підготовлена 

в 1998 р. У розділі 13 «Запровадження в Україні адміністративної 
юстиції як форми судового контролю за виконавчою владою» за

значалося, що чинний Закон України «Про звернення громадян» 

та норми ошви 31-А Цивільного процесуального кодексу України 

недостатні для адміністративно-правового захисту громадян. Спе

цифіка розmяду справ, що випливають з адміністративно-правових 

відносин, потребує створення нових адміністративно-судових 

форм і наявності особливої суддівської кваліфікаці1' у цій сфері. 

Необхідність запровадження адміністративної юстиції в Україні, 

обумовлена тим, що адміністративна :tQстиція у демократичній 

правовій державі уособлює механізм захисту від незаконного 

втручання органів державної влади, їх посадових осіб, в особисті 

справи громадян, а необхідність розподілу юрисдикційної праці 

суддів випливає зі статей 125 і 12 7 Конституції України, які перед
бачають створення спеціалізованих судів. 

Предметом оскарження до адміністративних судів, зазнаЧалося 
в концепції, є рішенНя, в тому числі нормативні акти Президента 
України, органів виконавчої влади, органів місцевого самовря

дування та об' єднань громадян, ї'х дії або бездіяльність, щоДо 
яких фізичні особи або інші суб'єкти адміністративно-правових 

відносин вважають, що порушені чи обмежені права та свободи 
людини і громадянина. 

У концепції зазначалося, що провадженнЯ у'сі:ф~ах про понов
лення прав громадян та інших суб' єктів адміністріпИвно-правових 
відносин має стати основним видом провадженнЯ в а.dМ1ністра
тивн:их судах. При цьому адміністративний суд не повинен мати 
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повноважень щодо притягнення до криМінальноївідповідальності 
громадян. Водночас справи про притягнення до відповідальності 

посадових осіб органів виконавчої ВЛадИ, органів місцевого само

врядування та об' єднань громадян необхідно віднести до юрис

дикції адМіністративних судів. 

Про необхідність створення правової бази для запровадження 
В Україні такоЇ формИ СудОВОГО ЗЗХИС'І)' прав і свобод громадян у 
сфері виконавчої влади, як адміністративна юстиція, йдеться у 

Концепції адміністративної реформи в Україні 1998 р., положення 
якоїУказом Президента України від 22 липня 1998 р . .N!! 810/98 були 
покладені в основу здійснення реформування системи державного 

управління. 

оТже, на кінець 2000 р. мали місце концеп'І)'альні напрацю
вання організації та правового забезпечення адміністративного 

судочинства в Україні. 

Якщо на рівні концеП'І)'альних засад про необхідність судового 
захис'І)' прав громадян та створення адміністративних судів ішлося 

майже З rіерпіих ДНів побудовИ неЗалежної України, то законодавче 
закріпленНя формуванНЯ в деj,жаві системи спеціалізованих адміні
стративних судів фаіmіч'Но відбулося лише в 2002 р. У Законі Укра
їни «Про судоустрій УкраІни»5 від 7 лютого 2002 р. зазначалося, 
що судова влада ре8Лізується через здійснення правосуддя у формі 
цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а 

також консТИ'І)'Ційного судочинства. Судочинство здійснюється 

Консти'ІуціЙНИм·суДом України та судами загальної юрисдикції. 
ПрИйняття Закону України «Про судоустрій України», як за

значають науковці6, ознаменувало початок якісно нового стану 

судової реформи в державі. У нормативно-правовому акті було 

відображено позицію законодавця, щодо багатьох невирішених 

питань організації судової вЛадИ і відправлення правосуддя. Указом 
Президента України від 1 жовтня 2002 р. був створений Вищий 
АдміністратИвний суд України, як вища ланка в системі адміні
стративних суДів України. Формування місцевих та апеляційних 

адміністративних судів було започатковано Указом Президента 
України від 16 листопада 2004.р. 

Процес визна"'Іення й. формування організаційної судової 

струк'І)'ри з метою захис'І)' та забезпечення реалізації гарантова-
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них конституційними нормами прав і свобод громадян був дещо 

складним, проте громадяни України отримали можливість захи

щати свої права в адміністративному суді, основним завданням 

якого є забезпечення захисту гарантованих Конституцією України 

та законами прав і свобод людини й громадянина, прав і зaкomrnx 

інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. 

Разом з тим хоч організація системи адміністративних судів 

і була закріШІена в нормах закону й актах Президента України, 

необхідно було на законодавчому рівні регламентувати діяльність 

адміністративних судів, визначивши іх завдання, повноваження, 

процесуальний порядок розгляду адміністративних справ. 

Кодекс адміністративного судочинства України був прийнятий 

6 липня 2005 р., а вже через два місяці були внесені перші (але не 
останні) зміни й доповнення; він став правовим актом, що реrулює 

матеріальні і процесуальні положення діяльності адміністративних 

судів України. Основним завданням адміністративного судочин

ства, відмічається в Кодексі, є захист прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно

правових відносин від порушень з боку органів державної ВЛадИ, 

органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових 

осіб, інших суб'єктів під час здійснення ними владних управлін

ських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень 7• 

Водночас створення правової бази для захисту прав громадян 

у судовому порядку не повною мірою вирішило проблеми, що 

мали місце. 

Закон України «Про судоустрій і статус судів» від 7 липня 
2010 р. N!! 2453-УІ (ст. 12) визначив, що судова влада в Україні, 
відповідно до конституційних засад поділу· влади, здійснюється 

незалежними й безсторонніми судами, утвореними ·згідно з за

коном. Судову владу реалізують професійні судді й, у визначених 

законом випадках, народні засідателі та присяжні через здійснення 

правосуддя в рамках судових процедур. Судочинство здійснюється 

Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикціі11 • 

Прийнятий Закон не вніс «суттєвих змін у ~истему адміні

стративних судів»9 • У ст. 21 Закону зазначалося, що місцевими 
адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а 
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апеляційними судами - адміністративні апеляційні суди, які 

утворюються в апеляційних округах, що було уточненням по

переднього викладу. 

Чинний Кодекс адміністрагивного судочинства УкраіНи (далі -
КАС) рег.ламеmує діяльність адміністративних судів. У процесі 

практичного застосування його норм виявляються проблемні 
питання, що потребують наукового осмислеШІя й аналізу з метою 
усунеШІЯ їх у подальшому удосконаленні законодавства. 

Ідеться про питання розмежування компетенції між адміні
стративними судами й іншими судами загальної юрисдикції, в 

тому числі в окремих категоріях справ, що виникають із право

відносин, які рег.ламентуються нормами, зокрема, такої галузі 

законодавства, як господарське право. ВирішеШІЯ даного питання 

невід'ємна пов'язане з визначенням особливостей розгляду та 

вирішенням окремих справ адміністративної юрисдикції, роз
межуванням юрисдикції адміністративних судів та інпіих судів 

загальної юрисдикції. 

Юрисдикція адміністративного суду визначається у ст. 17 КАС. 
До ;неї вкЛючені і повноваження адміністративних судів щодо ви

рішення так званих компетенційних спорів між органами, які мають 

публічно-владні повноваження. Передусім це стосується органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, причому 

мова йде як про спори органів виконавчої мади між собою, так і 

спори між ними та органами місцевого самоврядування, а також 

між цими органами. Натомість у статтях, присвяЧених особли
востям адміністративного судочинства в окремих провадженнях, 

відсутні норми, які передбачали б особливості розг.ляду таких спо
рів. Водночас варто звернути увагу на можливу різницю у підході 

до розгляду подібних адміністративних справ, які можуть мати 
різноманітний характер10• 

Належний розгляд компетенційних сnорів адміністративним 

судом потребує nравових чинників дЛя вноряді<ування делегова
.них владних·trовноважень та забеЗnече:Н'ня налехhіого передання 
й вИКонаFіня делего'ваffііх іІовнов~ень орtаніВ_:kИконавчоївлади 
та органів місЦевого с'амоврядува:Ння. ТоМу 1\1ожна погодитись із 
пропоз~щієЮ, що висrіовлює±ьсЯ·в ЛітераТурі;Ітро законодавче 
врегулЮвання питання делегуваШІя владних повноважень. 
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ІсНує й певна проблема, яка стосується визначеності термінів, 

що вводяться у правозастосовну практику Кодексом адміністра

тивного судочинства. На «понятійно-термінологічні новели» КАС 

вказував професор В. Б. Авер'янов, зазначаючи як цілком леви

правдану позицію законодавця, котрий не зважив на необхідність 

визначення у КАС поняття «публічно-правові відносини». Між 

тим воно є найважливішим, оскільки адміністративна юстиція за
галом має на меті захист прав та інтересів приватних (фізичних 

і юридичних) осіб лише за умови, що вони порушуються у сфері 

саме публічно-правових відносин (ч. 1 ст. 2 КАС). Особа має 
право звернутися до адміністративного суду за захистом у меж

ах виключно публічно-правових відносин (ст. 104 КАС). Отже, в 
інтересах ефективного здійснення адміністративного судочинства 

першорядне значення як для особи, так і судді має наявність єди

ного бачення природи публічно-правовиХ відносин. Певна річ, 
відсутність у КАС нормативної інтерпретації поняття вказаних 

відносин не сприяє подібній єдності1 1 • 

У КАС мають місце й інші термінологічні новели, тому 

зауважимо, що вдосконалення адміністративно-юстиційного 

законодавства має не лише Труптуватися на аналізі практики та 

розробках адміністративно-правової науки, яка має виробити 

відповідні доктринальні засади, а й весь час зіставляти ї'х із від

носинами, що потребують регулювання. Процес удосконалення 

законодавства адміністративного судочинства, виходячи з важ

ливості його в забезпеченні захисту прав громадян, потребує 

особливої уваги. 

Андрійко О. Ф. (Київ). Адміністративне судочинство в Україні: 

історія становлення і сучасність 

У етапі дана короткий огляд історичних передумов і розкривається 

процес становлення адміністративного судочинства в незалежній Україні. 

Андрийко О. Ф. (Киев). Административное судопроизводство в 
Украине: история становления и современность· 

В статье дается короткий обзор историческ!!'х,лредпосьІлок и 
раскрь1вается процесс становления администрап~вного суf\~Прqизводства 

в независимой Украине. 
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Andriyko О. F. (Kyiv). Administrative legal proceedings in Ukraine: 
history of establis_hment and modem age 

The article gives а brief review of historical premises and highlights the 
process of establishment of administrative legal proceedings in independent 
Ukraine.·· 
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Захаров В. В. (Курск, Россия) 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИИ 1864-1917 гг. 

Важнейшим достижением :суДебной реформьІ 1864 г. стало 
провозглашение независимости· :И: сЗ:мостоятельности суда. Но 
анализ закоіюДатецьс~а и npalcrmЩ его Применения показьшает, 
чfО jТи пр:іпЩИ:ПЬ~ не НОСИЛИ абСОJІІОПІОГО характера, а В условиях 
авторитарного режима имели предель1 реализации, что нашло свое 
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проявление в организации судебного управления, под которьтм сле

дует понимать организационное руководство судами и конrроль их 

деятельности. Считаем вюкньJМ исследовать зтот вопрос в связи не 

только с его недостаточньтм освещеннем в научной лиТературе, но 

и потому, что зто позволит расширить представлення о положении 

суда в системе органов государственной власти. 

Исходя из двуединой конструкции судебного управления, расс

мотрим: каждьІЙ злемент в отдельности. Что касается организадион

ного руководства, предполагавшего разрешение организационно

административньІХ вопросов, касающихся построения и функци

онирования судов, то по сравнению с дореформенНЬІм ш~риодом, 
когда вопросЬІ судебного управления решались, главнЬІм образом, 

в Министерстве юстиции, произошли значительнЬІе переменьт. 

Судебная реформа 1864 г. сопровождалась передачей ряда управ
ленческих функций самим судам. 

ВопросЬ! управления в судах рассматривались на распо

рядительнЬІх и общих заседаниях, проходивших в закрьпом 

режиме. Распорядительньте заседания бьши посвященьr пред

варительному «совещанию по делам, касающимся управления 

судебной частью»1 • Общие заседания департамен'гов и отделений 

судов вЬІступали, по сути, главньІМ органом судебного управления, 

к компетенции которого относились кадровЬІе вопросЬІ, обсужде

ние наказов судам, рассмотрение ежегодньтх отчетов собственньІХ 

и подведомственньІх судов и т.п. Закон не содержал закрьІТого 

списка вопросов, рассматриваемьrх на общем собрании, и потому 

руководитель суда мог сазвать его по любому поводу, если счиfал 
его .В8ЖНЬІМ. 

Особо отметим право судов принимать уnравленческие itrnт
наказьт. Они представляли собой правила внутреннего распорядка, 

делопроизводства суда и подведомственньІх ему должностньтх 

лиц и учреждений. Законодательством nредусматривалось два 

вида наказав: общий и особьтй. Общий наказ, по предположени

ям состзвителей судебнь1х уставов, должен бьш аккумулировать 

организационньте и процедурньте нормьт, реrулировавшие вну

треннее устрайство судов. Несмотря на то, что проектьт общего 

наказа готовились несколько раз, он так и не бьш принят. Особьrй 

наказ бьш примерно такого же содержания, но применительно к 
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конкретному суду, которь1й его же и принимал на общем собрания. 
ОбязательНЬІМ условием бЬJJіо представление наказа министру юс

тиции для подrверждения сооТветствия зто го акта законам. Особьте 

наказьІ получили широкое распространение в стране. Большая 

часть судов посчитала необходим:мм принять такие докумеНТьІ, по

скольку они позволяли, во-первьІХ, устранить пробелЬІ в правовом 

регулировании деятельности отдельньІХ поДразделений суда, так 

как, по словам членов Харьковской судебной палатьІ, «на многие 

вопросьr нет ответов в законах»2, ·а во-вторьІХ, разьяснить порядок 

применения законодательньrх норм. 

Некоторьrе вопрось1 управления относились к компетенции 

Первого департамента Сената, которьrй утверждал в должности 

мировьІХ судей, -разрешал спор:ЬІ о подсудНости между судебной 
и административной властью, разьяснял вопросьr, касавшИ:еся 

стшуса мировьrх судей3 • 
Серьезньrе полномочия по судебномуупра.в.Лению о~ались за 

администрагивНЬІМИ органами прежде всего МинистерстВом юсти

ции. Его функции в зтой сфере можно разделить на несколько групп. 

Первая из них- организационная. МиниСтерство юстиции со

здавало, упраздняло и реорrанизовьmало КОронньІе судЬJ, вводя в дей

ствие судебньrе уставь1. Практически сразу мИнИстром юстиции· 

Д. Н. ЗамятниньІМ бьmа отвергнутаидея об одновременном открьітИи 

мировьrх и общих судов во всех rуберниях, во-первьІХ, из-за отсут

сrвия достаточньrх ресурсов, а во-вторьrх, постепенная реализация 

судебной реформьr в отдельнЬІх реrионах позволила бь1, по мнению · 
министра юспщии, при неудачной адаптации иностранного опьпа 

к российским условиям внести в законодательство определенньrе 

«исправления, необходимьте для успеха при повсеместном осущест

влении уставов»4• В итоге реализация судебньrх уставов растянулась 

на 35 лети сопровождалась большими сложностями. 
Вторая:группа полномочий бьша связана с кадровьІМ обеспе

чением судов. Министр юстиции прИнимал активное участие в 
назначении судей- либо единолично, либо путем представлення 

кандидаrур императору. Так, ему бьшо вменено ':S обjfзанность 

назначать мировьІХ судей в реrионах, rде·не'бь:ІЛИ: орrаН:изованьт 

земства, а также городских судей и уездньrх членов окружного 

суда .. Факrически именно министерство иrрало главенствующую 
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роль в назначении судей окружньrх судов и судебньІХ палат. Анализ 

формулярньтх спиекав судей показьmает, что именно Министерство 

юстиции осуществляло перемещение судей и использовало зто пра

во как инструмент пов.ьrшения качества состава судей отдельньІХ 

судов, переводя рядовЬІх судей из столичньrх судов на руководящие 

должности в регионЬІ5 • 
Третья группа полномочий связана с материальньrм обеспе

чением судов. Министерство ведаловсеми вопросами зтого рода, 

начиная от вьщелеІШя средств на обустройство (закупка необходи

мой мебели, литературьІ и т.д.) и заканчивая вьmлатой жалованья 

судьям. Попутно отметим, что по сравнению с дореформеІПІЬІМ 

периодам в данной области удалось несколько изменить ситуацию 

в лучшую сторону. Тем не менее надо признать, что в 1864-1917 гг. 
не удалось поднять на вь1сокий уровень материально-техническое 

оснащение судов. Судь1 хотя и получили здания, но их состояние 

оставляло желать лучшего. Об зтом свидетельствуют и даннь1е 

Министерства юстиции:, которое в 1913 г. составил о описание всех 
зданий окружньrх судов и судебньrх палат. Общей проблемой бьшо 

неудовлетворительное состояние помещений: теснота, неудобная 

планировка, плохие санитарнЬІе условия для работьr6• 

Другие административньте органьт практически утратили 

легальнЬІе возможности оказьІВать управленческое воздействие на 

судь1. Прежде всего зто коспулось губернаторов, чьи возможности 

в отношении органов гражданской юрисдикции ограничивались 

проверкой спиекав кандидатов, представляемьrх на должность 

мировьrх судей, а также участием в работе особого присуrствия, 

собираемого при судебной палате для рассмотрения дел о разfіо:r.ла
сиях между правительственньrми и судебньrми органами. Конечно, 

столь разительнЬІе переменьr не устранвали многих губернаторов, и 

оци старались восстановить свое влияние. Видим о, давление бьmо 

сильньrм, и Комитет министров в 1866 r. своим решением пред
оставил губернаторам право «призьІВать к себе» членов судебньІХ 

учреждений, которое Министерство юстиции бьшо вьІнуЖДено 

особьІМ циркуляром от 31 октября 1866 г. довести до сведения 
служащих7 • Перед нами яркий пример сложности внедрения в 

россяйскую управленческую действительность принципа незави

симости суда. Трудно установить, насколько часто применялея зтот 
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циркуляр на практике, так как вьІЗов к губернатору судьи нигде не 

фиксировался. Но зато извеСТНЬІ случаи, когда судьи отказьmались 

вьmолнять данное предписание8 • 
После реформь1 1889 г. за губернаторами закреІШялся над

зор за земс:JQІМИ участковЬІми начальниками и руководство гу

бернским присутствием. Но даже после зтого ·нельзя говорить 

о появленин у губернатора функций по судебному управлению. 

Тот же контроль за земскими начальниками посил во мвогом 

формальІJЬІЙ характер . 
. Нельзя. не сказать об участии земств в организационном обес

печении деятельности судов. Закон предоставил им право избирm'Ь 

мировЬІХ судей, назначать им денежное содержание, определять 

границьІ мировьІХ участков и т.д.9 Кстати, последнее полномочне 

принадлежало сначала Министерству юстиции; но ввиду громозд

кости зтой процедурьІ, а также частьІХ абращений с просьбой об 

изменении границ ичисла участков, министерство передало да:нн:ое 

полномочне земским собраниям. Но в дальнейшем Министерство 

юстиции полностью контролпровал о деятельность земств по всем 

направлениям, касавтимея судов10• 

ВторьІМ злементом судебного управления являлся контроль за 

судами, под кQТОрьІМ следует понимать систему.мер, направленньІХ 

на набзщщение за деятельностью судов и должносТНЬJХ лиц су

дебного щщомства. ДаниьІЙ институт потребовалось ввести в 
судебнЬІе уставьІ. в связи с тем, что судьям бьтли предоставленьІ 

значительньІе полномочия и появились обширньІе требования 

к их квалификации и служебному поведению. При подготовке 

судебньІХ уставов стремилясь заложить в основу рассматриваемого 

институтадва базовьІХ,ІІJШНЦИЩІ.: 1) отказ оТ'контроля за судами 
со сторонь1 испо.ЛНИТІWІ>щ.ІХ.Qрганов; 2) иск.цючение иерархичес
кого подчинеНЩІ суд~й. едІЩЩЦІ~ІМ органам: Однако конкретньІе 

законодательньІ~ р~шенЩІ ;весьма непоследовательно воплощали 

указаннь1е npJ.P,:ЩИflli.I, J!q.сна~ала ІрІассифицируем видЬІ контроля 

за судами, предусJІ1чrренного дореволюционнь1м законодатель

ством. Сразу що~С?Р:ЦМСЯ, ,':fi'O следствнем реализации прИНЦШІа са
мостоятельности .суд~б~ой власти стало то, что непосредственньІе 

решения судей не подлежали конrролю, их можно бьтло обжаловm'Ь 

в установленном законом порядке. 
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· · В зависимости от места контролирующего органа по оrnо
mению к судебной системе можно говорить о нескоЛьких формах 

кІ!штроля: 1) внутреннем, или реализуемом внутри судебной 
системьr; 2) внешнем, или осуществляемом органами, не принад
лежавтими к судебной системе. 

Внутренний контроль имел две разновидности. Первая предпо

лагала контроль за судебньrми органами со стороньІ вьnnестоящих 

инстанций. Сеню:, как вь1сшая судебная инстанция, контролпровал 

всех должностньrх лиц империи. Проверку судов мог.ли осуществлять 

кассационньrе департаменrьr Сената. Заюпочение о ревизии. утверж

далось общим собранием кассационньrх департаментов и представ

лялось министру юстиции и императору. Что касается контроля за 

деятельностью судей, то в 1877 г. по инициативе К. И. Палена бьшо 
создано особое Соединенное присутствие первого и кассационньтх 

департаментов Сеннrа, в сферу ведения которого атиосилось приВле
чение к ответственности всех судебньrх чинов, занимавши:х более и 

менее значительное положение в служебнойиерархии1 1• Полномочия 

Сената бьши существенно расширеньr после принятия закона от 

20 мая 1885 г. По нему в составе Сената образовьrвалос.ь спеuиальное 
Дисциплинарное nрисутствие, к которому перешло право увольнения 

или перемещения должностньrх лиц судеблаго ведомства12 • 

ВЬІявленное усяление контролирующих полномочий Сената~ 

если рассматривать зто в системе с существовавшими требова
ниями при комnлекто-вании судейскоrо корпуса и его стJJУКТУрой, 
следует оценить в целом положительно. Дело в том, что при отборе 

судей допускались отступления от достаточно жестких требований, 

к тому же в России только набирали силу процеdсьт, связанньrе с 

формированием судейского сообщества с вьrсоkйм уровнем про

фессионального правосознания. В зтих условиях должен бьш 
существовать орган власти, которьrй будет осуЩествлять конТроль 

за судьями и привлекать виновньrх к ответственности. Признание 

принциnа независимости суда делало невозмоЖНЬІм возложение 

указанньrх полномочий на административньн~ органЬІ, следова

тельно, самьІМ логичньІМ бьшо как раз закреruіение их за Сенатом 

как вьrсшим судебньІМ органом в стране. · 
Судебньrе палатьr контролпровали окр)'Ж:Ньrе судь1. Старший 

председатель палатьr наблюдал за состоянием дел' в окружньrх 
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судах и за точнЬІм исполнением своих обязанностей всеми 

должносщ~ш,: лицами, принадлежащими к составу зтих судов. 

О результатах проверки о:н сообщал председателю окружного 

суда ШІИ указЬІВал на нарушение лицам, допустивтим его. Закон 

от 15 июня 1912 г. возложил на стартего председателя палатьІ 
дополнительно надзор за мировьІМи судами и состоявшими при 

них должноСТНЬІЩі лицами13 • Окружньrе судьr контролпровали 
деятельность своих работников. СьездьІ :щrровьІХ судей неполияли 

надзорнЬІе функции в отнотении.мировьІХ судей их округа14• 
Характерной чертой судебного надзора в первьІе два 

пореформенн:ьrе десятилетия вь1ступала коллегиальность. Но за

кон 20 мая 1885 г. предоставил стартему председателю судебной 
палаrь1право единалично осуществлять контроль над окружньrми 

судами. В случае обнаружения какого-либо нарушения, председа

тель мог либо поставить в известность председателя окружного 

суда, либо «сделать напоминание» допусn~втим нарушение, 

либо -в особо важньІХ случаях- вьmести дело на рассмотрение 

судебной палатьr15• 
Первоначцл:ьно при вьпumении контролирующим судом на

рушений тобрго .Рода он должен бьm отменить неправильное ре

шение, ПРИЦЯ':[Ь .мерьІ «к восстановлению нарушенного порядка» 

и в случае необходимости привлечь виновпого к дисциплинарной 

ответственности16 • Но закон от 20 мая 1885 г. несколько расширил 
пер~чень де}і~твий. Суд как контрольньІЙ орган должен бьщ во

первьІХ, разьяснить нижестоящему суду или дWІЖНосmому лицу, в 

чем «состоялинеправильность или упущение», во-вторьrх, отменить 

незаканное постановление или распоряжение, в-третьих, принять 

мерь1 по восстановлению должного порядка, а при необходимости 

привлечь ответственньІХ лиц к дисЦИІDІИНарной ответственности17 • 

Вторая разиовидиость бьmа связана с обязанностью предсе

дателя и первоприсутствующего осуществлять контроль внутри 

суда за своевременн:ьrм и законньІМ движением дел, а также за 

точньІМ исполнением должностньІМи лицами своих обязанностей. 

Для зтого председателю суда и стартему предсеДІпето палатьІ 

предоставлялось правознакомиться с делопроизводством каждого 

отделеІІИЯ или департамента и всех должносТНЬІХ лиц, принадле

жащих к составу суда или палатьr18• 
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' Перейдем к характеристике внешнего контроля, которьтй тоже 
имел две разновидности: верховпьІЙ и административньтй. По праву 

... верховенства вьтсший общий контроль над судебньтми орГанами 
принадлежали монарху, но реализовьrnался он опосредовано че

рез ознакамление с ежегодньІМИ отчетами министра юстиции и 

кассационнь1х департаментов Сената, по итогам которого могла 

назначаться ревизия судов19 • 
Министр юстиции, как генерал-прокурор, тоже имел 

контрольньІе функции. Первоначально закон ограничивал его 

полномочия возможностью принимать мерьт по устранению 

обнаруженнь1х в суде нарушений, связанньІХ с правосудием, а 

также проводить ревизию судов лично или через своего замес

тителя, а проверку окружнЬІх и мировьrх судов поручать "[ленам 

судебньІХ палат2°. Недастатком закона можно признать. отсутствие 

указаний на формЬІ и способьІ контроля. Отчасти зти пробельт бьти 

устраненЬІ после принятия закона 20 мая 1885 г., но корректировка 
судебньІх уставов сопровождалось расширением контрольньІХ по

лномочий министра юстиции. В частности, ему бьто предоставле
но право требовать от судей нужнЬІх ему сведений и обья~Ііений в 
письменной форме, а при необходимости и личного представления 

зтих дю-ІНЬІХ21 • Теперь министр сам мог «делать напоминания и 

указания» лицам или привлекать виновньІХ к ответственности22• 

НазваннЬІе полномочия таили в себе угрозу ограничения незави

симости судей, равно каки вносили злемент иерархическщ:о подчи

нения судей, тем более что вь1ражения <<указания» и «напоминания» 

сами по себе довольно неопределенньІ и могли толковаться весьма 

распространительно. 

Синтезировав изложенное, следует констатировать, что в 

России 1864-191 7 гг. функционировала смешанная ( судебно
административная) организационная модель судебного управления, 

при которой соответствующие полномочия возлагались как на 

административнЬІе, так и судебньте органьт. В целом зто корреnи

ровало с господствовавшим в указанньІй период иерархическим 

типом судебной власти, которьJЙ характеризавалея подчиненньтм 

положением суда в системе органов государственной власти. При 

всей самостоятельности судьІ не стали государством в государстве 

иЛи «судебной республикой»23 внутри самодержавного государства. 
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Более того, они подчинялись верховной власти в лице монарха. Судь1 

имели функциональную, а не политическую самостоятельность, 

и ·именно в таком контексте и следует понимать независимость 

суда в дореволюционной России. В авторитарном государстве 

исполнительной власти всеща принадлежит существенное, если 

не решающее значение в судебной политике, поскольку суд редко 

обладает подлишюй самостоятельностью. Об зтом свидетельству

ют и противоречивь1е позиции по поводу допустимости судебного 

правотворчества, возможности участия судей в решении своих 

внутрешmх вопросов, сохранение за Министерством юстиции до

стаrочно широких полномочий в области судебного управления. 

Захаров В. В. (Курськ, Росія). Реформування судового управління 

в Росіі 1864-1917 рр. 
Досліджується перетворення моделі судового управління в Росії 

1864-1917 рр. і його вплив на місце суду в системі органів державної влади. 

Захаров В. В. (Курск, Россия). Реформирование судебного управ

ления в России 1864-1917 гг. 
Исследуется преобразование модели судебного управления в России 

1864-1917 гг. и его влияние на место суда в системе органов государ
ственной власти. 

Zakhaгov V. V. (Kursk, Russia). R~forming of judicial administration 
in Russia in 1864-1917 

Traпsformatioп of model of judicial admiпistration in Russia in 1864-1917 
and its influence оп the рІасе of court in the system of public authorities is studied. 

1 Учреждение судебнЬlХ установлений (далее- YCJQ 11 Судебньzе уставьL 20 
ноября 1864 года, с U3Ло:жение;wрассу.JІСдений, на кои:х они основаньz.- Ч. ІП.

СПб.: Тип. І1 отд., 1867.- Ст. 150. 
2 Л евенетим А. А. Харьковский судебньzй округ. 1867-1902 гг.: Исторический 

очерк. -Харьков, 1903. - С. 88. 
3 Российский гасударственньzй исторический архив (далее-РГИА). - Ф. 1284. -

Оп. 91. -Д. 51 . ..,..Л. 93, 101; Ф. 1341. -Оп. 114. -Д. 282. -Л. 73. 
4 Тамже.-Ф. 573.-0n. 6. -Д. 7566.-Л. 75; Ф.1405. -Оп. 65.-Д. 3356. -Л. 3 . 
.5 Там же.- Ф. 1405. -Оп. 66. - Д. 3 726. -Л. 248-252; Государственньн'l.архив 

Курской области (далее- ТАКО). - Ф. 32. - Оп. 1. - Д. 199. -Л. 20; - Д. · 3364. 
-Л 1; - Оп. Зл. - Д. 384. -Л. 1: - Д. 386. -Л 2; - Д. 387. -Л 2; Список чинам 
ведамства Министерства юстиции. 1907 г.- СПб., 1907; То же. 1913 г. -СПб., 
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1913; Судебньzеуставьz20 ноября 1864годаза пятьдесятлет: В 2m.- Т. 1. -Пг., 
1914.- С. 762. 

6 см:! дііисанuе помещений судебньzх палати окру.жньzх судов.- СПб.: Се
нат. тип., 1913.-64 с. 

7 См.: Середонин С. МИсторический обзор деятельностиКомитепіамини

стров.- Т. З. -Кн. 1. -СПб., 1902. -С. 130-143. 
8 См.: Одоевекий В. Ф. Указ. со•І. - С. 217; Судебньzе уставьz за пятьдесят 

лет. - Т. 2. - С. 492-508. 
·9 См.: УСУ. -Ст. 44. 
10 С-М.: ГАКО.- Ф. 32.- Оп. Зл. -Д 349. -Л 50-51; -Д 344. -Л 17-18. 
11 Министерство юстиции за сто лет. 1802-1902.- М, 2001.- С. 166. 
12 См.: ПСЗ-JІJ.- Т. V. -}ig 2959; см. также: Нальк.епА. М. Судебнаярефор

.71-tа 1864 года u Первьzй департамент Правительствующего сената 11 Журнал 
Министерства юстzщии.- 1905. -N!! 2.- С. JJ0-142; !Лавров А. В. Сенат в 
системе юридически.--.; учреждений Российской ziJІmepuи (1861-1904 гг.): дисс . ... 
канд. юрид. наук.- М., 1986.- 2ll с. 

1' См.: ПСЗ-Ш.- Т. .ХХJШ -N!! 37328. 
14 См.: YC:V.- Ст. 64, 249 .. 
15 См.: ПСЗ-ІІJ.- Т. V. -Й!! 2959. 
16 YC:V. -Ст. 250. 
17 См.: ПСЗ-JІІ - Т. V. -Ng 2959. 
Ія YC:V.- Ст. 251. 
19 Там же. -Ст. 179, 257. 
20 Там же. - Ст. 254-256. 
21 С-М.: ПСЗ-ТІJ.- Т. Jt: -N!! 2959. 
22 Там :JІСе. 
23 См.: Московские ведомости. -1885. 4 сентября. 

БЕХРУЗ Х. (Одесса) 

СТАНОВЛЕНИЕ И ЗВОЛЮЦЯЯ 

КЛАССИЧЕСКОГО ·нсЛАМСКОГО. 
ПРАВОСУДНЯ 

Общепризнанньтм является тот факг, что возникновение ис

ламского правосудня связано с процессом формирования и станов

ления ясламекого государства И: права~ СоДержание и специфику 
первон.ачального зтапа его формирования определяет деятельность 

Пророка Мухаммада, посколькУ' он вьшолнял в первом исламском 
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государстве роль верховного судьи и рассматривал в основном 

все спорЬІ, сторонами в которьІХ вьтс1)'Пали либо членьт яслам
екой уммьт, либо мусульмане и немусульмане. Его деятельность 

основьmалась на nоложениях Карана. В частности, в Коране напи

сано: <<МьІ ниепослали тебе Лисание в истине, чтобьт тьт мог судить 

среди людей таки с тем, что показал тебе Аллах», в другом месте: 

«Если же ВЬІ препираетесь о чем-нибудь, то верните зто Аллаху и 

посланнику, если вьт веруете в Аллаха и в последний день»1 • 
В дальнейшем в связи с распространением ислама и 

территориальньтм расширением исламского государства Пророк 

Мухаммад ввел в практику делегирование своих судейских по

лномочий наиболее влиятельньтм и авторитетнЬІм сподвижникам, 

вьmолнявшим роль наместникав в разньтх частях ясламекого 

государства. Имеются также сведения о том, что Мухаммад нео

днократно доверял своим сподвижникам рассмотрение отдельньІХ 

судебньІХ дел, однако еще без введения специальной должности 

кади (судьи), катарьІЙ бьm бЬІ оснобожден от других функций и 

завимал бьт зту должность постоянно2• 

Статус кади как официальньІХ лиц, назначаемьІХ правителем и 

наделенньІХ специальньІМИ полномочиями по отправленшо право

судия, утвердился в первьІЙ период правлення династип Аббасидов. 

В зтот период в халифате большое влияние приобрела фпгура 

верховного судьи, назначаемая халифом, катарьІй по поручению 

правителя подбирал и назначал кади, т.е. формировал структуру 
судебной системьт. 

По мненшо Р. Шарля, исламская судебная система многие 

основнь1е свои чертьт заимствовала у Византии, однако внутренний 

ход развития, связанньтй с неизменностью нравов у арабов, привел 

к тому, что исламская судебная система приобрела спецяфический 

характер, нашедший свое наиболее :rипичное. вьrражение в полно-
мочиях и деятельности кади3 • · · ·· 

Исламское правосудне окончательно сформировалось к Х в. 
одновременно с завершением становления исламско-правовой 

докrрищ.т, которая, наряду с судебной пракrикой, предложила более 

дивилизавапную судебную процедуру и правила доказЬІВаниЯ: на 

осно~е следующих принципов: принципа справедливости, упо

минаемого во многих аятах Карана, например: «Если станешь 
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судить, то суди их по справедливости»; принципа равенства, за

крепленного Кораном, в частности, «Верующие ведь- братья ... », 
«0 люди! Мьт саздали вас мужчинами и женщинами, сделали вас 
народами и племенами, чтобьт вь1 знали друг друга»4; принципов 

публичности и гласности судопроизводства, вьІражавшегося в том, 

что оно проводилось в публичном месте, обьтчно в мечети и др. 

Судебной системе, сложившейся в период правлення Аббаси

дов (750--125 8), бьш свойствен дуализм, проявлявшийся в со суще
ствовании как исламских, так и ненеламеких судов, в частности: 

исламских судов, которЬІе руководствовались нормами исламского 

права, гражданеких судов (ведомств жалоб), которьте опирались 

на реаЛЬІJУЮ силу государственного аппарата принуждения, кон

сульских судов и судов персонального права для немусульман 

с различной компетенцией. Столь сложная судебная система в 

большинстве исламских государств просуществовала вплоть до 

второй половиньт ХІХ в. 

Необходимо отметить, что деятельность исламских судов, 

их роль в государствеином механизме в связи с формированием 

исламско-правовой доктриньІ, постепенно изменялась, что связано 

с ограниченнем свободьІ судейского усмотрения рамками опред

еленной школьт исламского права. 

Соотношение между светским:и и исламскИl\ш судами бьшо 

нестабильньтм на протяжении довольно длятельного времени. 

В XVII-XVIII вв. нормотворческая практика исламских прави
телей сократилась, что, в свою очередь, повлияло на укрепление 

положения исламских судов. 

Однако в целом, по утвер:ждению Атийа МустафьІ Машрафь1, 

светские судебньте органьт стояли над исламскими судами, огра

ничивая их юрисдикцию и снижая их роль в деятельности яслам

ского государства. Причина довольно узкой сферЬІ полномочий 

исламских судов состояла таюке в том, что в их. компетенцию не 

входило рассмотрение брачно-семейньтх дел немусульман, которЬІе 
для разрешения данньтх споров обращались в собствеІШЬrе судьт 

персонального права. 

Если обратиться к пракrике функционирования меламеких судов 

в Османекой империи, то необходимо отметить следующее. Так, на

чиная с XVI в., в связи с введением <5режима капитулЯЦИИ>> (изьятИя 
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из юрисдикции шариатского суда) торговьІХ споров, при условии, 

еслихотя бь1 одна из сторон в споре бьша иностранной (иностранньІе 

:купцЬІ), бьmа значительно сужена сфера юрисдикции исламск:их 

судов. Необходимо отметить, что иностраннь1е :купць1 занимали 

господствующие позиции не только во внешней, но иво внуrренней 

торговле Османекой империи, а значит, и число подобньІХ споров 

бьmо велико. Такие спорь1, соmасно нормам европейского права, 

подлежали разрешению специальНЬІми :консульскими судами5 • 
Для начала ХІХ ст. бьmо характернЬІм ежегодное направление 

верховнЬІм муфтнем из столИЦЬ! Османекой империи главньІХ ис

ламских судей в Каир и Дамаск, в полномочия :которьІХ входило 

формальное одобрение решений, принимаемьІХ их постоянньІМИ 

заместителями (они подбирались из златоков исламского права 

и местньІХ обЬІЧаев ), или муфтиев, к которь1м судья обращался 
при решении наиболее сложнЬІХ дел. Уголовньхе дела расследова

лись полицией и рассматривались специальньІМ судом, катарЬІЙ 

действовал при аппарате намеспm:ка и по результатам процесса 

вьmосил приговорь16 • · . . . 

В 1840 г. в Османекой империи началась судебная рефор
ма, в рамках которой бьш принят УголовиьІЙ кодекс 1840 г., 

ориентированньJй на французскую модель уголовного законо

дательства, что проявилось в дальнейшем ограничении юрис

дикции исламских судов и передаче значительной категории 

дел специальНЬІм уrоловньІМ судам. СледуюІЦИЙ зтап судебной 

реформь1 бьm связан с разработкой и принятием В 185() г. Уголовно
процессуального кодекса, обловленного в 1879 г. 

В 1869 г. бьrли созданьІ торговЬІе судЬІ, в юрисдикцию которьІХ 
входило решение споров на основЗнии Торгового закона 1850 г. и 
процессуальньІХ законов 1861 и 1880 гг. Дальней:шим ограниченнем 
юрисдикции исламских судов бьrло введение в 1879 г. правила, за
крепившего положение о том, что все дела, связанньІе с земельной 

собственностью, должнь1 рассматриваться специальньІМи судами, 

применявшими закон о земле 1858 г. 
Таким образом, итогам судебной реформь1 в Османекой импе

рии бьmо сужение юрисдикции исламских судов, которьІМ в осно
вном бьmо оставлено рассмотрение вопросов личного стаrуса, а 
также отдельнЬІх споров гражданеко-правового характера. 
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НормЬІ личного статуса долгое время оставались не коди

фицированньrми. В 1869-1877 JТ. бьmа принята Маджалла- свод 

исламско-правовьrх норм по вопросам гражданского и судебного 

права7 • Однако многие из зтих норм оказапись отмененньrми в 

связи с принятием в 1880 г. спецпального процессуального закона 
для исламских судов. 

Рассмотрение судебньrх дел осуществлялось судьями (кади), 

оmравлявшими правосудне и вьmолнявшими функции обвинителя 

одновременно. Естественно, что в связи с ограниченнем юрис

дикции исламских судов не оставались постоянньrми и пределЬІ 

юрисдикции кади. Из их ведения часто изьrмались уголовнЬІе дела, 

за исключением некоторьІХ из них, а именно, касавшихся вьшлатьr 

компенсации за телесньrе повреждения. Функция рассмотрения 

уголовньrх дел оставалась прерогативой правителя, его наместникав 

и полиции, которЬІе моrnи применять к престуnникаt\<f мерь1 принуж

дения. Подобное разделение в сфере рассмотрения. уголовньrх дел 

обьясняется отсутствиемукади собственного аппарата исполнения 

судебньrх решений. В стадии реализации принятьrх им решений он 

мог рассчитьmать лишь на добровольное исполнение. Когда же воз

никала необходимость применить силу, кади должен бьm обращпгься 

к тем органам, которьш ею обладали-к наместиику и его аппарату. 

Зто касалось не только наказания преступников, но и пре

сечения произвола чиновников. Разбирательство жалоб на их 

деЙствия и рассмотрение любьrх дел одной из сторон, в которьІХ 
бьти представители власти, постепенно превратилось в особую 

судебную функцию и привело к образованию самостоятельного 

органа правосудня -«ведомства жалоб». 

Наряду с указаннь1ми судами действовали и иньІе учреждения, 

осуществлявшие правосудие. В частности, судебньте полномочия 

возлагались на особЬІе орrаньr, которьrе первоначально саздавались 

для контроля за соблюдением правил торговли на рьшках, а ЗаТем 

стали следить и за испоЛнением мусульманами релиrиозньі:х об
язанностей и требований исламской морали. Кроме того; брачно

семейнЬІе вопросЬІ немусульман никогда не рассма'tривались 

согласно нормам исламского права. 

Таким образом, исламские судьІ полностью не заполияли все 

пространство судопроизводства, т.е. практически никогда они 

59 



не вь1ступали единственньІм органом правосудия, а исламское 

право не являлось единственньІМ сводом норм .. при решении всех 
судебньІХ дел в исламских rосударства:х .. Следова"J:ельно, до реформ 
ХІХ в. судебная система Османс~<;ой империи.характеризовалась 

дуализмом. Кроме исламских судов функциониров~ .светские 
судебн:ь1е органЬІ, в своей деятельности ориентировавшиеся. не 
только и не столько на исламскре право, сколько на законодатель

ство, заимствованное у европейских законодательньІХ образцов. 

В дальнейшем, в первой половине ХХ в. в связи с образова
нием новьІХ независимьІХ непамеких государств, ранее входивших 

в Османскую империю или являвшихся колониями стран метро

полин, их судебнме системь1 меняют свой облик и содержание, в 

результате чего, несмотря на сложившийся. дуализм меламеких и 

светеких судов, в деятельность исламских судов бьши внесенЬІ 

значительнь1е коррективм путем заимствования процедур, при

сущих ранее гражданеким ( светским) судам. Но в государства.'<, в 
которьrх. исламское право сохранило mавенствующие позиции, ero 
основнь1е прmщипь1 продолжают влиять на их судебнь1е системьІ. 

Таким же образом поступили и в Египте, где согласно при

нятому в 1955 г. (вступившему в силу в 1956 г.) закону, бьши 
упраздненм исламские судм, а также судЬІ персонального права 

для немусульман, и их полномочия бьІЛИ переданьт общеграж

данским судам. Современная судебная системаЕгипта состоит из 

тр~ qупеней, аналогично действовавших ранее,-низшие судЬІ, в 

компетенцию которьІХ входит рассмотрение несложньІХ дел, судьІ 

первой инстанции, которме рассматривают отдельНЬІе категории 

дел и апелляции на решения низших судов, и верховньтй суд. Как 

и исламские судьІ, они применяют положения законодательства, 

ориентирующегося на исламское право, а в случае его молчания

на материальнме и процессуальнме нормь1 исламского права. При 

рассмотрении брачно-семейньтх дел зтими судами применяются 

законьІ, принятме в 1920 и 1929 гг., основнь1е положения которьтх 
соответствуют ясламекому семейному праву. 

Исламские судЬІ не являются однородн:ьІМИ. В зависимости от 

религиозНЬІХ толков (шиизм, суннизм) могут бмть созданьІ судЬІ, 

р~сс~атривающие судебньІе дела, сторонами в которьІХ могут 

вмсrуrіать либо суннитьІ, либо mиить1. Например, Закон о судо-
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производстве Бахрейна 1971 г. допускает создание суннитских и 

джафаритских (течение внутри шиизма) судов первой инстанции 
при рассмотрения некоторьІХ вопросов личного статуса, в част

ности вопросов дарения. ВерховпьІй апелляционньІЙ суд также 

имеет в своем составе суннитскую и джафариrскую палать1 по 

рассмотрению обжалуемьтх дел, по которьІМ вьІнесеньт решения 
исламскими судами первой инст81ЩИИ. 

Аналогичная практика существует и в Ливане. Особенностью 

судебной системьт Ливана, граждане которой придерЖИваются 
различньтх направлений и тоmюв меламекого права, является со

здание нескольких параллельньтх систем меламеких судов ( сун
нитских и джафаритских)8 • 

Таким образом, концепция исламского судопроизводства, 

основньте положения которой бьши сформированьІ более ТЬІсячи 

лет назад, сохраняет свою аю.уальность и сегодня. Несмотря на 

отказ большинства исламских государств от норм классического 

исламского права, их судебньІе системьІ генетически связаньІ с 

основньJми принципами исламского права. 

Бехруз Х. (Одесса). Становление и зволюция классического 

исламского правосудия 

Исследуется процесс формирования и становления классического 

исламского правосудия, функционировавшего на основе основнь1х прин

ципов исламского права. Рассмотрен процесс его зволюции в контексте 

развития исламского общества, государства и права. 

Бехруз Х. (Одеса). Становлення та еволюція класичного іслам-
ського правосуддя , . 

Досліджується процес формування та становлення класиЧ!1ОГО іс
ламського правосуддя, яке функціонувало на основі основних принципів 

ісламського права. Розглянуто процес його еволюцІї в контексті розвитку 
ісламського суспільства, держави і права. 

Bekhruz Kh. (Odessa). Formation and evolution of the classjcal 
lslamic justice . 

The article is devoted to the process of formation and developmeпt of 
the classicallslamic justice that fuпctioned оп the basis of the basic principles 
of lslamic Jaw. The process of its evolution in the context of deve\opmeпt of 
lslamic society, state and law is reviewed. 
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Раков В. В. (Курск, Россия) 

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ1ЦЕГО СЕНАТА в 1919 г. 

В 1918 году, когда в периферийнЬІх районах странЬІ стали 
формироваться антибольшевистские режимьт, многие из них при

С1)'ПИЛИ к восстановлен~ Деятельности органов, функционально 

и. струкrурно сс)о:rвеТс~овавших бьmшему российскому Пра
вительствующему Сенату, но с определённьІМИ ограничениями 

как в отношении их компетенции, так и территориальной сферь1 

деятельности. 

Одним из примеров подобного «регионального» сената стал 

Донс~р~, Сенат, учреждённьтй Большим войсковь1м кругом Все
велИкОго войска Доцекого 20 сентября 1918 года. Прототипом 
Донекого Сената стала Новочеркасская судебная палата, которая 

ещё 2 икщя 1918 r. получила надзорнЬІе права Сената1 • Собственно 

ПравительствуІОЩий Сенат бьш открьп в Новочеркасске 14 мая 
1919 г.2 на основании совместного решения в. и. дела Донекого 
Атамана геііер~Л-лейтенанта Попова и Главнокомандующего 
ВооружёІШЬІМИ Силами на Юге России генерал-лейтенанта Дени

кина ar 25 апреля 1919 г.3 Зтот СенІПпрекрІПИЛ своё существование 
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уже в Ялте одновременно с звакуацией из КрьІма Русской Армии 

генерал-лейтенанта барона Врангеля в ноябре 1920 года. 
Состав Правительствующего Сената образовьmался из восьми 

сенаторов, назначаемьrх учредителями на паритетньrх началах. 

В его струкrуру входили четьтре департамента: 1-й, 2-й и два 

кассационньІХ (по уголовньІМ и гражданеким делам). По сравне

нию с дореволюционньІм Сенатоми Сенатом периода 1917 года в 
Сенате образца 1919 г. отсутствовал судебньІЙ департамент. 

В состав 1-го департамента Сената вошли: Н. И. Ненаракомов 

(первоприсутствующий), Д. Р. Вилькен и Ф. Ф. Оом. 2-й департамент 

состоялиз А. А. Чебьтшева (первоприсутствующий), А. Н. Неверова 

и В. Г. Глинки. Последний из названньrх лиц находился в Констан

тинополе. Из-за болезни и по другим, не зависящим от него обсто

ятельствам, он не мог принимать участия в работе департамента и в 

Новочеркасск таки не прибьш. Позтому состав присутствия первого 

департамента пополнялся одНим из сенаторав первого департамента, 

что позволяло проводить заседания. 

УголовиьІЙ кассационньІЙ департамент со стоял из Н. А. ЧебьПІІева 

(первоприсутствующий), С. А. Богародекого и С. Н. Трегубова. Но 

С. Н. Трегубов ещё до революции бьтл ноелан с сенагорекой ревИзией 
в Одессу, rде легально и нелегально находился при разньІХ правитель

ствах. До его nрибьпияв Новочеркасск чаще всего состав присутствия 

в уголовном департаменте пополнял Н. И. Ненарокомов. В состав 

Гражданского кассационного департамента воІШІИ: Ф. И. КочеТков 
(первоприсутствующий), К. П. Красиянекий и Назимов. Ф. И. Кочетков, 

как старІІІИЙ из сенаторов, председаrельствовал на общих собраниях и 

в соединённьІХ присутствиях. 

Обер-прокурором 1-ro департамента бьш назначен П. И. По
повский. Во 2-м департаменте практически до звакуации в КрьІм 

обязанности абер-прокурора исполнял товарищ абер-прокурора 

А. А. Зноско-Боровский. В конце концов, он бьтл утверждён в долж
ности абер-прокурора, но вскоре скончался. Летом· 1919 г. уМер и 
И. И. Поповский, после чего пост абер-прокурора первого департа
мента так и осталея вакантньJМ. Временно зту должіюсть занимал 

товарищ абер-прокурора того же департамента А. А. Золотарёв, как 

пишет М. П. Чубинский, «человек сравнительно мало onьrmi.JЙ и 

недастаточно подготовленньІЙ», на.Значенньтй из-за отсутствия со-
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ответсmующих кандядагов в Донекой Сенат «как уроженец края»4• 

Место обер-ирокурора граждансІ<Dго кассационного департамеша 

занимал председаrель граждансІ<Ого департамеща НовочеркассІ<Ой 

сУдебной шuІатьІ Самоходский. В уголовиьІЙ кассационньІЙ депар
тамеш исполняющим обязанности обер-прокурора с сохранением 

звания сенагора бьш назначен профессор М. П. Чубинский. 

Сенат бьш призван осуществлять надзор за деятельностью 

судебньхх и и~потmтельньхх властей, а также являлся хранителем 

законов, обпародование которьхх для всеобщего сведения произво

дилось в установленно~ им порядке. РавньІМ образом Донекому 

Сенаrу принадлежало заведование судебной частью в качестве 

верховного кассационного суда. 

В 1919 г. ПравитеЛьствующий Сенат им;ец определённую 
судебную и иную практику. Больше всего дел. находи.ло.сь на 

рассмотрении 2-го и обоих кассационньхх депарrаментов. Но и 
они не бьши чрезвьхчайно перегруженьх работой: первоначально 

территория, подведомственная Сенаrу, бьша невелика, а по мере её 

расширения в связи с военньхми успехами дела Д,JІЯ рассмотрения 

начинали пос'ІУllать позже, после того как удавалось восстановить 

судебную систему. Ещё Донекому Сенаrу перешли около 150 
гражданеких дел из. Новочеркасской Судебной палатЬІ и значи

тельное І<Оличеств<? Дел мировЬІХ сьездов5 • Пик дел, направленньrх 
на рассмотрение Сената, пришёлся на осень 1919 г., І<Dгда стали 
ПОС1УПа'ГЬ де.тіа из к~~ского, Одесского и Харьковского судебньrх 
округов, но уЖе в деКабре спешная звакуация в КрьІм прервала 
рабоrу Сената на ДоІІУ. 

Как отмечал сенатор К. П. Краснянский, деятельность 

Правитель,с~щего Сената в г. Новочеркасске в отношении 
административньІХ департаментов представлялась не полной и 

не соотвtn:стВующей. З81(()ну о Сенате: «Если для кассационньrх 
департам~ніов Сената, как вЬІсшей инстанции суда, бьшо совер-

. "! ." ~ ' . "f • • ·.' · ' ." І ." , !• f:; 

шенно безразЛично местопребьmание, то зтого нельзя сказать о 

1-ом и 2-ом ДепартаментЦ д~~теЛЬность которьхх тесно связана 
с пра:Вит~~ТВ~~імИ мероприятиямm?6• , 

В пр~~ё,'дея~~ности· Сената в НQв()чер:к,асске имелась 
очень ·существеіmая· рсобеНность в. фуню.Щонировании 1-ro Де
партамента: Главное комавдование ВооружённьІХ сил на Юге 
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России устранило одну из основополагающих функций Сената -
опубликование законов. 1-й Департамент не мог также отменять 

законьх и подзаконньІе актьІ, принимаемЬІе Особьтм совещанием 

и утверждаемьхе Главнокомандующим, не говоря уже о приказах 

ген. Деникина по гражданской части. 

Только Донское правительство вносило в Сенат законьт, 

устанавливаемь1е ВойсковьІм Кругом, для их дальнейшего распу

бликования. Сенатор Красиянекий К. П. указьтвает на имевший 

место единственнЬІй случай отказа Сената в опубликовании зако

на, «по которому укрьmатель преступления наказьmался страже. 

чем совершивший таковое, что являлось абсурдом с точки зрения 

и теории уголовного права и действующего законодательства»7 • 

В отличие от огромнЬІх обьёмов работьr 2-го Департамента 

Правительствующего Сената дореволюционного времени практи

чески не у дел оказался аналогичньтй департамент Сената в Ново

черкасске. Земельнь1й и крестьянский вопросьr в годьr Гражданской 

войньІ не получили окончательного разрешения ни на Дону, где ра

ботал а комиссия П. М. Агеева, ни в Особом Совещании. в котором 

не бьши принять1 проектьІ аграрньrх реформ В. Н. Колокольцева и 
проф. А. Д. Билимовича. Позтому сенаторьІ Второго Департю\tента 

А. А. Чебьrшев и А. И. Неверов охотно и часто попалияли состав 

присутствий других департаментов. 

Впрочем, одно резонансное дело во 2-м Департаменте всё же 

бьrло рассмотрено. Речь идёт об аграрном законе, принятом на 

Войсковом Круге асенью 1919 г. В спешном порядке зтот заRон 
поступил в 1-й Департамент дЛя распубликования. На Общем со
брании Сената Ф. И. Кочетков вьІсказал опасение, что «если Сенат 

откажет в распубликаванни зтого закона, казаки бросят фронт и 

разойдутся по домам, что бьmают в жизни страньІ такие моментьІ, 

когда от разрешения в верховном установлении вопроса вопреки 

общественному мнению страньІ может грозить гибель ... »8 • При 
обсуждении у сенаторав возник вопрос, подлежит ли зтот закон 

распубликованию, так как, согласно положению о Войскавам Кру
ге, каждьхй новьІЙ закон, изменяющий или отменяющий основнЬІе 

законьІ, должен проходить обсуждение не на одной сессии Круга, 

а на двух. Несмотря на то, что Общее собрание Сената соmлось во 

мнении не распубликовьmать аграрньІЙ закон, 1-й Департамент, тем 
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не менее, нашёл требование о двух сессиях Кругом исполнеННЬІМ, 
почему и поставовил распубликавать закон. ·. ·· 

Из дел, рассмщреННЬІХ.ВьІсшим дисциплинарньІМ присутстви

ем, отме~ следующие. Первое бьшо связано с судьёй N одного 
из северо-кавказеких городов, которьІЙ добровольно сотасилея 

сотрудничать с большеви:ками. став судьёй советского народного 

суда. Учитьmая то обстоятельство, что на советской службе N 
ничего предосудительного не совершил, ВьІсmее дисциплинарное 

присутствие. присудиnо его «К перемещению в другой судебнЬІй 
округ, считая, что самое посrупление в народньІЙ суд, которьІЙ за

ведомQ для поступившего, не мог удовлетворять идеям истинного 

и подзаконного правосудия, уже является для судебного деятеля 

ПОС'І)'ПКОМ, идущим в разрез с зтикой, а потому оставление его на 

прежнем месте службьІ :це удобно». 

В другом случае, речь шла об одном из крь1мских судей. 

Вь1сmее дисциплинарное присутствие сочло необходимьІМ уво

лить его. со службь1, так к~к в ходе рассмотрения дела по существу 

вьІяснилось, что он пошёл работать в советский суд, чтобь1 «обес

печить за собой доми обстановку», т.е. из корьІСТНЬІХ побуждений, 

а также агитировал другихчинов судебного ведомства поступать 

на службу в народньІй суд?. 

Приоритетнь1м направленнем работЬІ Сената стало регули

рова,ние цравовьІХ коллизий, обусловлеННЬІХ, с одной стороньІ, 

чрезвьІчайньІми обстоятельствами военного времени, а с дру

гой - насущной потребностью восстановления разрутенного 

правопорядка. Больше всего дел поступало на рассмотрение двух 

кассационньІХ дещртаментов в августе - сентябре 1919 г. 
Гражда:н.с;:к~Щ . кассационньІй департамент собирался ежене

дель но, ра<;G"М~тривая в заседании до 25 дел, большей частью по 
жалобам на р~ше:ния мировьІХ сьездов, с участием адвокаrурЬІ, как 
месnюй, таки, например, харьковской. ТипичньІМ примером может 

служить заседание Гражданского кассационного департамента от 

25 сентября 1919 г. В зтот день им бьши разрешеньІ следующие 
дела: Ильиной, ,с обществом Владикавказекой железной дороги, 

Мазурина с Уuравлением ЮжньІХ железньІХ дорог, Цветкова с 
Ростовеким и Донеким городеким общественньІМ банком, Зверево 

с Южно-Русским Днеправским металлургическим обществом, Че-
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репахи с фон-дер-Лаун.иц, ЯкоменковьІХ, ДьяченковьІХ, Левченко и 

Бабаковьzх с обществам Московско-Киево-Воронежской железнай 

дорогой, Изгура и Гордона с Управлением Южной железнай до

роги, Малютиной с Управлением той же железнай дороги, Грито

рьева с АкционерньІм обществам Бердянеких завадов «Метиас», 

Бухтияровас Беачинским, Осиповас МиримановьІМ, Герасимова с 

ГерасимовьІМ, Сергеева с КручининьІМ и Дордницкой, Бабаликова 

с Гюневским сельским обществом, Путней с Пуmней, Рязанце

вай со Стороженковай и по жалобе Полтавской казённой палать1 

по делу Кулибко. По первьІм 11-ти делам кассационнЬІе жалобьz 

оставленьІ Сенатом без последствий, по делу Герасимова без 
рассмотрения, а по остальньІМ делам решения вторь1х инстанций 

отмененьІ с передачей дел тем же судебньІМ установленням для 

нового рассмотрения в другом составе судей 10 • 

В имперском Сенате спорньzе вопрось1, прямо не разрешённь1е 

законом, вносились в общее собрание Департамента, решение 

которого публикавалось для общего руководства. Зта практика не 

могла бьпь применена в Новочеркасске по той простой причине . 
. Что весь состав Департамента со стоял из тех. же трёх. человек, 
которЬІе и принимали участие в заседаниях . 

. Многие воnросЬІ, рассмотреннЬІе в Уголовном кассационном 
деrіартаменте, бьши связаньІ с особенностями судапроизводства 
вое~ного времени. Так, например, юридически сложньІЙ вопрос, 

напрямую связанньхй с nрежними раз'Ьяснениями Главного Воен

.ного Суда, возник в Сенате по делу .Цударева и Ювко. Речь шла 

о пределах, в которьІХ, по точному смь1слу законов, допускалось 

применение материальнЬІх военньІХ законов, в частности, при

менение смертной казни по делам, передаваемь1м в военнЬІе.судьІ 

длЯ обсуждения по законам военного времени. 
В абер-прокурореком заключении, подготовленном М. П. Чу

бmіским, содержится решительное несогласие с доводами протес
та: «Рассматривая законьJ, относящиеся к военному nоложению, 

нельзя не заметить, что законодатель пользуется двумя формулами 

и :z:zроводит твёрдую границу между формулай «суждение по за

конам военного времени» и формулай «суждение и наказание 

по законамвоенного времени». Позтому, в частности, когда за

конодатель находит необходимьІМ, чтобь1 в какой-либо категории 
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деяний, передаваеМЬІХ в военньІЙ суд ввиду их особой важносm, 

возможно бьmо применение емертвой казни, он каждьІЙ раз делает 

соответствующее указание. 

< ... > Анализ всех указанньІХ законов ясно показьtвает, что 
вь1ражение «ДЛЯ суждения по законам военного времени» отнюдь 

не обьемлет законь1 матерьяльнЬІе, а позтому противоположное 

разьяснение Главного Военного Суда, легшее в основу протеста, 

принесённого военной прокуратурай по настоящему делу, при

знано правильньІМ бьпь не может»11 • Правительствующий Сенат 

полностью разделил соображения обер-прокураrурьІ и положил 

их в основу своего решения по данному делу от 27 августа 1919 г. 
Однако практика обжалования действий военньІХ вЛастей, 

равно каки борьба с «бессуднЬІми расстрелами и распра.Вами», с 

взяточничеством, вьІМогаrельством и казнокрадством (К. П. Краснян

екий приводит случай дачи взятки начальнику станции за доставку 

вагона с углём для отоплення здания, rде располагалси Сенат)12 в 
практике работь1 Сената на Дону не получила распространения. 

По свидетельству М. П. Чубинского, «редкие случаи серьёзньІХ 

наказаний виновньІХ тонули в море фактической безнаказавности 

< ... >,за всё время при таком хаотическом положении вещей до 
Правительствующего Сената не дошло ни одного дела о взяточ

ничестве, вьІМогательстве или превьІШении. власm»13 • 
Из дел невоеННЬІХ, рассмотреннЬІх Правительствующим Се

натом, нанбольший интерес представляло дело З. Беренштейна, 

пос'l)'ІІИВшее в УголовИЬІЙ кассациошіЬІЙ департамент по протесrу 

прокурора Таганрогского окружного суда. ДаниьІЙ случай не имел 

аналога в предьщущей кассационной практике Сената. Суть его 

в следующем. После оrnаmения старшиною присяЖньІХ заседате

лей вердикта (по форме не вЬІзьmавшего никаких сомнений), суд 

вьІЯснил, что при обсуждении голоса присяжньІХ о виновнасти 

подсудимого разделились поровну. Но они думали, чтоГолос 

старmиньІ имеет преимущество, позтому вьmесли обвинительньІЙ 

вердикr. Суд призвал присяжньІХ к новому совещанию, после ко

торого присяжнь1е заседателя вЬІНесли оправдательньІЙ вердикт. 

Таким образом, после провозrnашения вердикта, но до поста

новки судом приговора, вьІЯснилось, что сам вердикт вьrnесен с 

нарушением формальньІХ требований процессуального закона, при 
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соблюдении которьІХ по результатам голосования прися:жньrх за-

·' .седателей вьпекало аправдание подсудимого. В итоге суд оказался 
в положенИИ, из которого вьІХода, не сопряжённого с тем изrn ИНЬІМ 

нарушенИем, не бьшо. Направляя присяжньrх. на новое совещание, 

суд нарушал принцип недопустимости провозrлашения одним и 

тем же составам присяжньтх. двух вердиктов по одному и тому 

же делу. Отменить вердикт присяжньІХ своей властью суд не мог, 

ибо' Закон разрешал суду отменять вердикт лишь тогда, когда суд 

едиН?tласно найдёт, что присяжнЬІе судили невиновного. Наконец, 
присrупив к вьmесению приговара и не допустив нового совещания 
пр:ИсяжньтХ, ·суд санкционировал бьІ прямое нарушение закона, 
ставшее известнЬІм в ходе nубличного заседания, и построил бьІ 
свой приговор на вердикте, явно, по мнению суда, незаконном. Суд 
избрал первьІЙ вариант. 

Работьх по подготовке заключения бьши проделань1 товарищем 

абер-прокурораМ. П. СтремоуховьІМ и абер-прокурором сенато

ром М. П. Чубинским. Правительствующему Сенаrу требовалось 

установить, является ли допущенное в данном случае нарушение 

столь суІцес'tвё'нньІМ, что приговор суда необходимо отменить. 

Обер-прокурорск~й надзор таковай существенности не усмотрел, 

«ибо ·суд, обратив присяжнь1х к новому совещанию и преподав 
им через председателя дополнительное разьяснение, зтим самьІм 

предотвратил возможность приговора, основанного на вердикте, 

явно нарушающем закон, и тем охравил авторитет суда ... ». 
Правительствующий Сенат, разделив изложенньхе соображения 

обер-прокуратурь1, признал, что «исправление присяжньІМИ засе

дателями неправильного своего ответа уже после его оrnашения, 

как вьІЗванное неизбежностью, в настоящем случае не мorno бьІ 

само по себе служить основанием для.отм~ньх приговора». Вместе 

с тем Сенат нашёл, что в данном случае нет уВеренности в том, что 
«присяжньІе заседатезrn в полной мере соблюли требования ст. 8] З 
Устава уголовного судапроизводства о надлежащем совещании для 

склонення своих мнений к: единогласию»14• Правительствующий 

Сенат отменил приговор суда и решение присяжньІХ по зтому делу, 

сославтись на нарушение ст. 813. Примечательно, что в кассаци
онном протесте прокурора суда не содержалась указаний на зто 

нарушение. 
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Военно-полевь1е условия. не могли не валожить отпечаток 

на организацию работь1 Правительственного Сената в Новочер

касске. Правоприменительная практика бьmа зачастую далека от 

заявленньІХ прmщипов. Та помощь, которую здесь мог бь1 дать 

власти Правительствующий Сенат, осталась неиспользованной. 

Политическая целесообразность частично повлияла и на работу 

тех, кrо до.mі<ен бьm стоять на страже закона. ГлавНЬім направnенн
ем рабОТЬІ Правительствующего Сената стала работа по р~:Шениям 
региональньІХ и низовьІХ судебньІХ инстанций. Отсутствие над

лежащего правового контроля за деятельностью воеННЬІХ властей 

подрьmало доверие населениякБелому движению на Юге России 
и создавзло массу конфликтов между фронтом и тьmом. 

Раков В. В. (Курськ, Росія). Із судової практики Урядуючого Се
нату в 1919 р. 

Аналізується судова практика Урядуючого Сенату, відновленого у пе

ріод Громадянськоївійни на Дону на підставі спільного рішення Донського 
Отамана та Головнокомандуючого Збройними силами на Півдні Росії. 

Раков В. В. (Россия, Курск). Из судебной практики Правитель
ствующего Сената в 1919 г. 

Анализируется судебная практика Правительсrвующего Сената, вос
созданного в Период Гражданской войньІ на Дону на основании совмест
ного решения Донекого Атамана и Главнокомандующего Вооруженнь1ми 
силами на Юге России. 

Rakov V. V. (Russia, Kuгsk). Fгom the judicial ргасtісе of the 
Governing Seпate in 1919 

The article analyses the judicial ргасtісе of the Governing Senate, 
reconstituted during the Civil War on the Don Ьу the coordinated decision of 
the Don Ataman and the Chief Commandeг of the Armed Forces in the South 
ofRussia. 

1 ГосударственнЬlй АрдІв Российской Федерации.- Ф. Р-103.- Оп. 1. -Д. 
2. -Л. 1. 

2 ПриазовСІСUй край: Ежедневная газета политическая, зкономическая u 
литературная. -Ростов-на-Дону, 1919. -16 (29) мая. 

~ Собрание узаконений u распорн.жений правительства, издаваемое Особьzм 
Совещешиєм при Главнокомандующем Воору:ж:ёН1Іьхми Сwюми на Юге России. 
Отдел первЬJй.- 1919.-4 июня. -М 6.- Ст. 24.- С. 90-92. 
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4 ~lубинский М Jl. «НаДану»: (Из воспоминаний абер-прокурора) 11 Донская 
летопись: Сб .. материалов по новейшей историиДонекого казачества со времени 
русскойревалюции 1917 года. -Б.Jo,t., 1923. -N!! 1.- С. 146. 

5 Краснянский К. Воспаминание сенатора о деятельностиДонекого Сената І/ 

Донская летопись: Сб. материалов по новейшей истории Донекого казачества 

со вре.менирусскойреволюции 1917 года. -Б.:м., 1924. -N!! З.- С. 313. 
6 То.м же.- С. 315. 
7 Там же.- С. 315-316. 
8 Там же.- С. 317. 
9 ЧубинскийМ Jl. Указ. соч. - С. 167-168. 
10 Донские ведомости.- Новочеркасск, 1919.-6 (1.9) октября. 
н Чубин.ский МП. Указ. соч.- С. 164-165. 
12 Краснянский К. Указ. соч.- С. 316. 

· 13 Цветков В. Ж Белоеделов России. 1919: формирование u звОJlЮЦUЯ по
литическш структур. - М, 2009. - С. 92-93. 

14 ЧубинсІ.-ztй МП. Указ. соч. -С. 159-160. 

Усенко І. Б. (Київ) 

ПРЕДСТАВНИКИ СУДДШСЬКОГО . 
КОРІіУСУ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 

АКАДЕМІЇ НАУК 

Творчі досяmення вчених Всеукра)'нської Академії наук (до 

1921:р .. -'+ УкраїнськоїАкадеміїнауку Києві) є предметом заслуже
ної гордості вітчизняної юридИ'ІіІої науки1 • Вшановуючи блискуче 

сузір'я правознавців, які входили· до складу Академії і працювали 

в її установах, доцільно звернути увагу на особливо вагому роль у 

розвитку академічної юридичної науки nреДставників суддівського 
корпусу.. .,:·•':·. · • 

Так, один з двох (разом із В. І. Вернадським) ГоловниХ' Ініці
аторів створення Украі·нської Академії наук у Києві (далі - УАН), 

а згодом·~: другий президент УАН М; П. Василенко мав досвід 

адвокатська~•~ практики~ ·був генеральним суддею за Центральної 

Ради і Директорії та президентом Державного Сенаrу за гетьмана 
Скоропадського. До речі, й сам В. І. Вернадський був своГо Часу 
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почесним мировим судцею Моршанського повіту на Тамбовщині 

(поблизу родинного маєтку Вернадівки). 
У червні 1918 р. генеральним судцею Адміністративного Де

партаменту Генерального Суду було призначено іншого видапюго 
правознавця і майбутнього академіка УАН Б. О. Кістяківського. 
Наступного ж місяця після створення замість Генерального Суду 

Державного Сенаrу вчений став сенатором Української Держави. 
Утім, знайти якісь відомості про реальну судову діяльність 

Б. О. Кістяківського, який невдовзі пішов із життя, крім особової 

справи у відповідних архівних фондах2, поки що не вдалося. 

Багато років успішно поєднував науково-викладацьку й судову 

діяльність відомий цивіліст, академік Всеукраїнської Академії наук 

(далі- ВУАН) з 1923 р. 6. М. Гуляєв. На додаТок до професорських 
посадвін був членом Киmського окружного суду (з 1896 р.) і Киmської 
судовоїпалаrи (з 1903 р.), товаришем абер-прокурорацивільного каса
ційного департамеmу Російського Сенmу (з 1908 р.), сенатором цього 
ж департаменту (з 1916 р.). Його творчості належало ряд праць, 
безпосереднім джерелом яких стала саме судова практика: «Иски 
о восстановлении нарушенного владения в практике Гражданского 

кассационного департамента Прав:иrельствующеrо: Сената», «Толко

вание закона в nрактике Гражданского кассационного департамента 

Правительствующего Сенаrа>>, «Право участия частного в практике 

Гражданского кассационного департамента Правительствующего 

Сенаrа», «Общие учения системьІ гражданского права в пракrике 

Гражданскоrо кассационноrо департамента Правительствующего 

Сената за пятьдесят лет», «АктьІ и свидетельские показания в 

гражданской судебной практике», більшість яких витримало у 

1910-191'6 рр. кілька перевидань. . 
Інший' відомий цивіліст В. М. Гордон (обраНий академіком 

1925 р.) до революції кілька років працював на секретарських по
садах у російському Сенаrі, а 1917 р. став сенатором цивільного 
касаційного департаменrу. Підготовлена правознавцем збірка 

сенатських роз'яснень до стаrуту цивільного судоЧинства корис

rувалася широкою популярністю і витримала шість перевидань. 

На власне академічних (після обрання до Академії) здобутках 

М. П. Василенка, Б. О. Кістяківського, О. М. Гуляєва та В. М. Гор
дона немає потреби зупинятися докладно, оскільки вони вже зна-

72 



йшли належне висвітлення у таких узагальmоючих виданнях, як 

(<Юридична наука і освіта на Україні» (Київ, 1992 р.), «Академічна 
юридична думка» (Київ, 1998 р. ), «Юридична еІЩИКЛопедія» (КиШ, 
1998-2004 рр.) «Антологія української юридично)· думки» (Київ, 
2002-2005 рр.) та в низці інших спеціальних публікацій. 

Чимало колишніх судово-прокурорських працівників було се

ред рядових наукових співробітників УАН (ВУАН). Ми об'єднуємо 

суддів і прокурорів в одну категорію, оскільки до революції про

куратура перебувала при судовому відомстві та переміщення з про

курорських посад на судові й навпаки було доволі частим явищем. 

Особливо великим було представництво цієї категорії пра

вознавців у Правничо-термінологічній комісії ВУАН. В комісію 

входило три академіки- О. І. Левицький, А. Ю. Кримс.ький й уже 

згаданий Б. О. Кістяківський, а також низка юристів-практиків. 

серед яких було всього кілька колишніх присяжних повірених 

і діловодів, а решту становили колишні судово-прокурорські 

працівники. 

Так, до основного робочого ядра комісії входили М. І. Радчен

ко (генеральний суддя за Ценгральної Ради, сенатор Української 

Держави і надвищий суддя за Директоріі), О. Ф. Хруцький (гене

ральний суддя, сенатор), І. Ю. Черкаський (досвідчений судовий 

слідчий і прокурорський працівник), Г. Д. Вов:куіnівський (колиш

ній суддя Київського окружного суду і порядкуючий департаментом 

Київського апеляційного суду за Центральної Ради), В. Д. Гаврик 

(товариш прокурора Цивільного Генерального Суду Державного 

Сенату), А. Л. Дроб' язко (колишній член Житомирського окружно

го суду, що з січня 1919 р. був відряджений до Міністерства юстиції 
УНР), В. О. Крижанівський (діловод генерального писарства УНР 

і Державної канцелярії Української Держави), В. І. Войткевич
Павлович (колишній присяжний повірений, член Крайового судо
вого комітету за Центральної Ради). Зусиллями саме цих осіб було 

підготовлено відомий «Російсько-український словник правничої 
мови (понад 67 ООО слів). Праця Правничо-термінологічноїКомісії 
при Соціально-економічному Відділі Академії наук» (КиШ, дру

карня УкраУнської Академії наук, 1926 р.). У передмові до цього 
видання, до речі, наведено доволі повний список членів комісії, 

хоча, звісно, і без зазначення їхніх колишніх посад. 
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Окрім згаданих постійних співробітників, у списках цієї ко

місії пев:ний час рахувалися П. М. А чкасов (генераль:ний суддя за 

Ценгральної Ради, сенатор Української Держави, надвищий судця 

за Директоріі), О. М. Бутовський (генеральний суддя, сенатор 

Українсьmї Держави), В. І. Греков (товариш прокурора Адміністра

тивного Генерального Суду Державного Сенату), В. В. Колбасьєв 

(товариш-прокурора Загальних Зборів Державного Сеншу), В. О. Ко

ренєв (~ен КиїВської судової палати), К. В. Ляхницький (сенатор 

Укра'інської Держави), Д. В. Маркович (генеральний прокурор за 
ЦентраЛьно'іРади, сенатор Українсьmї Держави), К. М. Кротевич 
( колишнійпрокурор Полтавського окружного суду), В. С. Назимов 
(російський сенатор, сенагор Української Держа.В.и), М. Д. Пух

тинський (присяжний повірений, сенатор Українсько} Держави), 

П. Я. Стебницький (міністр народної освіти Української Держави 

і сенатор), О. О. Тізенгаузен (прокурор Карного Генерального 

Суду Державного Сенату), М. М. Товстоліс (російський сенатор, 

сенагор Української Держави), М. Ф. Чернявський (генеральний 

суддя, сенатор УкрІІїнської Держави). 

Таке «перенасичення» комісі'і представниками судового ві

домства, на нашу думку, поясшоється передусім тим, що майже 

одночасно із заснуванням комісії, на початку лютого 1919 р. в 
Києві відновилася радянська влада, всі старі судово-прокурорські 

інстmуції припинили своє існування і для їхніх колишніх висо
копосадовЦів праця. 'в УАН стала ~ало не єдиною можливістю 
робОти за фахом, в~анЩ. загалом. Утім, доволі скоро чимало з 
них залишили праЦю в Академії, не зоставивши відчуmих слідів 
своєї наукової ДіЯль~осrі. Водtіочас дехто з цих правників знайшов 

• .- .. ; .• 1" :. • ·••• •• ...., • 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ р~~ІJІІЗ8Ц11 СВОІХ ТВОрЧИХ ПотеІЩІИ В ІНШИХ ЮрИДИЧ-

НИХ установаХ 'у Ан {ВУАН). 
Так, у Комісії. Мя 'виучування звичаєвого (народного) права 

України існуваЛа·т.·зВ. сеІЩія членів-співробітників, яка, за задумом 
керівництва КОмісі'і', маЛа об'єднуваги не стільки науковців, скільки 
«JПQЦейдосвЩУ. кОтрИМ 'Любо розроблення питань звичаєвого права»3 • 

Деякий'час (до 'вересНя 1920 р.) провіднуроль у цій секції віді
гравав В. І. Гр~~~· я~ "ііерідко навіть головував на їі засіданнях 
сещії, а одним~_з' най.ціЯРьніших їі працівників стали колишні 
сенатори О. м.' Еуто_всь:Кий~В. С. Назимов, М. М. Товстоліс та 

'І., "· .,, 
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О. Ф. Хруцький. У списках і протоколах цієї комісії можна іноді 

побачити також прізвища П. М. А чкасова, М. Д. Пухтинського, 

П. Я. Стебницького та О. О. Тізенгаузена, хоча свідчень іХньої 

реальної участі в науковій праці комісії практично немає. 

Окрім того, у Комісії для виучування звичаєвого (народного) 

права України було ряд інших колишніх судово-прокурорських 

працівників, чиї імена досі не згадувалися у зв' язк,У з діяльн1стю 
Правничо-термінологічної комісії. До іх числа, зокрема, належали 

колишні члени Київської судової палати (за ЦентральноІРади-Ки-

1вського апеляційного суду) М. О. Ботвипавський і О. С. Шалімов: 

товариш голови Киmського окружного суду Р. А. Безпалов та члени 

цього ж суду Г. В. Гольmтейн, П. В. Стефанович і О. М. Чечот; член 

Кам'янець-Подільського окружного суду Є. І. Шманкевич. а також 

діячі мировоїюстиції Є. М. Єзерський, О. М. Здор, Г. В. Леnеха та 

П. С. Коробка (автор відомих нарисів-спогадів). 

Проте більшість із цих діячів числилися за комісією лише 

упродовж кількох місяців у 1919-1920 рр. Як з часом з'ясувалося. 
більш-менш постійними, хоча здебільшого й Позаштатними, на

уковими співробітниками ВУАН стали лише О. М. Бутовський, 

В:, С. Назимов, М. М. Товстоліс та Є. М. Єзерський. Саме їх зусил

лями значною мірою були підготовлені ще на початку діяльності 

комісіїпрограми для збирання матеріалів українського звичаєвого 

права (опубліковані 1925 р. ), а також низка статей у трьох збірниках 
наукових праць комісії, що побачили світ у 1925-1928 рр. 

У Комісії для виучування історії західноруського й україн

ського права дещо більш зважено підходили до кадрової політики, 

. кількість співробітників була відносно невеликою і прошарок судових 
діячів був значно менший. Крім згаданих академіків М. П. Василен
ка й Б. О. Кістяківського, можна назвати ще прізвище відомого 

соціолога права С. К. Гогеля (члена комісії у 1919 р.), який був 
·російським сенатором у революційному 19] 7 р. Співробітничали з 
цією комісією також згадані І. Ю. Черкаський та Є. І. Шманкевич. 
Водночас присутність у комісії С. К. Гогеля й Є. І. Шманкевич не 
мала наслідком якихось наукових публікацій в академічних видан

нях. Натомість І. Ю. Черкаський опублікував у «Працях» комісії 

фундаментальне дослідження з історії копних судів, рівного якому 
за обсягом зібраних і проаналізованих першоджерел практики коп-
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них судів немає й досі4• Став він автором і низки іmпих наукових 

праць, що об' едиувалися спільною проблемою «Судовий устрій 
та судочинство козацьких судів. на Гетьманській Україні в XVII
XVПI ст.»5 • Вочевидь судове минуле вченого помітно вплинуло на 

вибір тематики його наукових пошуків. 
У заснованій восени 1927 р. Комісії для виучування радянсько

го права, здавалося, «за визначенням» не мало -б бути місця для ді
ячів старої юстиції. Проте ії секретарем і мало не єдиним шrатним 

сnівробітником став Є. М. Єзерський, а серед nозаштШ'Них сnів
робітників помітною активністю вирізнялися О. М. Бутовський 

та М. М. Товстоліс. Окрім того, до секції кримінального права 
Згаданої комісії щшучилися колишній секретар Київської судової 
палати М. О. Бебутов-Чельцов та член цієї nалати О. Д. Щербак. 

О. М. Бутовський відзначився працями в галузі адміністративного 

права, М. М. Товстоліс- цивільного, Є. М. Єзерський- земельного, 

а М. О. Бебуrов-Чельцов та О. Д. Щербак-кримінального. Доклад

ніше про ці здобутки в рамках загальних доnовідей про діяльність 

окремих секцій Комісії для виучування радянського права ВУАН 

розповідалося на попередніх конференціях МАШ. 

' · · · Таким чином, серед академіків-правознавців було чотири пред
ставники суддівського корпусу. Що ж стосується сnівробітників 

правничихустановУАН (ВУАН) без академічного звання, то повний 

іХ сnисок, за нашими підрахунками, налічує близько 140 осіб. З них 
колИІШІіх судово-прокурорських працівників було щонайменше 3 6 
осіб, тобто не менше однієї чверті. Цей показник помітно переви

щує кількість колишніх адвокатів в Академії і не поступається за 

кількістю навіть представництву працівників вищої школи. Зосе

реджувалися колишні судді переважно в Правничо-термінологічній 

комісії та Комісії для виучування звичаєвогq. nрава. Проте лише 

одиниці з них залишилися nрацювати в Академії після прийняття у 

грудні 1921 р. постанови Наркомаrу освіти УСРР «Про скорочення 
mтcrriВ УАІЬ>, у процесі реалізації якої кількіСІЬ штаmих працівників 

Академії була зведенавсього до 13 7 одИНИЦЬ6• Дехто з них помер вjд 

Голоду і злиднів або був репресований ще в 1919-1920 рр. Колиш
ні судово-прокурорські працівники згодом теж ставали першими 

жертвами різноманітних <<ЧИСТОЮ> і протиправних репресій. Проте, 

як вже Зазначалося, цим науковцям, за плечима яких був значний 
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практичний досвід, вдалося зробити власний сутrєвий внесок у 

розвиток вітчизняної академічної юридичної науки. 

Доречно зауважити; що і сьогодні серед науко:в-ців НАН 

України чимало колишніх суддів. Як приклад можн~ навести 

одного з найвідоміших правників сучасної незалежної України, 

члена-кореспондента НАН України В. І. Семчика. Водночас існує 

і зворотний зв'язок: чимало співробітників НАН України входять 

до науково-консультативних рад при органах судової влади. 

Утім, проблема зв'язку науки і судово'і влади має чимало ас

пектів, які ще потребують свого вивчення. 

Усенко І. Б. (Київ). Представники суддівського корпусу у Всеу
країнській Академії наук 

Наводяться відомості про судово-прокурорських працівників, які стали 

академіками Всеукраїнської Академії наук або науковими співробітниками 

їі юридичних установ, та їх творчі здобутки. 

Усенко И. Б. (Киев). Представители судейского корпуса во Всеу
краинской Академии наук 

Приводятся сведения о судебно-прокурорских работниках, которь1е 

стали академиками Всеукраинской Академии наук или научнь1ми сотруд
никами ее юридических учреждений, и их тварческих достижениях. 

Usenko І. В. (Kyiv). The represeпtatives of the judiciary in the AII
Ukrainian Academy of Sciences 

The article gives facts aboutjudicial and prosecutorial workers who became 
the members of the AII-Ukrainian Academy of Sciences ог scientific workers of 
its legal institutions, as well as about their creative achievements. 

1 Усенко/. Б. Наукова спадщина ВУАН і сучасність: до 90-річчя Національної 
акадЄJІfії наук України 11 Правова держава. -Вип. 19. - К .. 2008. - С. 10-25. 

2 !ЩАВО Україии.- Ф. 905.- Оп. І.- Cnp. 12. 
3 ТР НБУВ.- Ф.ІО.- Cnp. 1211. 
4 Черкаський І. Ю. Гро.:wадський (коттй) суд на Україні-Русі XVI-XVIII вв. 11 

Праці Камісіі~ для ви.учувштя історії західноруського і україІlського права. -Вип. 
П< V. -К., 1928.-714 с. 

5 Усенко І. Б. Черкаський Іринар:х Ювеналавич 11 Аиталогія української юри
дичної думки. - Т. З. Історія держави і права "У"країтtи: козацько-гетьмаиська 
доба. - К.: Юрид. книга, 2003. - С. 332-335. 

6 Раиня історія Академії наук Украі'ни 1918-1923. - К.: Маиускрипт, 
1993.- с. 179-180. 
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Подкорьпова Л. П. (Симферополь) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ :Q УКРАИнЕ 
НА ОСНОВЕ ПРИІЩИПОВ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА 
(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

После окончания в 2001 г. действия переходньІХ положений 

КонсТИ'І)'ЦИИ УкраиньІ длительное время дискутировалась пробле

ма реформирования судебной власти в нашей стране. Теоретичес

кую основу предстоящей реформь1 заложила одобре:НН:ая Уюізом 
Президента УкраиньІ от 10 мая 2006 г. N!! 361/2006 Концепция 
усоверmенствования правосудИя, разработаиная Национальной 

комиссией по укреплению демократии и утверждению верховен

ства права. Заверmением процесса оптимизации судаустройства 

для утверждения в Украине справедливогО суда «в соответствии 

с мироВЬІМИ стандартами>> nриЗвано с:гать принятие в 201 о г. За
кона «0 судоустройстве и ст~1)тсе судей», в котором определеньІ 
основньІе принциnь1 организации идеятельности судебНЬІХ органов 
в Украине1 • ., · 

Практика реализации в течение ro.Цajropм данного Закона 
подтвердила оqосно~Ц~ностЬ · про'Изведенно~о реформирования 
систеМь1 суд~_бн<і~ :W:Іасти, .. но одновременно вьІЯвила серьезнь1е 
упущення и недоработки в новом законодательном регулировании 

деятельности важнейшей ветви государственной власти. ПроблемьІ 

необходимостиусовершенствования действующего Закона освеща

лись в nериодической печати (В. М. Москвич2, В. С. Ма1<аренко3), 

однако серьёзньІй анализ зффекrивности проведеІПІЬІХ изменений 

ещё nредстоит сделать. 

Поскольку при подготовке реформЬІ судапроизводства 

бьши использованЬІ основнь1е принципьІ мировьІХ стандар
тов осуществления правосудня на демократических началах, 

сформулированньІХ. впервЬІе правоведами римского государства, 

историко-правовой acпeJcr развития теоретических обоснований 
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тех и:ли,и:ньІХ установлений представляется достаточно аю.уальнь1м 

. дщ1 дальнейшего совершенствования правовьІХ предписаний в 
. сфере судопроизводства. 

НовьІй Закон 201 О года «0 судоустройстве и статусе судей» 
(ст. 2) определил основнуюзадачу судебньІХ органов- осущест

вление правосудия на основе верховенства права, обеспечения 

каждому права на справедливь1й суд и уважение иНЬІХ прав и 

свобод, гарантированньІХ Конституцией, законами УкраиньІ и 

международньІМи договорами. Именно даІО.ІьІе положения римское 

прав_о р.ассматривало в качестве необходимого условия утвержде

ния в демократическом обществе права как вьтсшего достижения 

цивилизации. 

Правовая мьІсль римеких учёньІХ сформировала юридическое 

мьІшление юристов Западной ЕвроnьІ и определила основньІе 

черть1 судаустройства большинства государств\ а также прmщипь1 

, . , деятельности государства по отправлению правосудия, т.е. по при
нудительному осуществлению права в конкреrном случае5. В осно

ве европейского права лежит римское право, которое является 

фундаментом развития права, общего для всех народов6• Римское 
общество в течение длительного времени, переходя от обьІЧаев 

и самоуправства (поединок притязаний в догосударственнЬІЙ пе

риод), к принудительной защите с помощью правовьІХ норм, по

степенно вьтработало оптимальньrе способь1 защитьт нарушенньтх 

прав членов социума через систему судопроизводства. Значительно 

позже используемь1е в Риме правила осуществления правосудия 

бьши воспринятЬІ европейскими народами и такая рецепция по
зволила «взамен неясньтх и спорньтх обьхчаев» 7 и раздробленньІХ 

.правовь~ систем ЕвропьІ применять в изменившихся политичес-

,,, ких, социальньІХ и зкономических условиях единое для всех мест 
. и социальньтх групп право-вполне определённое, писа:Н:ное право 
.(lex-sciiptia). 

ОсновнЬІм стержнем, определившим историческую судьбу 

римского права; является доминирующее положение - критерий 

справедливости «aequitas»8, которое известньІй романист ХХ в. 

В. М. Хвостов определил в качестве источника права и считал его 
«принципом равенства всех перед законом»9• Римский юрист Павел 

писал: «Во всех делах ... нужно помнить о справедливости»10• Прин-
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цип справедливости при защите конкретньІХ прав граждан Рима про

являлся в том, что судебнЬІе функции вьmолнялись на общих собра

виях членов рода либо избранньІМ вождём, все спорь1 разрешались 

публично в присутствеІШом месте11 • Подчёркивая необходимость 

справедливого разрешения социальньІХ споров, знаменитьІЙ юрист 

Ульпиан заявлял, что преторь1 должнЬІ предоставлять специальную 

защиту от обмана лицам, не достигтим полной правоспособности 

(25 лет), «сле.цуя естественной справедливости»12 • 

Формализм первоначального судебного процесса (легисак

ционного ), требовавшего строго го соблюдения определённьІХ 
действий и слов, являлся, по существу, реализацией справедливьІХ 

требований о доказательствах обоснованности заявленного исІ<а, 

поскольку необхоДИМЬІМ условием обращения к государству за 

защито:Й бьшо наличие правового основания. «Nihil aliud est 
action quam jus, quod sibi deleatur, judicio persequendi» (иск_ не 
что иное, как преследование ло суду существующего на твоей 

стороне права)13 • 

ДемоІf,ратические начала организации правосудня сохраня

лись ~пр~ из~енении форм суд о производства. При формулярном 

проЦессе (І в~ н.з.) сохранялась публичность в деятельности суда, 
упрощался порядок обращения за защитой, разрешалось участие 

представителей, допускалась подача жалобьІ недавольной сто

роной для передачи дела на новое рассмотрение другому судье 

(возможность отвода судьи)1 4• В 294 г. принятием Конституции 
ДиоІ<Летиана бьш завершен переход к иному ви.цу осуществления 

правосудня- судебнЬІе функции окончательно перешли в руки 

представителей власти, формируется зкстраординарНЬІЙ процесс. 

Государство' активно принимает участие в разрешении не только 
~бJІИЧНЬІХ праВОВЬІХ конфликтов, НО меняет систему заЩИТЬІ прав 
отдельНЬІХ граждан. Появляется возможность рассмотрения спора 

при неявке в суд без уважительной причинЬІ какой-либо сторонь~ 

допускается обжалованне решения, вьшесенноrо чиновником, 

рассматривавшим дело, впервьІе фИІ<сируется принцип законности 

(если судья вьmес решение вопреки имеющимся императорским 

постановлениям, то «необходимо подавать апелляцию на таІ<оrо 

рода судебнь1е решения, в противном случае следует придержИ
ваться зтого судебного решения» (Д.42.1.32)15 • Для закрепления 
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принципа обьективности судебной власти И её независимости 

используется презумпция «onпs probandi» (факт считается не су
ществующим, пока заинтересованная сторона не доІЩЖет обратное, 

т.е. презумпция невиновности)16• 
ПодобнЬІми предлисаниями бьши заложень1 основь1 совре

менного судопроизводства, поскольку они. бьши использованЬІ 

при построении судебньІХ систем многих европейских государств. 

Римеким правом бьши сформированьІ также принципь1 орга

низации деятельности судебной власти, призванной обеспечить 

наибольшую защиту прав и интересов гражданина, а субьект права 

под строгим контролем лубличной власти, наличии надёжного 

правового механизма охранЬІ личнь1х прав бьш обеспечен 

полноценньІми гарантиями от злоуnотреблений и неправосуднь1х 

решений суда через контроль со сторонЬІ общества. 

Демократические начала отправления правосудия нашли своё 

отражение и в Законе УкраинЬІ «0 судоустройстве и статусе судей» 
(ст. 1, 2, 5-9, 11, 13, 14), однако все ещё невозможно говорить об 
зффективности преобразованной судебной системЬІ как самосто

ятельного и независимого социального института, осуществля

ющего свою деятельность в интересах индивида под контролем 

гражданского общества. 

Нигилизм украинских граждан по отношению к судебной 

власти возможно преодолеть лишь доказав её зффективность в 

обеспечении законности в государстве. 

Подкоритова Л. М. (Сімферополь). Організація діяльності судової 
влади в Україні на основі принципів європейського права (історико
правовий аспект) 

Розглядаються основні історичні аспекти рецепції римського права 
при реформуванні судової системи України шляхом аналізу теоретичних 
розробок юристів Стародавнього Риму. 

Подкорь1това Л. Н. (Симферополь). Организация деятельности 
судебной власти в Украине на основе принципов европейского права 
(историко-правовой аспект) 

Рассматриваются основнь1е исторические аспектьІ рецепции римского 
права при реформировании судебной системьІ УкраиньІ путем анализа 

теоретических исследований юристов Древнего Рима. 
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Podkorytova L. М. (Simferopol). The organization of the activity 
of judicial power in Ukraine based оп the principles of European law 
(historical and legal aspects) 

· ' The article characterizes the main historical aspects of the reception of 
Roman law in reforming of the judicial system of Ukraine Ьу analyzing the 
theoretical research of the Roman lawyers. 

1 Закон Украни про судоустрій і стаЩ)•с суддів: чинне .~ак:онодавстrию зі змінами 
та·до'п.і На 18 січІІя 2001 р: [Відповідне офіц. текстові]. - К., 2011. - С. З. 

1 Москвич Л М Напря."'и оптимізації судоустрою України 11 Вісник Верхо
вного суду України. -2011. -N9 4 (128). -Ст. 25. 

3 Макаренко А. С. Теоретичні аспекти здійснення суддівського розсуду 

при призначенні покарання 11 Вісник Верховного суду України.- 2011. -N9 6 
(JЗО). - С. 44. 

·' · 4 Покровский И. А. История римс1(ого права. - М, 2004.- С. 61. 
5 СанфWІиппо Чезаре. К}рс римского частного права: учебник І Пер. с иmШІ. 

И. И. Маханьков; Ред. пер. Д. В. Дождев. - М: Изд. БЕК. 2000. - С. 93. 
6 Боголепов Н П. Учебник истории римского права І Под ред. и с предисл. 

В, А. Томсинова. - М, 2004. - С. 538. 
· 1 ПокроВский И. А. Указ. соч. - С. 291. 
8 Там же.·А.о 6.,170.··" ·' ~-· · 
9 Хвостов В. М Опьzт характеристики понятий aeqиitas и aeqииmjиs. - М, 

1995.- с. 17. 
10 Салоzубова Е. В. Римский гражданский процесс. -2-е изд. -М: Городец

издат, 2002.-156 с. 
11 Хвостов В. М Историяримского права. -7-е изд. -М, 1919. -С. 425. 
12 Диzестьz ЮстиНІшна: В 7 т. І Под ред. Л Л Кофанова. - М, 2002-2005. -

с. 46. 
13 Дождев Д. В. Ptv.tcкoe частное право. Учеб. длявузовІ Под ред. чл.-/(орр. 

РАН, проф. В. С. Нерсесянца. -М, 1997.- С. 171. 
14 Иванов А. А. Римекає право: учебное пособие для студентов вузов, обуча

ющііХся по специальности «Юриспруденция». - М, 2008. - С. 136. 
'· · 15 Юлий Павел. Пять книг сентенций к сьlНу. Фрагментьz Домницин Ульпиана. 

[Серия «Памятники ptv.tcкoгo права» J І Пер. с лат. Е. М Штаерман; Отв. ред. 
и состав. А. А. Кофанов. - М, 1998. - С. 287. 

16 РассDJІов ММ, Горбунов МА. Римекає право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «юриспруденция». - М, 2009. - С. 78. 
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Кре(:товсь:ка Н. М. (Одеса) 
- : ' ; І :· ' :. : . , :. J : ' ! ~ ~ ' ' . - , : : • . •• ~ • ; • ~ . . ·: ,. ; ; 

Ictd'Pm NitЖ · о" oto ·--_ · -. ·: ........ ,·. ·. "' -~ ~ц . ." 
СПШР,ОБІТНИЦТВА У.СФЕРІ 

ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 
.·•. < )'· 

Верховенство права -іа ~аіист':Прав лЮдиНи є тимц є~роцей-
. . ' ·-

ськими та загальноmодськими цінностями, відповідно до JJJCИX 

прагне будувати своЄ державно-Пр~ове-житі-я укращ~ьк~ (fуст{іл:J?-· 
ство. Однією зі складових європейського вИбору Україниє рефор,-: 
мування національної системи правосудця щодо непо~~ОfІічЩ,,як~. 
досі залишається відтворенням радянської моделі. 

Історія формування ювенальної юстиції на вітІ.JиЗня~омУ nро
сторі неодноразово ставала предметом дослідження з QPJO' росій
ських та українських вчених (Л. І. Бєляєва, О. М. Ведер:tІИІ<ова, 

О. В. Марковічева, М. В. Немитіна, В. В. Ніколюк, С. В. Солнєчна, 

Є. О. Чернишов та інші), тоді як історія формування її. міжнарод

них стандартів лише заторкувалася Е. Б. Мельниковою, Дж. ван 

Б'юреп та О. М. Старовойтовим. Детальніше це п~:~тання висвіт

лено у колективній монографії російських і зарубіЖffі.'ІХ _учених, 

присвяченій проблемам міжнародного слівробітниu:rва у сфері 

кримінальної юстиції1 • 

Метою цієї статті є виявлення етапів становлення та розвитку 

міжнародного слівробітництва у сфері ювенальної юстиції, і, зо

крема, вироблення ії стандартів. Для дослідження поняття «між
народні стандарти ювенальної юстиції» використано як визнані 

міжнародним слівтовариством норми та принципи, котрі слугують 
орієнтиром для вдосконалення національного судівиицтва у спра
вах дітей та молоді. 

Міжнародне співробітництво у сфері ювенальної юстиції про

йшло довгий шлях, початок якому поклало ознайомлення європей
ської юридичної та педагогічної еліти з результатами діяльності 

перших ювенальних судів, створених на межі ХІХ-ХХ ст. у США. 

На наш погляд, на першому етапі становлення міжнародного спів
робітництва у сфері ювенальної юстиції й формування їі стандартів 
(1900-1928 рр.) відбувалось узагальнення. практики створення та 
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діяльності національних ювенальних судових, правоохоронних та 

правозахисних інсппуцій. Основною його формою був обмін досві

дом міжпракrиками ювенальноїюстиції (як правило, на з'їздах, кон

ференціях, ІШІяхом особистого ознайомлення з діяльнісnо перших 
ювенальних судів і стажування в них) та наукове осмислення цього 

пракrичного досвіду. Уже у 191 Ор. І міжнародний rуман.ітарний кон
грес, який був скл:икан:ий Американською rуманітарною асоціацією, 

проаналізував 1 О-річний досвід функціонування ювенальноїюстиції 
у СІІІА2. На цьому етапі ще не стояло питання про вироблення не 
тіЛьки обсц~' язкових, а й рекомендаційних принципів і норм - сві

това юри,ди<Ща еліта лише оцінювала відповідну судову пракгику, 

дбайливо відбираючи найефекrивніші моделі устрою ювенальних 

установ і правила судочинства, найсприятливіші для захи.С'ІУ прав 

дитини у конфлікті з законом . 
. . ,Окре~о з~начимо участь вітчизняної юридичної та наукової 

еліти.,.у справі формування ювенальної юстиції. До революції 

П. І. Щоблін<;l?КИЙ і Г. М .. Рубашева особисто ознайомилися з нор
мами та практикою роботи ювенальних судів .У Західній Європі, 

результатом чого стали rрунтовні дослідження прикладного спряму

:в8н:НЯ3. Саме нанапраЦюваннях П. І. Люблінського створювалися 
перші суди дця. малолітніх у Росії та Україні. Огляди роботи за

рубhщmх ювенальних судів, змін у ювенальному законодавстві 
регулярно з' являлись на сторінках радянських юридичних журна

лів, допоки ідеїювенальноїюстиції не були поховані репресивним 
законодавством 1930-1940-хрр. 

Другий етап історії мЬІщародного співробітництва у сфері 

ювенальної юстиції даrується.1928-J955 рр. У 1928 р. співробіт
ницrво у сфері ювенальної юстиції переЙІШІо на інстиrуційний 

piвefJ)> завдяки створенню Міжнародної Асоціаціі" суддів для дітей 

(сучасна J'i д~ва .'7' Міжнародна Асоціація ювенальних та сімейних 
суддів і магістратів )4 • Сьогодні вона є неурядовою орrанізацією 

з .:кон~льтативним статусом при ООН і об'єднує національні 
асоціації ювенальних суддів і фахівців ювенальної юстиції. 

МАЮССМ зробила вагомий внесок у створеШІЯ ,стандартів юве

нальної юстиції, зокрема, Мінімальних стандартних, правил ООН 

щодо ювена,щ.щ~Х ,юстиції (Пекінських правил, 1985 р.). Аж до 
започаткування Конгресу ООН з попередження. злочинності та 
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поводЖення з правопорушниками (1955 р.) Асоціація вивчала на· 
міжнародному рівні проблеми функціонування судової влади у 
справі захисту прав дітей і сім'ї, на основі 'ІХ узагальнення виробля

ла й nропаrувала доктрину та принципи ювенального правосуддя. 

Раз на чотири роки МАЮССМ проводить м:іжнародні конгре

си, тематика яких відображає як професійні проблеми, так і стан 

справ у сфері ювенальної юстиції та захисту прав дитини. Так, 
останній конгрес (Швейцарія, 2008 р.) був присвячений пробле
мамЗахисту дітей-жертв і свідків злочинів. У 1995 р. МАЮССМ 
створила Міжнародний інститут прав дигини на базі Інституту 

Курта Боша у Швейцарії для пропаганди ідей КонвеІЩЇЇ про права 

дитини. Крім того, МАЮССМ заснувала Фонд на честь славетних 

швейцарських ювеналістів Моріса та Енрики Вейяр-Цибульських, 

який на кожному конгресі відзначає нагородами найвагоміші до

слідницькі роботи у сфері ювенальної юстиці1-s. 

Третій етап історії міжнародного співробітництва у сфері 
ювенальної юстиції (1955-1990 рр.) відмітний створеннямміжна
родних міжурядових інституцій, які виробили рекомендації щодо 

інституалізації: ювеналЬної юстиції. Першою серед них є Конгрес 

ООН з попереДЖення злочинності та поводження з правопоруш

никами. Уже Другий Конгрес (Лондон, J 960 р.) був безпосередньо 
присвячений неповнолітнім nравопорушникам, Шостий Конгрес 

(1980 р., Каракас) звернувся до юристів із закликом розробити 
мінімальні стандартні правила судочинства щодо неповнолітніх, 

а Сьомий (Мілан, 1985 р.) ухвалив рішення про їх застосування 
в національних правових системах. Саме на uьому етапі були ви

роблені й набули статусу рекомендаційних аІСТів ООН Мінімальні 

стандартні nравила ООН здійснення правосуддя щодо· неповно

літніх (Пекінські правила, 1985 р.), Керівні принципи ООН для 
запобігання злочинності серед неповнолітніх (Ер-РіяДські Керівні 
прющипи, 1990 р.), Правила ООН про захист неповнолітніх, по
збавлеJmхволі (Гаванські правила, 1990 р.), які до сьогодні є осно
вними міжнародними документами у сфері Ювенальної юстиції. 

Новий, четвертий етап форМ)'вання міжнародних стандар

тів ювенальної юстиції розпочався з 1990 р., з моменту набуття 
чинності Конвенцією ООН про права дитини (що сталося після 
ії ратифікації 20-ма державами 2 вересня 1990 р. ). Статті 3 7 та 40 
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Конвенції про права дитини (далі - КПД), прямо присвячені про
блемам дітей, які опинились у конфлікті із законом. 

КПД зобов'язує держави-сторони сприяти створенто зако

нів, процедур, органів і установ, що безпосередньо стосуються 

дітей, які, як вважається, порушили кримінальне законодавство, 

обвинувачуються чи визнаються винними в його порушенні. Зо

крема, вони мають встановити мінімальний вік, нижче якого діти 

вважаються нездатними порушити кримінальне законодавство. 

КПД рекомендує встановити пекаральні заходи впливу на дітей, 

які порушили кримінальне законодавство (догляд, положення про 

опіку і нагляд, консультативні послуги, призначення випроб:ІІоrо 

строку виховання, програми навчання і професійної підГОтовки). 
' · Для забезпечення виконання державами-учасницями КПД в 

рамках ООН створено Комітет з прав дитини, який має право ро

бити зауваження при розгляді звітів держав щодо виконання КПД. 

Такі зауваження стосовно повільного просування до створення 
сучасної системи ювенальної юстиції робилися, зокрема, за звітами 

Росії та України6• Серед інших контрольних та методичних заходів 

він виробляє інтерпретаційні за своєю природою та рекомендаційні 

за юридичною чинністю Зауваження загального порядку. Одне з 

них, ухвалене 44-ою сесією у 2007 р., прямо присвячене пробле
мі імплементації міжнародних стандартів ювенальної юстиції. 

Цей документ, що має назву «Права дітей в рамках ювенальної 

юстиції»7, був створений на основі розrляду Комітетом досвіду 

діяльності держав-учасниць у сфері ювенальної Ю.с.тиції з метоЮ 
надання детальніших орієmувань та рекомендацій щодо їхніх 
зусиль для створення системи ювенальної юстиці!. 

Зазначимо, що міжнародне співробітництво у сфері ювеналь

ної rостиції маЄ і свою регіональну складову. Так, Комітет Мінkтрів 

Ради Єііропи (гОловування в якому, до речі, зараз здійснює Україна) 
у листопаді 201 О р; ухвалив Керівні засади правосуддя, дружньо
го до Дитини8 • Цей акт підсумував кілька попередніх актів Ради 

Європи щодо ювенальної юстиції, зокрема Рекомендацію ПАРЄ 

(2003 р.) 20 «Про нові шляхи реаrування на правопорушення не
повнолітніх та роль ювенальної юстиції», Рекомендацію ПАРЄ 
(2006 р.) 2 «Про Європейські тюремні правила», Рекомендацію 
КМ Ради Європи (2008 р.) 11 «Європейські правила щодо неповно-
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літніх правопорушників, які підлягають застос)'ванню санкцій чи 

заходів» та ін. 
За своєю природою «Керівні засади правосуддя, дружнього до 

дитини» належаrьдо такзваного «м'якого права», проте, зважаючи 

на належність Укра1"ни до країн-учасниць ради Європи, цей акт 

заслуговує на пильну увагу з боку як національного законодавця. 
так і дослідників ювенальної юстиції. Правосуддя, дружнє до 

дитини, - це система правосуддя, яка є доступною, відповідНою 

вікові, оперативною, адаптованою до потреб та прав дитини,. такою. 

що поважає права дитини, включно права на належну процедуру, 

на участь у процесі, розуміння процедур, повагу до особистого та 

сімейного життя, гідності дитини. 

У лідсумку зазначимо, що чинні міжнародно-правові та єв

ропейські регіональні стандарти ювенальної юстиції відбивають 

сучасне ставлення світової спільноти до необхідності особливого 

правового захисту неповнолітніх правопорушників. Сьогодні, на 

відміну від своїх попередників, уряди більшості країн світу вже 

визнають, що неповноліття є однією із головних причин посиле

ного за..хисту прав дитини, яка перебуває у конфлікті із законом. 

·.Для забезпечення ефекrивнішого захщсту прав неповнолітнього, 

що вчИнив правопорушення, у багатьох сучасних країнах системи 

юве:НЮп:;ноїюстиціїпоєднують у собі спеціалізовані суди, соціаль-
' н'і служби та представників громади. Такий комплексний підхід, 
nропонований міжнародними стандартами ювенальної юстиції, 

дозволяє обрати найефекrивніші шляхи щодо перевиховання не

повнолітніх правопорушників і забезпечити 'іх повну реінтеграцію 

до суспільства. Багаторічний пракrичний досвід більшості країн 

світу свідчить про позитивний вплив ювенальної юстиції на зни

ження рівня злочинності неповнолітніх та на превенцію ювенальної 

девіантності. З метою поширення цього досвіду та nоліпшення 

сиrуації із дотриманням прав неnовнолітніх правопорушників сві

това спільнота у процесі співробітництва визначила та встан()вила 

цілу низку міжнародно-правових стандартів ювенальної юстиції, 

формування яких пройшло такі етапи: 
1) підготовчий, або етап становлення ювенальної юстиції як 

інституту правової системи (1900-1928 рр} На цьому етапі від
бувалося становлення національних м~делей ювенальної юстиції 
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та обмін пракrичним досвідом їх функціонуваІПІЯ в межах про-
фесійної юридичної еліти; · 

2) доктринальний, або ет~;~-п узагальнення практики ді
Яльності ювенальної юстиції на рівні неурядових організацій 
(1928-1955 рр.). На цьому етапі фахівці у сфері ювенальної юс
тиції об' єднались у межах неурядових міжнародних організацій і 

виробили доктринальні основи ювенальної юстиції; 
3) рекОJ'Иендаційний, або етап формування рекомендаційних 

стандартів ювенальної юстиції на рівні міжнародних мЬкурядових 

організацій (1955-1990 рр.). Саме на цей період припадає прийнят
тя міжнародним співтовариством більшості з чинних міжнародних 

стандарrів ювенальної юстиції; 

4) імперативний, або етап формулювання загальнообов'язкових 
для виконання всіма державами стандартів ювенальної юстиції (з 

1990 р.). Ключову ролЬ у цьому процесі відіграє Конвенція ООН 
про права дитини та створений для контролю за ії виконанням 

Комітет ООН з прав дитини. 

Участь України в міжнародному співробітництві у сфері 

ювенальної юстиції поки що має доволі скромний характер, як 

на урядовому рівні, так і з боку третього сектору громадянського 

суспільства. Стимулом залучення до цієї важливої роботи неми

нуЧе має стати майбутнє реформування кримінального правосуддя 

щодо неповнолітніх, започатковане Указом Президента України 

від 24 травня 2011 р. про затвердження Концепції реформування 
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. 

Крестовська Н. М. (Одеса). Історія міжнародного співробітництва 
у сфері ювенальної юстиції 

Висвітлені основні етапи становлення міжнародного співробітництва у 
сфері ювенальної юстицїі: 1} підготовчий (190D-1928 рр.}; 2} доктриналь
ний {1928-1955 рр.}; З} рекомендаційний (1955-1990 рр.); 4} імперативний 
{з 1990 р.}. Проаналізовано вироблені протягом цих періодів міжнародні 
та євроnейські стандарти ювенальної юстиції. 

Крестовская Н. Н. (Одесса). История международного сотрудни· 
чества в сфере ювенальной юстиции 

ОсвещеньІ основнь1е зтапь1 становления международного сотруд
ничества в сфере ювенальной юстиции: 1) подготовительньtй (1900-
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1928 гг.); 2) доктринальньІй (1928-1955 гг.); З) рекомендательньІй 
(1955-1990 гг.); 4) императивньІй (с 1990 г.). ПроанализированьІ 

вь1работаннь1е в пределах зтих периодов международньІе и европей-

ские стандартьІ ювенальной юстиции. . 
Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 

nравонарушителями, Конвенция о правах ребенка, правосудие, друже-
ственное ребенку. · 

Krestovska N. М. History of lnternational Cooperation in the Field 
of Juvenile Justice 

Main developing stages of intemational cooperation in the sphere of juvenile 
justice а ге highlighted: 1) preparatory (1900-1928); 2) doctrinal ( 1928-1955}; 
З) proposa/ (1955-1990); 4) imperative (since 1990}. lпternational and Europeaп 
standaгds of juvenile justice elaborated during these periods are analyzed. 

1 УгоЛовная юстиция: Проблемьz .ме;ждународного сотрудничества: 

МеждународиьІй научно-исследовательский проект. - і\1.: Изд-во БЕК. 1994. -296 с. 
2 Движение за ювеІшльІJУЮ юспшцию в современной России.- Jo.1.: л~rоо Центр 

«Судебно-правовая реформа», 2003. - С. 12. 
3 Рубаиtева А. j'vf. Особьzе судьz для малолетних и система борьбьz с детской 

преступиостью.- Т. 1.: А.'Иерика, Англия, Германия и Австрия І С предисл. 
Л. Я. Таубера. - М, 1912. -422 с.: Люблинский П. И Особьzе судьz для юиошества 
в Северной Америке и Запади ой Европе . ...:. СПб., 1908. - 82 с. 

4 Мельпикова З. Б. Правосудие по дела.~! несовериt.еннйlІеmни.х: история u 
современность І Отв. ред. Ф. М. f.~tщет,ников. -М: Наука,1990.- С. 163-164. 

5 .'vfcCamey И~ The JnterпatiorцJ,l Associatioп of Yoиth and Faтily Jиdges апd 
Magist1·ates: И'/10 or -и•hat is it? [Ele.ctr~nic І'esourse]- Code of access : 1-!ГWW. dci-au. 
orgЛztmllpagel7367.htтl ·' 

6 Кравчук Н В. Конвенция о.правах'ребеrJка ООН как инстру,'Иент защитьz 

с,е.ІІfr;~иьІ.х прq~ ребЄ(І.І<а в; России 11 Государство u право.- 2006. -М 4.- С. 50; 
КаУітет з пиnшиь зaxitcmy прав дітей, Сорокп'яте засідання: Розгляд рапортів 
краЇ/І-учасників nOдcmІL"C відповідно до статті 12 (1) Факультативного протоколу 
до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої простиіпуції й ди
тячої порнографії: 3аключні спостере;ження: Україна. -Пn 21-22 [Електроютй 
ресурс] 11 Заключні заува:ж:ення та река~Іендації Ка;иітеіпу ООН з прав дитини 
за 2002 та 2007 роки (юга~овок з екрану). -Режим доступу: lzttp:ilwww.kmu.gov. 
ualsport!coп/І'ollиklpublish/article? a1·t _id= 1185.93&cat _id= 110633 

7 Замечание общего порядкоМ 1 О (2007), Права детей в ра.rиках оrшzравления 
правосуди.я в omuoиJeuuи несовершешtmtетті.~. CRC!CIGC/1 О.. 25 апреля 2007 г. 
[Електронний ресурс]. - Ре;)ІсZІм доступу: http: /;'wЇ-t•,~·l.unm.edulhІ~І;lanrJslntssianl 
cІ·c/Rcrcoтm 1 О. html 

8 Guidelines ofthe Coтmittee oj'Miпisters ofthe Coиncil Q{Еш·оре оп childfriendly 
justice: Adopted Ьу tlze Comтittee of MinisteІ'S оп 17 November 201 О af the І 098/h 
meetiпg of the Miпiste1·s 'Deputies. 
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Макарчук В. С. (Львів) 

МІЖНАРОДНИЙ ТРИБУНАЛ 
У СПРАВАХ КОJПІШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ 

ТА ЙОГО СУДОВА ПРАКТИКА 

Конфліктукотппній Югославії суnроводжувався чи не перпm:

ми широкомасштабними воєнними діями в Європі за десятиріччя, 

що МшІу.тіи із ·закінченням Другої світової війни. Рада Безпеки ООН 
з~;11а чіrку поЗИцію щодо цього збройного конфлікrу, засудивши 
жорс;rокості, які чинились усіма його учасниками. Разом з тим Рада 

Безпеки у Резолюції S/RES/764 від 13 лшшя 1992 р. 1 наголосила, 

що вважає дії сторін, що мали ознаки злочину, порушенням між

народного гуманітарного права та сповістила про припустимїсть 

застосування індивідуальної відповідальності осіб, причетних до 

вчинення таких дій. 

Уже у· жовтні 1992 р. Радою Безпеки ООН був заснований 
коордИнаційний комітет експертів з розслідування та аналізу 

інфЬр:Маці1. про порушення Женевських конвенцій та інших норм 
міжнародного права на території колишньої Югославії. За трохи 

більше року роботи комітету фахівцями було досліджено 65 тисяч 
отримаНИХ з різних джерел матеріалів, проведено 32 дослідницькі 
місії. Згідно з висновкаМи комітету, в регіоні відбувались систе

матичні порушення міжнародного гуманітарного права. Експерти 

координаційного комітету міжнародної конференції по колишній 
Югославії рекомендували Раді Безпеки ООН негайно створити 

судовий орган для розслідуваНі:Ія і покарання військових злочинів. 

Ужиті на цьому-·етапі заходи не змінили ситуації, а зібраний 
ексnертами мпrеріал не ~ідповідав вимогам, достпrнім для викорис

тання його як доказів. Тож, у відповідь на ініціативу ряду держав

членів ООН, АсамблеїРади Євроnи, Європарламенту, доповідачів у 

рамках МосковськоГО" мехаНізму з JПОДСЬКОГО виміру ОБСЄ в Боснії 
і Герцеговині, Хорватії та інших державах, Рада Безпеки 22 тотого 
1993 р. в РеЗолюції SIRES/808 принципово вирішила питанняпро 
створеІЩЯ міжнародного трибуналу для переслідування вИННИХ у 

скоєнні порушень міжнародного гуманітарного права2• 
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Tpибy-JiiiJi:L-; Це'надЗви.ТІ'ійний суд, не обов'язково військо
вий, так чи інакше протиставлений регулярним судам загально] 
ЮрИод:Икці1: За зразком Міжнародного військового трибуналу в 

НюрнберГу таку н~&ву маЮть МіЖнародний трибунал у справах 
колишньо1· ЮrосЛЗ:ііії,' Міжнаjю~ трибунал у справах Руанди 

та інші. 
Згідно з резолюцією З травня 1.993 р., Генеральний секретар про

читав доповідь, що містила проект Ста'ІJ'ТУ Трибуналу3 • Документ 
враховував думки 31 країни й деяких міжнародних організацій, які 
представили сво1· коментарі щодо проеюу. На основі проеюу Рада 

Безпеки ООН зробила остаточний крок - створення Трибуналу. 

Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб. відпо

відальних за суттєві порушення. міжнародного гуманітарного права. 

вчинені на територіїколишньо1Югославі1з 1991 р., був затвердже
ний резолюцією SIRES/82 7 Ради Безпеки ООН від 25 травня 1993 р. 

Місцезнаходженням Трибуналу встановлено місто Гаага 

(Королівство Нідерланди). Юрисдикція Трибуналу обмежувалася 

територією колишньої Югославіі 

Зазначимо, що Гаазький М·іжнародний трибунал формально 

не є військовим судом, тol\-ty смертна кара жодному з піДсудцих не 

загрожує4 • Трибунал має повноваження судити. конкре~'осіб, 
але не організаціі. та уряди. Максимальне покарання, яке може 

винести Трибунал,- довічне позбавлення волі. 

Уже на момент створення Трибуналу його легітимність викли

кала значні сумніви. Справа в тому, що згідно зі Статутом Організа

ціїОб'єднаних Націй Рада Безпеки ООН є виконавчим органом, не 

має законодавчих чи судових повноважень і, отже, не може ї'х. ніко

му передавати~ натомість може створювати «допоміжні органи, які 

вона вважатиме необхідним для виконання своїх функцій» (ст. 29 
Статуту ООН). Можливість засновувати міжнародні організаціїна 

кшталт Міжнародного трибуналу у справах колишньої ЮГQ.~J!авії 
має тіJІьки Генеральна Асамблея ООН. ТомуГаазький трибунw, був 
створений на основі Розділу VII Статуту ООН «Рада Безпеки має 
право вживати заходи для підтримки й відновлення міЖНародного 
миру й безпеки». Дане формулювання бачиться досить сумнівним 

для обrрунтування створення такої: організації, як Міжнародний 

трибунал. Таким чином, заснування ціє'і міжнародно] організаціі: 
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не мало під собою міцної правової бази, але, втім, більшість членів 

Ради Безпеки проголосувала за нього. 

Сумнівним момешом є, так би мовити, і національні префе

ренції міжнаррдних судів. Станом на 2008 р. 'Гаазький трибунал 
у спр~;mах колипrnьої Югославії провів слухаІШЯ щодо 142 осіб, у 
тому числі 92 сербів, 33 хорватів, 8 косовських албанців, 7 босній
ських мусу~ман та 2 македшщів. Це дає підстави представникам 
Сербії та Росії критикувт"И суддів за нібито упереджений підхід 
до визна1JеНІJЯ ВІЩНОЇ сторони. 

Статуr Міжнародного трибуналу у справах колишньо]' Югос
лав:ії визначив _такі цілі: 

1) притягтидо <;удової відповідальності осіб, можливо винних 
в порушенні міжнародного гуманітарного права; 

2) встановити справедливість стосовно потерпілих; 
З) попередити нові злочини; 

4) сприЯти відновленню миру через сприяІШЯ примиренню в 
колишній Югославії5 • 

Трибунал складається з таких частин: судового органу, який, 

у свою чергу, с~адається з трьох Судових палат та одніє1" Апеля

ційної палати; Канцелярії Обвинувача та Секретаріату. На момент 

заснування до скл~ Трибуналу входило 25 суддів, з них 16 по
стійних та 9 суддів ad litem. Забігаючи наперед, зазначимо, що 
чисельний склад суддів на даций момеш становить 27 осіб - 15 
постійних суддів та 12 суддів adJitem. 

Трибунал nродовжує свою роботу, яку nовинен був закінчити 

згідно з мандаrом до 2010 року. ОстанНім nідсудним, вже улітку 
2011 р., став сербський генерал Р. Караджич, виданий сербськими 
властями. 

Перед Трибуналом постають ті обвинувачені, які на момент 

вчинеІШЯ інкрИМінованих їм військових злочинів займали відnові
дальні поса,цИ:,<<~ядОВИХ>> виконавців nередають судам суверенних 
держав, що уrворилися після розпаду колишньої СФРЮ. У 2005 р. 
було створен~. ПаДату з військових злочинів у Державному суді 
Бо~нії та J;'~рцеговин:и, що забезпечила додаткові можливості для 
судово:rо переслідуваІШЯ за скоєІШЯ військових злочинів у цьому 

ре~оні. _Крім того, слідчі справи були передані прокурору Боснії 
та, Герцеговини. З урахуванням передання справ місцевим судам 
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до луНКІ)' 11 bis Правил процедури>rа._Доказування Трибуналу 
були внесені поправки. Також попр'івки були внесені до пунктів 
98 bis і 124. 

·.·Найбільш гучним і суперечлив~; а одноЧасно й централь-
. ним у діяльності Трибуналу був, безперечНо, судовий процес над 
колишнім президентом Сербії Слободаном Мілошевичем. який 

розпочався 12 лютого 2002 р. і тривав 1499 Днів. Обвинувачення 
валічувало 66 пунктів: Мілошевwш обвинувачували в геноциді й 
злочинах проти людяності, вчинених у 199] -1999 рр. Ці злочини. 
на думку обвинувачення. вчинені в процесі реалізації плану зі 

створення «Великої Сербії», що призвело до знищення майже 

250 тисяч жителів Хорватії, Боснії й Герцеговини та Косова6• Суть 

обвинувачень сформульована так: «обвинувачений разом з хорват

ськими й сербськими лідерами, високопоставленими керівниками 

Югославської народної армії й органів внутрішніх справ Сербії 

були ключовими фігурами у формуванні, підготовці й реалізації 

плану з насильницького переміщення не сербського населення з 

певних районів Хорватії й Боснії. Це було досягнуто шляхом на

сильницького вигнання й висилки сотень тисяч цивільних осіб 
несербської національності з їх будинків, тривалого тюремного 

ув'язнення в нелюдських і жорстоких умовах. масових вбивств»7 • 
Кmочовий аргумент, на якому будувалася вся конструкція об

винувачення, знаходимо в такій фразі Обвинувального Акта: «Під 

час подій, у яких обвинувачується підсудний, він був президентом 

Сербії й, як широко визнано, як сербами, так і іншими, був най

впливовішим політичним лідером у колишній Югославії, і ця думка 

відображає як його юридичне, так і фактичне положення»8 • Для 

доказування провини Трибунал мав намір використати поняття 

«спільних злочинних дій»9, тобто планував довести зв'язок обви

нувачуваного й осіб, що безпосередньо чинили злочини. Багато 

пунктів Обвинувальної частини були невизначеними, тому про

тягом усього процесу в них вносилися виправлеНІІЯ й зміни. 

З почаrку суду Мілошевич заЯвив, що не вИзнає право Трибуналу 

судити його, і відмовився від послуг адвоката, вирішивІІІИ захищати 
себе сам, одержавши право особисто підбирати свідків захи~~' 

Перший етап обвинувачення був присвячений подіям у'Косові 
1998-1999 рр. Колишнього президента Югославії обвинуватили в 
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геноциді албанського населення краю, відповіддю на який стало 
втручання військ НАТО. Свідками щодо дщrому розділу обвинува
чення виступали лідер косоварів Ібрагім Ругова, командир загону 

Визвол;ьної армії Косова Афрім Джемайлі, «інсайдер>> Радомир 
Та:нич, колишній голова міжнародних місій у Хорватії й Косові 

Вільям Уокер. Зазначимо, що названі нами свідки висrупали кожен 
із інформіщією, що значним чином обrрунтовувала звинувачення 
щодо Мілошевича, та, опинившись під перехресним допитом, 

змушені бУJП:і спростовувати свої свідчення, або ж компромеrувати 

їх правдивість. До прикладу, той же Танич, який свідчив, що осо

бисrо буВ присутнім при видачі Мілошевичем наказу про вбивство 
албан~, врешті визнав, що був агентом одразу кількох розвідок, 
і на додачу навіть не зміг відповісти, на якому поверсі президент

ського палаЦу був робочий кабінет Мілошевича10 • 
М~р~ович,_ керівник таємної поліції Мілошевича, висrупаючи 

Щ' судІ, Заявив, що раніше давав обвинувальні показання проти 
Мілошевича під примусом .. Маркович повідомив: «Мілошевич 
ніколи не віддавав наказ про вигнання албанців з Косова; зате ко

лишній президент не раз наказував поліції й армії дотримуватись 

законів і звичаїв війни й захищати цивільне населення навіть у тих 

випадках, коли це ставило під загрозу боротьбу проти албанських 

терористів»11 • Своєї відповідальності за дії військових та сил без

пеки Мілошевич не запере~ав. 

rІісдя суду,. який продовжувався вісім місяців, на якому було 
заслухано і24 свідки, обвиНувачення завершило подання доказів 
на підтвердження обвинувального акта, предметом якого були 

військові злочини в Ко.сові в 1998-1999 роках. Акт обвинува
чення відносно Косова складався в розпал натовських нальотів 

на Югославію, к~ши поцітичні керівники заявляли про вбивство 

«сербськими силамИ>> сотень тисяч беззбройних цивільних осіб. 

Проте, зрештою, акт обвинувачеШІЯ повідомляє про загибель 340 
циВілЬних осіб у 1 О вірогідних місцях масових убивств. Однак і 
таке «усі~е~е» обвинувачеШІЯ так і не було доведене. 

Натом:іс,rЬ експерт організації «Х'юмен райте вотч» Фред 
Абрахаме повідомив, що його організація реєструвала випадки 

залякування й ізоляції албанськими радикалами сербських мен

шостей у Косові з 1987 р., і підтвердив, що за міжнародними 
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законами Югославія мала право за.'<ищати косовських сербів від 

албанських сепаратистів. 

Обвинуваченню не вдалося довести сам факт «етнічних чи

щень» у Косові Я!\ цілеспрямованої політики Белграда. Подібним 

був висновок і комісії ООН у Косові, яка в 2001 р. була змушена 
визнати, що дії югославської армії не можна вважати геноцидом. 

Так само белградський уряд надав Трибуналу доступ до всіх ар

хівів часів косовської операції, але й тут беззастережних свідчень 

провини не було виявлено. 

Другий етап обвинувачення зі справою по Боснії й Хорватії, що 

тривав до J лютого 2004 р., на дуМІ\У деяких дослідників, додали 
тільки через побоювання, що не вдасться довести безпосередню 

відповідальність Мілошевича за військові злочини в Косові. Те, 

що справа «розвалюється» на даному етапі, було зрозуміло всім 

зацікавленим сторонам. Найкраще характеризує це твердження той 

фаJСГ, що представники про]\уратури попередили журналістів про 

те, що ті повинні прІШинити КРИТИІ\У обвинувачення й наданих 

ним до]\уМентів. 

Тим часом перебіг судових слухань на даному етапі дав змогу 

оrnядачам говорити про цілеспрямоване затягування процесу са

мим судом. Мо:жливою причиною таких дій Гаазького трибуналу 

була надія, що обвинувачуваний погодиться на судовий договір, 

як обвинувачені Биляна Плавшич і Милан Бабич12 • 

Та все ж підсумком Обвинувальної частини процесу для 

Гаазького трибуналу було повне фіаско, і про]\уратура заЯвила 
про ії дострокове завершення, дозволивши перейти до частини 

захисної, де свідків представляв вже С. Мілошевич. Абсолютно 

очевидно, що про]\уратура не представила істотних доказів за 

величезною кількістю пунктів обвинувачення. Намагаючись 

«зберегти обличчя», судді визнали, що про]\уратура представила 

істотні докази абсолютно по всіх обвинуваченнях, включаючи 
геноцид. В той же момент судді заявили, що викриття Мілоше

вича не мають чинності, доки він не присягнув, як і всі свідки, й 

не почав давати показання. 

ЗауважиJ\ю, що відразу після завершення Обвинувальної час

тини процесу головуючий суддя Річард Мей пішов у відстав]\у, а 

йому на зміну прийшов шотландець лорд Йан Бономі. 
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Суд присrуnив до Захисної частини 5 ЛИІПІЯ 2004 р. Однак 17 
червня відбулася так звана Передзахисна конфереІЩія, що визна
чила основні nитання майбутього захисrу. С. Мілошевич пред

ставив, суду список з 1630-ти свідків. Серед них були названі імена 
екс-президента США Клінтона, прем'єр-міністра'Великобританії 

Блера, Шредера, Геншера, російського генерала Івашова, ряду 

журналістів і політиків Євросоюзу. С. Мілошевич зажадав також 

від суду видати розпорядження урядам США, Англії й Німеччині 

представити документи і'хніх розвідувальних служб. Суд, однак, 

розпорядився скоротити список свідків, заявивши, що іХ занадто 

багато. 

lla захист обвинувачуваного ВИС'І)'ПИЛИ екс-прем' єр-міністр 
Росії Є. Примаков, колишній депутат британського парламеН'Іу 

Аліс Ман, англійська· журналістка Ева Прентис, фраІЩузький 

юрист Ж. Вержес, Д. Ланфленд, лікар миротворчих операцій ООН 

у БосніїЛатрік Баріо, німецький журналіст ФраІЩ Йозеф Уртч13 • 
Судовий процес для Мілошевича супроводжувався погіршен

ням стану його здоров' я, через що суд неодноразово призупинявся. 

Обвинувачений бажав, щоб його відправили на лікування у Москву 

під гарантії повернення, але йому відмовили, як і в проведенні регу

лярного незалежного медичного обстеження у в'язниці. 11 березня 
2006 р. 64-річний екс-президент Югославії Слободан Мілошевич 
помер у камері. На час смерті Жодне обвинувачення не було до

ведено в суді; «справу Мілошевича» закрили, а вирок не винесено. 

Довічне ув' язнення загрожує сьогодні лідеру боснійських 

сербів Радовану Караджичу; якому пред'явлені звинувачення за 

11 пунктами, серед яких убивство 8 тисяч мусульманів в містечку 
Сребрещщі в лиnні 1995 р. та загибель 12 тисяч людей під час 
бло:ка.дд Сар~єва 14• 

Прще ц:ідкреслимо, довічних вироків Гаазький трибунал на 

час написання пропонованоїчитачеві роботи ще формально не ви

носІЩ._ Трибунал став першим після Нюрнберзького трибуналу та 
Міящародцого військового трибуналу д.і·Ія Далекого Сходу міжна

родним органом для розг.ляду справ про військові злочини, злочини 

проти людяності й геноцид. Однак важлива відмінність полягає в 

тому, що в Нюрнбергзі і Токіо переможці судили переможених, а 

Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії є органом 
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міжнародного співтовариства, який розглядає справи про злочини 

незалежно від того, на чиєму боці були ті, хто їх вчинили. 

Трибунал часто піддається критиці, особливо з боку сербських 

і російських властей, за наявну, з· їх точки зору, в його роботі 
необ' єктивність, що виливається в суворіші вироки щодо сербів, 

ніж у відношенні хорватів, боснійських мусульман і косовських 

албанців. 

Так; nостійний представник Росіїпри ООНВ. І. Чуркін 4 черв
ня 2008 р. заявив: «Стан справ в МТКІО вважаємо незадовільним. 
Чекаємо від Трибуналу докладного звіту про заходи, вжиті за ... 
викритгів колишнього Прокурора МТКІО Карли дель Понте щодо 

факrів, які до останнього часу замовчувалися Трибуналом. Виникає 

відчупя, що серйозні звинувачення, такі, як масове насильницьке 

вилучення людських органів, просто ігноруються»15 • 

Крім того, критику викликає та обставина, що МТКІО заснова

ний не міжнародним договором, а резолюцією Ради Безпеки ООН. 

Багато юристів вважають, що Рада Безпеки не має повноважень 

переслідувати приватних осіб і, відповідно, створювати для цього 

судові органи. 

У підсумку відзначимо, що, на відміну від Нюрнберзького та 

Токійсько.го трибуналів, Міжнародний трибунал у справах колиш

ньої: Югославії: не може бути лотрактований як «суд переможців 

над переможеними» (основне вістря критики післявоєнних три

буналів). Підсудним надаються ірИрокі можливості для власного 

захисту, що, на нашу думку, служить доказом неупередженості 

суддів та породжує надію на позитивне сприйняття міжнародною 

громадськістю самої ідеї міжнародних судів. У свою чергу, поши

рення міжнародної юрисдикції на військових злочинців, цезалежно 

від обійманих ними посад і ~щшь, спрщ~'ме справі .зміцнення 
міжнароднщо миру Й, з,~~.сту прав людини в усіх гарячих точках 
планети. 

Макарчук В. С. (Львів). Міжнародний трибунал у справах колиш
ньої Югославії та його судова практика 

Розглядається діяльність Міжнародного Трибуналу у справах колиш
ньої ЮгославІї- першої з часів Другої світової війни міжнародної судової 
інстанції для здійснення судочинства над військовими злочинцями. 
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Макарчук В. С. (Львов). МеждународньІй трибунал по бь1вwей 
Югославим и его судебная практика 

Рассматривается деятельность Международного Трибунала по 
бь1вшей Югославии - первой со времен Второй мировой войньІ ~ежду

народной судебной инстанции для осуществления судапроизводства над 
военнь1ми преступниками. 

Makarchuk V. S. (L'viv).lntemational Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia and its jurispгudence 

The activity of lntemational Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
the first intemational court for war crime trial since the World War 11 is reviewed. 

1 [електронний ресурс]: http://wwжип. org/russian/docuтenlscresollres 1992/ 
res764.htm 

2 [електронний ресурс]: http://www.ип. orglrussian/docuтenlscresollres 19931 
res808.htт 

3 [електронний ресурс]: http://daccess-dds-ny.un. orgldoc/UNDOCIGENI 
N93/248137ЛMGIN9324837.pdf 

4 Статут Організації Об'єднаних Націй.- [електронний ресурс): http:!/ 
www. ип. org/ru/docитeпtslcharter/chapter5.shtml 

5 Статут Мі:жнародного трибуналу щодо колишньої Югославії [електро
нний ресурс]: http://w~м. ип. orglrw1awlictylcharter.shtml 

6 Verges J. Ип Tribunal Illegal, 11 Gallos Р.М, 1'erges J.. L 'A.ratlteidJudii:iare ou 
Le ТР!, Arme de Guerre, L 'A.ge dїfотте. - Lausaпne, 2002. - Р. 33 ' 

7 [елекш.ронний ресурс): http://www. icty. orglcaselslobodaп тi/osevic/4#ind 
8 РЬІЖКов Н., Тетерин В. Говорят евидетели защитьz. - М. 2005. - С. 

18-26. 
9 Verges J. Ор. cit. - Р. 33. 
10 Перье М Милоиі.евич довел судью до ручки 11 Мегапалис-новости. -2002. -

.Лk 38. - с. 3. 
n [електронний ресурс]: http://v.•ww.itty. org/caselslobodan _ mi/osevic/4#ind 
11 Туськова Е. Ю. Свидетель Мwюшевича. Интервью 11 Российская газета. -

2002. -21 февраля.- С. 4. 
в РьІЖков Н., Тетерин В . .Указ. соч. - С. 377. 
и Петрушов Игорь. Караджич прогул.ял суд/І Труд. - 2009. -ЗО октября. 
І; Аfихаїтов Н. Г. Международньzйугаловнт-й трибунал по бьzвшей Югос.qа

вии: ,Кf!-'-'nе,тенция, источники права, основньzе принципьz деятельности. - М, 
2006. -С. 6. . 
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Кириченко В. Є. (Харків) 

СУДОВЕ (КАЗУАЛЬНЕ) ТЛУМАЧЕННЯ 

ЗАКОНУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
<<ІІРО ІІЕРЕСJПДУВАІШЯ ЛИХВАРСЬКИХ ДІЙ>> 

Належне застосування кримінального закону передбачає адек

ватне розуміння його змісту, що викликає потребу в тлумачеJП:Іі 

цього закону. У свій час М. І Ковальов зазначав, що як би не був 

закон просто і ясно написаний, З'ясувати його зміст неможливо 

без вдумливого й підчас вельми кропіткого дослідження т~ксту, 

без з'ясування значення термінів, використаних законодавцем1 • Іс
торично сталося так, що у науковців немає суттєвих розбDІ<ЩJстей 

щодо розуміння цього терміна, під тлумаченням кримінального 

закону розуміють з' ясування і всебічне розкриття змі<,;ту закону 

з метою його точного застосування. Воно не може бути вільним, 

:таким, що виходить за межі волі законодавця, вираженої в тексті 

закону2 • . 

У межах цих тез ми зупинимося на історичному досвіді судо
вого або казуального тлумачення, яке пов'язано із безпосереднім 

застосуванням кримінального закону, бо ми й сьогодні цілІ<ом по

діЛяємо висловлювання двох видатних теоретиків права Ф. Регель

сберга та Є. К Васьковського про те, Що «не багато г.лав знайдеться 

увченні про право, де теорія таІ< далеко відставала би.від прщсrики, 
знання- від уміння, як у вченні про тлумачення»3 • Для прикладу 
ми звернулися·До правозастосовної практики цікщюго, Щ< на11аш 

погляд, закону, що повернуВ Російську імперію до засто~а,ння 
кримінальної відповідалЬності за лихварські дії. 

Актуальність цього історичного досвіду обумовз:tе~а перш за 
все наявністю проявів такоГо ганебного явищц в ~ю;прму житті, як 
лихварство, на яке Держ8вна'Влада не має можп'иво~ті,це реагувати. 

Для УJ<Раmсь:КИх дослідників історії nрава цікавим; є й той факт, 
що піД час роЗроблеНня законопрое:кrу щодо борqтьби з лихвар
ством; Якою займалИсЯ кілька комісій, серед остан~-~х була й Вища 
комісія ЩоДо nepei:rrядy діючих про євре1'в узаконень, яка побудува
ла свій проеІ<Т під впливом австро-угорського законодавства. Член 
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комісії кн. М. Д. Голіцин був спеціально відряджений до Австро

Угорщини, для того щоб ознайомитись із місцевими законами про 

лихварство: галицьким- від 1 О липня 1877 р., угорським- від 27 
квітня 1883 р. та австрійськими - від 14 грудня 1866 р. і 28 трав
ня 1881 р., які за своєю суттю являли собою різні редакції однієї 
й rієї ж думки\ що І;Іабула поширення й на території Російської 
імперії~ Оrже, можна говорити про спільний підхід двох імперій 
до боротьби з лихварством. · 

Сам закон, утілений у думку Державної Ради 24 травня 
1893 р.5, за сво'ім змістом був доволі лаконічним нормативно
правовим актом, який вносив зміни до чинного кримінадьного та 

кримініlіно~nроцесіуального законодавства, а саме: було сформу
льовано'норму, ЩО ВСТаНОВЛЮВала відповідальність за сіЛЬСЬКИЙ 
різновид Лй.Хварства; у Стаrуті про покарання, що накладаються 

мировими суддями\ з' явилася ст. 1802; в Уложенні про покарання 

кримінальні та виправнГ в новій редакції були викладені ст. 9922, 

ч. З ст. 1688, з' явилася нова ст. 1707; також зазнала певних корекrив 
ст. 162 Правил про устрій судової частини і провадження судових 
справ у місЦевостях, у яких введено Положення про земських 

дільничних начальників. 

Застосування закону вимагало від судової влади певної обе

режносrі. З ОДНОГО боку, слід було Не допустити, ЩОб ЗЛОЧИНЦі 
мог.ли дістати можливість уникнути справедливого покарання, а 

з· іншого - не поширити склад злочину на ri діяння, які за своїм 
змістом були звичайними кредитними відносинами. Ця складність 

обумовлювалась тим, що суб'єктами злочину зазвичай вис1)'ПаЛИ 

особи з достатнім рівнем освіти та певним майновим станови
щем, які намагалися довесщ використовуючи всі законні засоби 

захисrу, що ї'хні діяння не містять складу злочину та не тягнуть 

кримінального покарання. 

Першою сnравою, яка стала матеріалом для казуального тлу· 

мачення норм щойно прийнятого закону КриМінальним касаційним 
деrіартамеіrrом Правлячого Сенаrу, стала справа зі звинувачення 

в лихварських діях утримувача rnасної каси позик у м. Полтаві 
куІЩЯ П. Кондратенка: Підсудний 26 березня 1893 р., напередодні 
прийmrrтя закоНу від 24 травня 1893 р., надав чиновнику Пшичкіну 
позику в розмірі 15 руб. під заставу золотого бр~слета за умови 
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сплІПИ щоміся•mо 1% росту та З %за зберігання предмету застави. 
7 липня того ж року браслет було викуплено зі сплатою обумовле

. них відсотків за чотири повні місяці, а 5 серпня 1893 р. відбулася 
видача повторної позики вже в розмірі 20 руб. на тих же умовах 
сплати відсотків. Після набрання чинності закону від 24 травня 
1893 р. П. Кондратенко звернувся до Міністерства внутрішніх 
справ з дистом за роз' яснепням щодо поширення дії закону на по

зичкові каси. Проте, отримавши стверджувальну відповідь, він не 

відмовився від стягнення лихварських відсотків з позичальника, 

за що й був притягнутий до кримінальної відповідальності. Пол

тавський окружний суд визнав його винним у скоєJШі злочину, 

передбаченого ст. 1802 Статуту про покарання, що накладаються 
мировими суддями. 

Харківська судова палата, розглянувши апеляційну скаргу, 

затвердила вирок окружного суду, після чого справа надійшла на 

розгляд Кримінального касаційного департаменту Правлячого 

Сенату, рішення якого внесло певну ясність у. правозастосовну 

практику судlв8 • 
Саме за допомогою сенатської практики остаточно визначи

лось, що грошове лихварство, передбачене п. 2 ст. 1802 Статуту про 
потffіраННЯ, Є триваючим ЗЛОЧИНОМ відповідно ДО Ч. 2 ЦЬОГО пункту, 
яка передбачала відповідальність за «придбання і пред' явлення до 

стягнення завідомо лихварського зобов'язання або за отримання 

за нього лихварського платежу»9• Таким чином, під грошовим 

лихварством, за яке закон встановлював відповідальність, розу

мілось декілька послідовних дій: віддання капіталу в надмірний 
ріст; отримання такого надмірного росту; або пред'явлення лих
варського зобов'язання до стягнення. Причому.кожна окрема така 

дія становила завершений склад злочину. «Закон, - зазначається 
у сенатському рішенні, - забороняє не віддання капіталу в над

мірний ріст і не отримання надмірного росту на капітал, а позику 
капіталу в надмірний ріст, причому поняття позики охоплює всі 

послідовні акrи nозичковоі: qперації; дqчинаючи із отримання бор
гового зобов'язання і закінчуючи пред' я&rенням його до стягнення 

і отриманням платежу»10•. ,. .. •. ,, .. 

Визначення лихварс-mа як тривалого, багатоактного злочину 
допомогло розст.авити .крапки в nитаннях перебігу строку дав-
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ності, а також зрозуміти., на які діяння поширює свою юридичну 

силу цей закон. До них належали, зокрема, й ті лихварські угоди, 
які було укладено до прийнятrя закону, зле відносини щодо них 

мали своє продовження. Тобто якщо будь-який з актів лихварства 

відбувся вже після набрання законом юридичної сили, він визна
вався злочшrnим діянням. Проте судова практика стала на захист 

тих «процентщиків», хто із виданням закону 24 травня 1893 р., 
дізнавшись про кримінальне переслідування лихварства, відмо

вився від надприбутків: «покаявшись», вони дістали можливість 

повернути, враховуючи й судовий порядок, позичений власний 
основний капітзл11 • 

Водночас до лихварів, які з появою закону не відмовились від 

своєї злочmrnої діяльності й перетворили ії на промисел· або вже 
притягувались до відповідальності За ст. І 802, застосовувалася ст. 
1707 Уложення про покарання криміна.чьні та виправні, за умов, 
що у злочиmюму діянні наявні всі без винятку ознаки, або п. 1, або 
п. 2 ст. 1802 Ста1УІУ про покарання, що накладаються мировими 

суддями. Такі запеклі злочинці позбавлялися всіх особливих, осо

бисто та за станом наданих, прав і привілеїв та підлягали заслаmпо 

у віддалені rубернії, окрім Сибіру, або ув'язненню відповідно до 

ст. 33 Упоження про покарання. 
Лихварськідіїмалийцивільно-правовінаслідки, такч.3 ст. 1802, 

ч. 2 ст. 180З Cтaryry та ч. 2 ст. І 707 Упоження встановлювали, що 
угоди, визнані лихварськими, є недійсними. Визнання лихварської 

угоди недійсною наставзло з огляду на закон і не потребувало 

окремого цивільного позову з боку потерпілих від цього злочину. 

Разом з тим позикодавець не позбавлявся права повернення реально 

лозиченого капіталу, хліба або припасів за вирахуванням лихви. 

ПояснюЮчи цей цюанс, Сенат звертав уваrу на те, що позикодавець 

міг повернути лише основний капітал; враховуючи, що правочин 

ви;шавався недійсним, він був позбавлений права вимагати будь

яких відсОтків, навіть у межах дозволених 12%12• 

У Російській імперії право базувалось на римській традиції і 

його норми мали більш І}бстрактний характер, ніж ті, що напрацьо
вувались судами в анг.лосаксонській правовій системі, а відrак мали 

своє спрямув~ не Jia вирішення конкретного спору, а на вста
новлення правила поведінки. Норми закону «Про переслідування 
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лихварських дій» були взірцем класичного Пандектного підходу, 

вони надавали саме загальну харакгеристику правилу поведінки 

та встановлювали певні межі, в яких міг діяти суд, не неХІуЮчи 

можливістю використання звичаєвих норм права, як і передбачало 

загальне зібрання Державно1· Ради при затвердженні законопроек

ту. Раду не засмучувало допущеЮІЯ «широкого власного розсуду 

судців» при визначенні лихварства, яке могло створити nередумови 

для хибного застосування закону. Як зазначалось, розсуд суду має 

місце при правозастосуванні будь-якого кримінального закону, 

рівно як і кожний закон припускає можливість невірного його mу

мачення, проте все це не повинно бути підставою для відмови від 

переслідування злочинів, а лише слугувати приводом для суворого 

контролю за діями самих суддів при здійсненні правосуддя. Саме 

сенатські рішення і стали тим дієвим контролем, який дозволив 

налаштувати правозастосовну практику судів звучати в унісон. 

Кириченко В. Є. (Харків). Судове (казуальне) тлумачення закону 

Російської імперії «Про переслідування лихварських дій» 
Розглянуто кримінально-правові заходи в Російській імперії, спрямо

вані на приборкання розгулу лихварства в країні наприкінці ХІХ ст. Піддано 
аналізу закон від 24 травня 1893 р. «Про переслідування лихварських 
дій» у контексті узагальнень Кримінальним касаційним департаментом 
Правлячого Сенату правозастосовної практики. 

Кириченко В. Е. (Харьков). Судебное (казуальное) толкование зако

на Российской империи «0 преследовании ростовщическихдействий» 
Рассмотрень1 мерь1 уголовно-правового воздействия в Российской 

империи, направленньІе на преодоление разгула ростовщичества в 

стране в конце ХІХ в. Проанализирован закон от 24 мая 1893 г. «0 пре
следовании ростовщических действий» в контексте обобщений Уголовнь1м 

кассационньІм департаментом Правительствующего Сената правоприме

нительной практики. 

Kirihenko V. (Kharkov). The trial (casual) interpretation ofthe Russian 
Empire law «About the persecution of usurious operations» 

We reviewed the measures of criminallaw influence in the Russian Empire, 
which were aimed to overcom~ the rampant usury in the country in the late 19th 
century. We analyzed the law f(om Мау, 24 1893 «About the pursuit of money
lending activities» in the context of generalizations of the Criminal Cassation 
Department of the Governing Senate enforcement. 
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Бойко І. Й. (Львів) 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛhНІСТЬ 

КОРОЛІВСЬКИХ СУДІВ ПОЛЬЩІ (XV-XVI ст.) 

Вивчення національного та світового досвіду формуваНня 
та функціонування судової системи є важливим на тіЙ підставі, 
що він дає змогу використати прогресивні ідеї та положення для 

здійснення судово-правової реформи в сучасній Укра1"ні. Це дасть 

можливість створити оптимальну модель судоустрою, зробити 

судочинство справедливим. Відтак цікавим mrrанням є організація 

та діяльність королівських судів Польської держави XV-XVI ст. 
У XV-XVI ст. вищою судовою та єдиною апеляційною інстан

цією Польської держави виступали королівські суди. 8 березня 1504 
р. польський король Олександр відклав до найближчого засідання . . . . . . 
КОрОЛІВСЬКОГО суду СШр ЛЬВіВСЬКИХ 1 КраІОВСЬКИХ купцш про право 

торгівлі з іноземними купцями у ЛьвовР. Королівські суди досяrли 

найвищого розвитку з приходом у 1507 р. до влади короля Сигіз
мунда І Старого. На їх засіданні король або самостійно здійснював 

судочинство, або за допомогою уповноважених ним можновладців. 

До королівських судів належали: 

1. Надвірний вnасний королівський трибунал. На ньому ко
роль особисто розг.ляда:в' справи. Вів вважався джерелом найвищої 

справедливості. Йому були підсудні всі справи~ що стосувалися по
рушення штіхетських прав і привілеїв, а також справи, які король 

бажав узяти до свого провадження. Поль~Ь:і<ий король· судив таМ, 
де перебував. Якщо він перебував у своїй резиденції' (в Кракові), 
то такий суд називався придворним (за учас'ІЮ асесорів). Якщо 
ж король приїжджав до якоїсь землі, то місцеві суди відразу ж 

призупиняли діяльність, усі судді з'їжджалися туди, де перебував 

польський король. Позиція короля по судовій справі відігравала 

важливу, а іноді вирішальну роль під час постановлення вироку 

по справі. 

Власний королівський трибунал складався з чотирьох 
суб'єктів: король, асесори, земство і референдарів. Безсумнівно, 
найважливіша роль відводилась польському королю. Йому належа-

105 



ло вирішальне слово, він проголошував вирок, учасники судового 

процесу звертались до нього з клопотаннями. З цього не варто 

робити висновок, що польський король головував на судовому за

сіданні, адже ця функція належала судді. Роль короля в цьому суді 

була визначальною, а три іНші елементи його були допоміжними. 

Їх процесуальна діяльність була спрямована на те, щоб королю 
було легше винести вирок. Король мав безпосередній вплив на 

формування складу власного (надВірного) королівського трибуналу. 

Участь асесорів у власному королівському суді передбачав ста

тут Казимира Великого. Проте це не було новелою правової систе

ми Польського королівства. Задовго до прийняття статуту Казимира 

Великого асесори брали участь у засіданнях надвірного (власного) 

королівського суду. Ця участь реmаментувалася звичаєвиМ правом. 

Асесорів власного королівського суду призначав к.ор'оль. У своєму 

виборі rnaвa держави І:Іе був обмежений законом, зокрема статутом 

1538 р., який забороняв участь духовенетвау світських судах, тому 
мав право делеrувати як світських, так і духовних осіб. Більше 

того, участь священослужителів у ролі асесорів у королівських 

судах була обов'язковою, адже у підсудність власного королів

ського трибуналу входили справи, які стосувались духовенства 

чи фунтувались на канонічному праві. Серед світських асесорів 

були коронні підканцлер і підскарб ій, земські воєвода та каштелян 

тощо. В окремих справах як асесори брали участь земські судді. 

Цікаво, що статут 1505 р. вживав терміни «асесор» і «сенатор» 
як синоніми. Асесори не вирішували справи по суті, а давали реко

мендації королю з юридичних питань, щоб він прийняв рішення, 

яке б відповідало вимогам закону. Ні статут Казимира Великого, 

ні жоден інший нормативний акт Польського королівства не перед

бачав точної кількості асt::сорів у складі власного королівського 

суду. Їх кількість залежала від волі короля. Траплялись випадки, 
коли в засіданні власного королівського суду брав участь лише 

один асесор2 • 

У першій половині XVI ст. в практику польського судочинства 
увійшла апеляція (лат. appellatio - звернення). Ця форма оскар

ження судових рішень до суду вищої інституції, що має право 

переrnянути справу, була встановлена у Польському королівстві 
в 1523 р. окремим привілеєм. З того часу до королівського суду 
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почали надходити звернення з оскарженнями рішень нижчих су

дів. Унаслідок цього кількість справ у королівському суді значно 

зросла. У 1578 р. замість королівського суду було утворено іншу 
найвищу судову інстанціЮ - коронний трибунал, який поширю

вав свою юрисдиКцію, зокрема і на Руське воєводство. Коронний 

трибунал був вищою апеляційною інстанцією, який складався з 33 
членів- 27 представників від шляхти і шести- від духовенства. 

Продовжував розглядати справи і король, але вже не одноособово 

чи разом з асесорами, а спільно з верхньою палатою сейму - се

натом, унаслідок чого суд став називатися сеймовим. 

2. Королівський сеймовий суд або суд державного сейму. За
сідав у період роботи сейму. На ньому головував польський король. 

До підсудності сеймового суду відносили злочини проти держави, 

посадові злочини, образу короля та ін. 

Складним є питання про тривалість роботи цього суду. Відомо. 

щов 1538 р. вінвідбувався кожної середи і п'ятниці, а в 1578 р. було 
встановлено, що його засідання починалясь через тиждень після 

виборів сенаторів тричі на тиждень (у середу, п'ятницю та суботу У. 
Сеймовий королівський суд вm.taraв обов'язкової участі коро

ля, тому прибуття його на сейм породжувало відкриття судового 

провадження, а його вихід із сейму спричинював зупинення розr:rтя

ду справи. Вироки, які постановляв королівський суд державного 

сейму, вважалися рішеннями короля, про що свідчать відповідні 

записи у них. Цей орган судочинства мав у nольському королівстві 
важливе політичне значення. На початку XVI ст. його авторитет у 
державі став настільки великим, що його вважали вищим органом 

у системі судочинства, у тому числі й над Власним королівським 
судом. Асесори, які входили до складу короЛівського суду держав
ного сейму, повинні були належати до сенату. Історичні джерела не 

передбачають кількості асесорів у цьому суді, але говорять, що їх 

число було вищим, ніж у власному та асесорському королівських 
судах. На відміну власного (надвірного) суду, асёсори не подавали 
рекомендацій королю, а діяли з ним ледь не на рівних умовах. у суді 
державного сейму було два референдарі . .ВажлиВ.о наголосити, що 
статут 1538 р. дещо обмежив Право короля призначати асесорів у 
цей суд. Статут поставив перед королем вимогу про обов'язкове 

призначення в асесори від одного до двох сенаторів мазовецьких4 • 
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Обов'язковість участі польського короля в суді державного 

сейму не означала примусовість його присутності на всіх судо

вих засіданнях. Як правило, принцип обов' язково 'І участі короля 

реалізувався шляхом його процесуальної співпраці з сенатом на 

загальних нарадах сейму. У 1563 р. король Сигізмунд Август ви
дав привілей, який брав на себе зобов'язання, що на найближчій 
сесії сейму він пробуде настільки довго, що всі судові справи 

вирішить5 • Вищість сеймового суду серед усіх королівських 

судів сприяла зростанню в державі значення самого сейму. Суд 

державного сейму був також апеляційною інстанцією. Статут 

1507 р. надавав йому право переглядати і в разі необхідності 
скасовувати рішення власного королівського суду в справах про 

купівлю майна короля. Сторона, яка була незгодна з рішенням 

королівського суду асесорів у будЬ-якій справі, мала право оскар
жити це рішення до суду державного сейму. Сумнівні, прострочені 

та занадто складні цивільні справи, які розглядались власним чи 

асесорським королівськими судами щодо права власності, пови

нні були направлятись на розгляд суду державного сейму. Така 

норма Пояснювалась тим, що найкваліфікованіші юристи країни 
брали участь у цьому суді. 

3. Королівський суд асесорів. Розглядав справи, що стосува
лися населення міст, розташованих у королівських вотчинах. Су

дочинство здійснював коронний каІЩЛер, який розглядав справи, 

що надходили в апеляційному порядку з магістратських судів міст, 

що володіли магдебурзьким правом. 

Ще одним суб'єктом власного (надвірного) королівського 

суду було земство. Це були представники шляхти та місцеві 

чИновники. Серед земства, яке брало участь у власному коро

лівському суді, історичні джерела згадують суддю, писаря, їхніх 

заступників, коморників та ін. Середньовічне польське з~оно

давство покладало на земство важливе завдання: провадження 

по справі у власному королівському трибуналі. ПредставНИІ<JІ 

земства безпосередньо контактували з учасниками процесу, 

розглядали справу та вивчали ії в усіх деталях. Декрети короля 

Сигізмунда І конкретизували сферу процесуальної діяльності 
свідків, перегляд документів по справі. Статут 1454 р. покладав 
обов' язок зачитування документів, Що надані сторонами як до-
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·кази до писаря, тобто одного з представників земства у власному 

королівському трибуналі. Він зачитував їх уголос на судовому 

засіданні для короля й асесорів. Статус представників земства в 

суді був однаковим. Суддя і підсудак стали над писарем і комор

никами, які не мали самостійності в судовому процесі, а лише 

виконували розпорядження судді та підсудка. 
Стаrут Бального сейму 1507 р. запровадив референдарів до 

складу власного (надвірного) королівського трибуналу. Без них не 

моmо відбутись жодне його засідання. На них покладався обов' язок 

полегшення виконання королем судової функції. Головним завдан

ням референдарів було вивчення змісrу судового позову (скарги), 

яка надійшла до власного королівського суду. Після цього вони 

вирішували питання щодо доцільності прийняття або ж непри

йнятrя цього позову ( скарm) до розгляду власного королівського 
трибуналу. У разі прийняття судом позову ( скарm) референдарі 
виклада.іш перед королем зміст спору, що значно прискорювало 

розrnяд судової справи. Статут 1507 р. передбачав участь у влас
ному королівському суді двох референдарів: світського та духо

вного. Світський референдар повинен був бути знавцем у галузі 
юридичного права Польського королівства, а духовний референдар 
повинен був бути спеціалістом у галузі канонічного права. 

Королівський суд асесорів не був самостійним правовим 

інстиrутом. Його основним завданням було заміщення в разі по
треби власного (надвірного) королівського суду. Жоден суб'єкт 

правовідносин не звертався у королівський суд асесорів із позо

вом. Компетенція цього органу здійснювалась у разі, коли було 

встановлено необхідність перегляду ним рішень і вироків інших 

інстанцій, а також у разі направлення справи до нього на розІ!Іяд 
самим королем. Це пояснювалось тим, що у власного королі.всJ,)Фго 

суду часто траплялись випадки перевантаження справами . .JЦоб 
вирішити ці питання та розвантажити цей найвищий трибунал 
держави, король направляв окремі справи на розгляД королівськрrо 

суду асесорів. Статут Казимира Великого покладав на цей орган 
допоміжну функцію королівського судочинства. Це не означаЛо, 
що королівський суд асесорів не мав суттєвого значення у судовій 

системі Польського королівства~ Більше того, історична rір'З,~ 
вказувала на те, що він розглядав справ більше, ніж власний (на-
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двірний) королівський суд. У склад королівського суду асесорів 

входили два елементи: асесори та земство. Про це зазначено в 

Статуті Казимира Великого. Розгляд у процесі спірних питань 

здійснювало земство. Сфера його процесуальних повноважень 

була такою ж, як і у власному королівському суді, окрім того, що 

в королівському суді асесорів не було референдарів, тому підго

товкою судового засідання займалось земство6 • 
Рішення суду приймалось асесорами. Перед його прийнятrям 

вони проводили між собою нараду. У цій нараді брали участь 

також представники земства, роль яких на цій стадії полягала у 

роз' ясиенні асесорами суті відповідних доказів і юридичних пи

тань. Це допомагало асесорам ефективніше аргументувати свою 

позицію по справі і на нараді. Кількість асесорів у королівському 

асесорському суді була регламентованою. Стаrут Казимира Ве

ликого передбачав, що асесорів у цьому органі повинно бути від 
чотирьох до шести. 

У першій половині XVI ст. спостерігається повільний занепад 
інсТИ1)'1)' асесорст.Ва. Середньовічне польське суспільство переста

ло довіряти королівському суду асесорів. Сторони не виконували 

його рішення. Такі факти фіксуються починаючи з 151 Ор. Це було 
зумовлено неналежнісТю і юридичною неграмотністю асесорів, які 

рідко прислухаі'ІИСЬ до· представників земства (фахівців у галузі 

права), керуючись при вирішенні справи не законом, а власною 

суб' єктивпою думкою. 

4. Суд референдаріїв розглядав спори між збирачами податків 
із королівських вmчин і селянами, що на них проживали і працюва

ли. Проте цей судовий орган був не чітко організований, з процеду

рою складною і повільною. Тому не на належному рівні здійснював 

судочинство. Це призвело до того, що селяни до нього зверталися 

рідко7• Ю. Рафач висловив погляд, що референдарському суду були 
підсудні скарги селян королівських сіл на їх адміністраторів. 

Ю. Ма'І)'Шевський не вважав таку підсудність можливою, оскільки 

референдарський суд належав до вищих (королівських) судів, тому 

він розглядав лише справи шляхти8 • 

Спочатку референдарій лише реферував рішення королів

ського суду, а згодом був наділений повноваженнями здійснення 

судочинства. 
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Відомим є факт, що першим референдаріЄм, Який виДав рі
шення польською мовою, був польський магнат С. Оссовський. 

Це відбулось 1569 р., а до того часу рішення референдарського 
суду приймались латинською мовою. Наступні референдарі, які 

прийшли на зміну Оссовському, Фірлей, Тарновський і Тиліцький 

також приймали рішення польською мовою. Згодом це стало пра

вовим звичаєм для всього референдаріату9• 

5. Суд великого маршалка розглядав справи про порушен
ня правопорядку і спокою у столиці Польського королівства 

(Кракові). 

6. Комісарський суд був судовим органом уповноважених 
королем осіб, спеціально призначених для розrnяду конкретно'і 

справи10 • До компетенції комісарського суду відносились най

складніші справи: спори між станами про привілеї і права; скарги 

на урядовців; тяжкі злочини проти держави і короля, державної 

влади і суду; фінансові злочини; справи, з яких осілому ІШІЯХТИчу 

загрожувала смертна кара, втрата честі або конфіскація майна; 

справи стосовно королівських маєтків, регалій і прибутків. 

Таким чином, розвиток судових органів у Польському коро

лівстві зумовив формування різнорівневої судової системи, вшцою 

ланкою якої були королівські суди. Їх сутність, зокрема безпосе
редня підпорядкованість королю, засвідчила єдність виконавчої та 

судової влад у Польському королівстві. Також слід відзначити, що 

ця особливість королівських судів сприяла концентрації влади в 

руках короля, магнатів і шляхщ адже саме вони·форм)rвали склад 
найвищих судів держави. 

Бойко І. й. (Львів). Організація та діяльність королівських судів 
Польщі (XV-XVI ст.) 

Досліджуються становлення, компетенція та правові основи діяль
ності королівських судів Польської держави у XV-XVI ст. Представлено 
їх класифікацію. . 

Бойко И. й. (Львов). Организация и деятельность королевеких 
CYf\OB П9.льши (XV-XVI в. в.) 
. Исследуются. становление, компетенция и правовь1е основь1 дея
тельноСти короn'евсі<их судов Польского государства в XV-XVI в.в. Пред
ставлена их юіаtсификация. 
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Boiko І. У. (Lviv). Organization and activity of the king's courts of 
Poland (XV-XVI centuries) 

The forrning, competence and legal basis of king's courts's activity of 
the Polish state in XV-XVI centuries are researched. Their classification is 
presented. 

1 Archi~vum aktaw dawniclz miasta Krakowa.- Szer. 408, marg. Lewy 49, pnлvy 
29, wys. 140, zakl .. 54 тт. 
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Андрусяк Т. Г. (Львів) 

СУДДІ-УКРАЇНЦІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ 
ІМПЕРІЇ ТА ЇХ ВНЕСОК У РОЗВИТОК 
УКРАЇНСЬКОЇПРАВОВОЇДУМКИ 

Загальновідомим є факт визначальної ролі адвокатів в укра

їнському національному русі Галичини починаючи з кінця 80-х 

років ХІХ ст. Менш відомими є українці; які працювали в судовій 
системі Австро-Угорської імперії. З тим що чисельно ї'х було не 

так уже й мало, іх внесок у національний розвиток загалом та 

розвитокукраінськоїправової думки зокрема дещо менший порів

няно зі здобутками представників адвока'І)'РИ. Це зумовлено тим, 

що певні обмеження щодо політичної та громадської діяльності 
передбачало чинне законодавство. Проте головною причиною 
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були умови, створені шовіністично налаштованим керівництвом 

крайових судових органів, яке складалося головно з представників 

польської національності .. 
Складність сJ.цуації судді-українця ілюструють спогади Степа

на Шухевича, який у 1902 р. став суддею. На той час президентом 
Львівського вищого крайового суду був Олександр Тхоржніцький, 

який «був знаний як поляк-шовініст і не терпів українців»1 • Пер

шою проблемою, з якою стикалися українські правники, котрі 

хотіли обійняти посаду судді, було те, що хоч суддів затверджу

вали у Відні, проте кандидатури подавав голова крайового суду. 

Другою- необхідність періодичного проходження кваліфікаційної 

комісії, яка, знову ж таки, формувалася головою і висновок яко'і він 

зІІrВерджував. «Табель періодично1"кваліфікаціїза рік_». що його 

заповнювала кваліфікаційна комісія, містив 9 nунктів та загальну 
оцінку професійної придатності судді. Gеред, позицій. за якими 

оцінювалася кваліфікаЦія судді, були «Фахова підготовка (знання 

законодавства, необхідного для здійснення с;,Іюї'х повноважень)». 

«Старанність та сумлінність при виконанні обов~язкj~», «Знання 

мов», тобто такі, що оцінювали професі~ рівень та особисті 

якості, але були також пункти «Поведінка» та «Придатність до при

значення на керівні посади». Саме в них був закладений механізм 

впливу на суддів, що практwп.ю у~еможл:иш;оовав для них будь-які 
проЯВинаціональної свідомості чи активності, навіть якщо це пря

мо було Передбачено чинним законодавством. «Коли український 
суддя, згідно з обов' язуИ):ИМи пршllіс'~м:И, відважився уживати в 
своїм урядуванні в слові і на ПИСЬІ\:fі удраїнської мови, тоді давана 

йому тавро політика, а суддя, що «бавиl;'ься в політику», не може 

бути безстороннім суддею. Та'Кий суддя Діставав відповідну замітку 
·у своїй кваліфікаційній листі, і його аванс (можливість кар'єрного 

росту. - Т. А.) пропав»2 • 

Прикладом такого становища суддів-українців може бути осо

биста справа судді Зенона Лукавецького. Одразу можна звернути 
уваrу на те, що вся справа велася виключно польською мовою (пе

редбачені законодавсТвом рівні права української і польської мов 
залишалися кваліфікаційною комісією без уваги). Цікавр інше. Якщо 

·в усіх кваліфікаційнихлистах до 1914 р. всі позиції були позначені як 
«дуже добре», то в кваліфікаційному листі за 1914-1916 рр. вказано, 
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що він не дуже надається до зайнятrя посади судді, оскільки «під час 

окупації виявляв явну симпатію до російської влади і корис'JУВався 

у неї авторигетом і повагою»3 • 
Тому в судових органах Галичини суддів-поляків була пере

важна більшість, а українців дуже мало, вони зазнавали адміністра

тивного тиску й переслідування і або залишали посаду судді, як це 

зробив Степан Шухевич, або остерігалися виявляти буДь-які прояви 
національної свідомості. Така сmуація обумовлювала можливість 

появи серед суддівського корпусу постатей, котрі слугували про

тотИпом для описаного Іваном Франкомсудді Страхоцького, який 
«зробі:Щ'ёудейський екзамен, але заплатив за нього дорого, бо по 
екзамені зійіпов з ума./ .. ./ Проте він вступив до суду, відбув при
писану пршрику, авансував, замикав і судив людей, не тямлячи ані 

законів, анісуджених справ і маючи собі тільки одно дуже просте 

правило: робити відповідно до сказівок прокурора»~. Тому «розділ 

між судівництвом і адміністрацією-перша основа справді незави
слого судівиицтва-у нас існує тільки на папері, а на ділі ее ідеал, 

до якого нам дуже далеко»5 • 

На цьому тлі ще більш достойними захоплення, поваги й 

пам'яті є ті судді-українці, які, працюючи в таких несприятливих 

умовах, не тільки досягали вершин професійного визнання, але й 

зробили свій посИ)lЬНИЙ внесок у політwmий і культурний поступ 

свого народу, в розвит<;ж украї:нської правщюї думки. Це Михайло 
КЗчковський, Василь Ковальський, Омелян (Еміль) Лопушанё:Ький, 

Микола Герасимович, Пщро Лінинський, Лев Шехович, Тит Рева

кович, Тит Заячківський, Дем' ян Савчак, Юліан Сельський, Сидір 

Мидловський, Вікенrій ЯворсЬкий, Іван Кивелюк, Лев Левицький, 

Іван Кохановський, Ілля Семака, Лев Рудницький, Адольф Під

ляшецький, Сидір Т~ердохліб, .Михайло Кульчицький, Михайло 
Глиджук, Денис Партицький, Матвій Кошевко та «многі інші, не 

менш світлі і заслужені»6 • 

Кожна з 'названиХ постатей за~луговує окремого rрунтовного 
досіІідження їі професійної, громадської, політичної та добро

чинної діяльності. Кожна з ІІазваних постатей є мало, або й зовсім 
невідома, не. те що широкому колу, а й фахівцям. Це притому, що 

частина з них була не тільки суддями, а й депутІrГами крайового сей

му та віденського парламенту, частина крім суддівської роботи зна-
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ходила час і для наукової діяльності, частина, попри всі несприят

ливі обставини, акrи:вно займалася національно-організаторською 

роботою, з~сновуючи товариства, читальні, кооперативи. 
Кожен із вищен133ваних правників справив певний вплив на 

розвиrок україн~Ької правової думки. Можна виділити кілька 

основних напрямІВ цього вrтиву. 

Перше - це безпосередня., фахова професійна діяльність 

судді. Головним завданням суддів-українців у даному разі було 

забезпечення доступності та зрозумілості судової процедури для 

найширших верств населення. Це можна було осягнути реальним 
забезпеченням виконання чинного законодавства про рівноправ

ність мов і використання української мови в судовому процесі. 

Одним із перших суддів-українців, хто розпочав боротьбу за права 

рідної мови в судах, був радник Вищого крайового суду у Львові 

Михайло Качковський. «Тільки нашою виrриваліС'ІЮ, -писав він, -
наше слово й наше письмо до судів і урядів впровадити можемо, 

т.є., коли будемо держатися нашої бесіди й ані просьбою, ні грозь

бою не дамося відвести від того, щоб з русинами списували руські 

протоколи, та щоб ми прохання й подання взагалі тільки нашим 

руським письмом писали. Ті, що наше письмо знають, повинні 

тим, які його не знають, прохання й подання безплатно писати і 

навіть довідуватися, чи хто не потребує, щоб йому яке подання 

написати. Так повинні робити ревні народолюбці доти, доки не 

будемо мати писарів, з нашим письмом обізнаних» 7• «Як судовий 
радник у Самборі, Качковський бореться там із президією суду, 

щоб розправи українських сторін ведено по-українськи. Через це 

він мав досить неприємностей від поляків, які переслідували його 
за кожний його крок»8 • 

Розвиваючись в умовах відсутності власної національної дер

жави, а отже і системи національного законодавства, українська 

правова думка об'єктивно повинна була розвиватися на основі 

переосмислення чинного законодавства держав, До складу яких 

входИЛи ті чи інші частини українських земель. Таке переосмис

лення відбувалося на різних рівнях. Першим, найпростішим:, проте 
одним із найважливіших, був переклад цього законодавства укра
їнською мовою. Це, по-перше, _сприяло становленню і роЗвитку 
українсько]· правничої термінології; по-друге, давало можливість 
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найширшим верствам населення, яке не завжди достатньо добре 

володіло мовою імперії, якою в Австро-Угорській була німецька, 

а в Російській - російська, знати чинне за;конодавство; по-третє, 

переклади чинного законодавства, за в~ошятком офіцій~их., як пра

вило, супроводжува.лИся роз'ясненнями, коментарями, зразками 
правових документів тощо, тобто це вже були початки розвитку 
національної юридичної науки. 

СудДями-українцями було підготовлено два такі видання. 

·Першим став «Ру ский правотар домовИй»,- по суті, перший юри
д'ИЧНИЙ дoJJ'lliirnк українською мовою для населення, підготовлений 
нотаріусом Володимиром Левиць~им (Василь Лукич) та судцею 

Юліаном СеЛьським (Юліан Семигинівський)9, другим-:- підго
товлений суддею Дем' яном Савчаком «Збірник адміністративних 

законів», що містив усе чинне законодавство, що стосувалося прав 

і ·ста1усу громади, повіту, краю та держави10• Сказане жодною мі
роЮ ne применшує ролі і значення офіційних видан,ь державного 
та файового законодавства, що видавалося українською мовою в 
Австро-Угорській імперії. Редакrором «Вісника. законів держав

них» з 1851 р. був згаданий вище Василь Ковальський. 
Третім напрямом була наукова діяльність су.п.ців. J;>~д із FJИX :за

лиШили наукові праці з різних галузей права. Так, наприклад, перу 

Льва ЛевИцького належить rрунтовне дослідження «Про nублічне 
добро» (про публічну власність. - Т. А.), в якій розглянуто види 

пубЛічної власності, коли і як ця власність може бути предметом 

правовідносин, межі компетенції судової та адміністративної 

влади щодо публічної власності тощо11 • Ряд праць, в т. ч. з історії 

права, належить члену-засновнику То~риства ім. Шевченка Титу 

Реваковичу12 • 

Були серед вищеназваних осіб і ті, хто суміщав роботу суд· 

ді з викладацькою діяльністю. Мова йде про .Омеляна (Еміля) 

Лопушанського, який після створення у 1862 р.н13. юриди;чно.му 
фаКультеті Львівського університету двох кафедр з українською 

мовою викладання, тоді ще ад'юнкт прокураторїТ скарбу, очо;лив 

кафедру цивільного процесу. Пізніше він був призначений суд· 

дею, але не залишав викладацької роботи аж до часу переїзду 

до Відня, у зв'язку з переведенням на посаду радника двору при 

Найвищому Суді13 • 
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За всієї різноманітності впливу українців-суддів на розвиток 

nравової думки не буде перебільшенням стверджувати, що най

більший вплив на їі розвиток справили ті з них, хто буВ депутатом 

крайоврго сейму або австрійського парламенту. З вищеназваних 

осіб це депутати Галицького крайового сейму: Михайло Кач

ковський (1861-1866), Василь Ковальський (1867-1882), Матвій 
Кошевко (187Q-1876, 1883-1895), Петро Лінинський ( 1883-1889), 
МиколаГерасимович(1889-1895),Дем'янСавчак(1889-1902),Тит 

Заячківський (1895-190 1 ), Михайло Кульчицький ( 1895-1901 ), 
Михайло Глиджук (1901-1907), Іван Кивелюк (1908-1914), Лев 
Левицький (1913-1914), Іван Кохановський (1913-1914)14; депу

тат Буковинського крайового сейму- Ілля Семака (1911-1918)15, 

депутати австрійського парламенту (Державної Ради (Райхсрmу) ): 
Матвій Кошевко (187Q-1873), Василь Ковальський (1873-1897), 
Ілля Семака (1907-1918), Лев Левицький (1911-1918), Адольф 
Підляшецький. Цей список не є вичерnним, потребує; nодальшого 

уточнення і доповнення. На сьогодні в літературі' немаЄ повного 
спискуукраїнських депутатів австрійського парламенту. не кажучи 

вже про розгорнуті біографічні довідки кожного з них. 

Українські деnутати сеймів (Галицького та Буковинського) та 

парламенту брали активну участь в обговоренні всіх законопро

ектів, які виносилися на розгляд цих представницькИХ органів, 
активно виступали під час обговорення різних ·питань~· як на 
пленарних засіданнях, так і на комісіях. При цьому вонИ демон
стрували високий рівень фахової підготовки, розуміння специфіки 

правового регулювання різних суспільних відносин. На сьогодні 

цей, без перебільшення, колосальний пласт укра~·ц~Р.І<О.J правової 
думки залишається, за неЗНачним винятком, малqвідомим·і.недо

слі.джеНИ114. Це обумовлено рядом ~рИчин, По-перше; •стеноrрами 
протоколів засідань парламенту в повному обсязі доступні тільки 
у Відні; nо-друге, це надзвичайно великий масив, який нараховує 
десятки тисяч сторінок; по-третє, значна частина цЬого матеріалу 
стосується питань і проблем, що були акrуальні на той період, 
проте не стщ1овлять зцачного інтересу для сучасної юридичної 

науки тапр~оJ::е,~рчоїдіЯ.лЬності. Разом з тим цінність і значимість 
цього матеріалу важко переоцінити. Це показник рівня розвитку 

української правової думки того часу - думки євроnейського на-
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роду про питання і проблеми, які хвилювали тоді більшість або й 

усі європейські народи. Це той пласт української правової думкИ, 

якого ніколи не було в Російській імперії. По-перше, тому, що там 

аж до.середини першого десятИліття ХХ ст. не було крайових та 
,, . . 

загальнодержавних представницьких органів; по-друге, тому, що 

до кінця іс"Ііування цієї імnерії немислимими були виступи в пар
ламенті інШою мовою, Щ)ЇМ російської, і неможливим був захист 
національних прав. 

Очевидно, ЩО не можна переоцінювати здобутки украУлських 
ДепутатіВ. СиЛою обставин вони ніколи не були більшісnо, ні в 
сеймах, ні в парламенті. Куріальна система, виборчі зловживаннJІ 

й махінації, відсутність єдності серед українських політичних 
середовищ - усе це зменшувало представництво українського 

народу в цих органах, аж до ситуації, коли українських депутатів 

нараховувалося буквально кілька осіб. Проте це був рух у напрямку 

до демократичної правової держави із впливовими й авторитетни

ми представницькими органами влади. Рух, характерний для всіх 

європейських народів, який, проте, у ХХ ст. зазнав таких кульбітів 
і віражів, уявиm які пересічному депутатові кінця ХІ{{ ст. забраЮІо 

би фантазії. Український народ опинився в особш;~во жахливій 

ситуації. Тому сьогодні він змушений методом проб і ломилак 

шукати можливості повернення на шлях європейського цивіліза

ційноГо розвитку - шлях яким украІнський народ ішов протягом 

усієr своєї історії. 

Андрусяк Т. Г. (Львів). Судді-українці Австро-Угорської імперії та 
їх внесок у розвиток української правової думки 

Досліджується вплив на розвиток української правовьї думки Пред
ставників суддівського корпусу Австро-Угорської імперїі, якИй проявЛЯв
ся в їхній професійній роботі, науковій, викладацькій та депутатській 
діяльності. 

Андрусяк Т. Г. (Львов). Судьи-украинцьІ Австро-Венгерской им
перии и их вклад в развитие украинской правовой мь1сли 

Исследуется влияние на развитие украинской правовой мь1сли пред
ставителей судейского корпуеа Австро-Венгерекай империи, которое про
являлось в их профессиональной работе, научной, преподавательской и 
депутатскьй деятельности. 
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Andrusyak Т. G. (Lviv). Ukrainian judges of the Austro-Hungarian 
Empire and their contribution to the deve\opment of the Ukrainian legal 
ideas 

The article studies the influence оп the development ofthe Ukrainian legal 
ideas of the representatives of Austro-Hungarian judiciary that became apparent 
in their professional work, scientific, teaching and parliamentary activities. 
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І''••' ·.' 

:Кобилецький М. М. (Львів) 

С~ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ 
ЗА МАГДЕБУРЗЬКИМ ПРАВОМ 

Сучасні дослідження рецепції магдебурзького права в Україні 

підтверджують історичнийзв'язок української правової традиції із 

загальноєвропейськими досягненнями правово'і культури. Одним 

із аспектів цієї наукової проблематики є утворення та діяльність 

міських судів за магдебурзьким правом на українських землях. 

При наданні укра'інським містам магдебурзького права у всіх 

привілеях зазначалося про звільнення міст та 'іх населення від 

юрисдикції державних, загальних та спеціальних судів та підпо

рядкування іХ судам магдебурзького права. У привілеї Казимира Ш 

Великого 1356 р. місту Львів стверwкувалось: «ми звільняємо 
зазначене місто та усіх його мешканців від усіх юрисдикцій ка

штелянів, воєвод, суддів, підсудків, возних і від влади будь-кого 

яким би титулом він не користувався, так щоби перед ними або 

перед будь-ким з них у великих і малих справах не відповідали, а 

лише міщани перед своїм війтом, а війт- перед нm.m або нашим 

старостою згідно з своїм німецьким правом ... А у кримінальних 
справах чи будь-яких, що виникають, війтові надається повне і 

беззастережне повноваження судити, виносити вироки, надавати 

вимагати як передбачає німецьке право»1 • 

Привілеї про створення судів маrдебурзького права були на

дані всім містам України, що володіли магдебурзьким правом. У 

містах України не було єдиного виду міського суду магдебурзького 

права, а залежно від наданих повноважень, кількості населення 

та правового статусу міст існувало ряд судів, що володіли різною 

компетенцією при розгляді окремих цивільних та кримінальних 

справ. Розрізняли три головні суди: 1) великий бурграбський суд; 
2) виложений суд Gudicium expositum); З) потрібний або поточний 
суд Gudicium necessarium, opportunum)2• 

Найважливішим був великий бурграбський суд Uudicium 
bannitum magnum burgrabiale). У Магдебурзі цей суд відбувався 
за участі бурграфа (бурграбія) або провінційного війта (advocatus 
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prowincialis) як представника найвищої судової влади, у Кракові 
функції бурграфа виконував найстаріший бургомістр, а у Львові та 

іmпих українських містах з повним магдебурзьким правом повно

важення бурграбія виконував війт. 
Крім великих бурграбських судів, існували великі війтівські 

суди. Відбувались вони тричі на рік: у п'ятницю по Трьох короляХ, 
у п'ятницю після провідної неділі та у п'ятницю після свята Божо
го тіла3 • Ці суди зустрічалися в основному на західноукраїнських 

землях. 

Після великого бурграбського суду за важливіс110 йшов «гайон

ний виложений суд» Gudicium bannitum expositum ), який відбувався 
за участю війта та лавників. Перед кожним· засіданням цього суду 

дзвонили у міських ра1)'Шах, повідомляючи про початок розгляду 

справи4 • У більшості міст засідання суду проходило протяrом двох 

тижнів. Засідання Львівського виложеного війтівс.ько-лавничоrо 

суду відбувалося по п'ятницях. 

Виложений суд у кримінальних справах отримав назву «rайон

нийкарний» Gпdicia crimiпalia bam1ita). Справи людей різних станів 
на основі торунсько1" констиrуці1. 1521 р. розглядав градський cy.J. 
за участю міських лавників. У містах із неповним 1і.1агдебурзью1~1 

правом суд відбувався за участі війта, лавників та радників5:'У nри

ваrновласницьких містах виложений суд відбунався у склаДі війта. 

лавників та представників власника, якими могли бути староста 

або іmпі особи. 

Третім міським судом став «гайонН.ий поточний», або <<по

трібний», суд (indicia necessaria1annita oportunum). Поточний суд 
відбувався за участі війта та двох-трьох лавників. Цей суд міг 

відбуватися щодня у випадку виникнення потреби. «Поточний 
суд», окрім визначених днів; міг скликатися з приводу нерухомого 

майна, коли виникала нагальна· потреба в разі хвороби, старості 

однієї з сторін тощо6; В малих містах цей суд відбувався у ви
падку. винmrnення потреби, звідси походить друга назва цього 

суду. Окрім цивільних справ, потрібний суд розглядав дрібні 

кримінальні ·справи. 

В окремих містах існував великий бурrомистерський суд. Так, 
великий бурrомистерський суд у місті Жовкві міг виносити смертні 

вироки, який виконував на площі кат. 
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«Гайонний гарячий» суд (judicia ardua eriminalia sea manualis 
facti) скликався у особливих випадках, коли було вчинено важкий 
кримінальний злочин і злочинець був затриманий на місці його 

вчинення. Сюди відносились грабежі, крадіжки, розбої із засто

суванням зброІ, зrвалтування, вбивства, підпали та інші навмисні 

злочини. Я:юіі;Ь затриманий на місці злочину зізнався або факт 
вчинення'з.Л6Чину був підтверджений сімома свідками, «гайонний 

гарЯЧИй суд»' приймав рішення, яке rут же викопувалось. «Гаряче 

право» мало наступити упродовж 24 годин, і якщо строк спливав, 
то обвинувачений відповідав перед «виложеним», або бурграб
ським, судом7 • Особливістю «гайонногогорячого суду)) було те, що 

злочинець не міг передаватись на поруки, засідання суду не могло 

переноситись на іmпий термін і судове рішення не підлягало апеля

ції. ФаКТИчно даний суд був дієвий у боротьбі із найпоширенішою 
категорією ЗЛочинів у тогочасних містах на Україні. 

БіЛьшістЬ українських міст, що дістали «магдебургію», мали 

право на проведення торгів і ярмарків, право складу та інші 

торговельні привілеї, які сприяли проведенню жвавої торгівлі 

та розвитку економіки міст. Для врегулювання конфліктів, що 

виникали міЖ продавця:t\Ш й покупцями, між самими купцями у 

містах утворювався «гайонний гостинний суд» U udicia oportuna vel 
hospifum bahnita). Цей суд відбувався за участю війта і не менше 
трьох ЛавFІИКів. ПіД гостями або приїжджими магдебурзьке право 

розуміло людину, яка протягом одного дня не могла прибути. іЗ 
свого місця проживання до суду8 • Справи гостей перебували в 

юрисдикції війтівсько-лавничого суду того міста, у якому вони 

тимчасово перебували. 

«Гайонний гостинний суд» розmядав торговельні й б<;ч:>гові 
справи,' а також справи, які виникали у разі, якщо «гості» вчинили 
у місті Правоnорушення, мали тут грошові або інші майнові спори 

та здійснювали торговельні операції в місті чи зобов'язувались спла

тити там борги9• «Гайонний гостинний суд», як і «гайонний гарячий 

суд», розглядав справу невідкладно і так само невідкладно виносив 

рішення. Виконання ріШення суду не мorno відкладатись більше як 
на три дні. У деяких містах цей суд отримував наЗву ярм11ркового: . 

НезнаЧні :u.ивільні та кримінальні справи війт розmяДЦв ~дно-
·' ,., {1 .1 

особова в ратуші або у себе вдома. Протокол судового засідання 
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вів писар, якиі:J. вписував матеріали розmяду ·справ до окремих 
судових :КНИТ10 .' ,, . . . 

Слід,.зазна~, Що не існувало єдиного порядку апеляційно
го оскВ;ржеІПІЯ ріщень судів маrдебурзького права в українських 

містах. ·так, у судовій пракгиці міста Львова у ХVП ст. не перед
бачалось оскарження рішень великого буртрабського суду. У свою 

чергу, рішення одноособового суду війта та інших війтівсько

лавничих судів можна було оскаржити до Львівської міської ради, 
яка за привілеєм короля Владислава ІІІ Варненчика від 17 липня 
1444 р. ставала судом ІІ апеляційної інстанції для українських міст 
та сіл Галичини, Подільського воєводства, у тому числі Кам'янця

Подільського, що володіли магдебурзьким правом. У привілеї 

Владислава ІІІ Варненчика вказувалось, що. по-перше, воєводи 

та інші достойники або їхні засrупники позбавлялись права по

рушувати поста~о~и лавничих міських судів. По-друге. всі руські 

й украї~~ьк~ міста мали звертатись у своіХ справах до львівського 

магістрату як апеляційного органу і звідси вони мали отримувати 

відповідні рекомендаціі По-третє, Львів отримував право Ловити 

по всій Руській землі злочинців, вбивць та злодіїв, спроваджувати їх 

до міста, а 'JУТ їх судили й карали. Окрім того, у привілеї писалося. 

що «нашому місту Львову даємо назавжди таку можливість, щоб 

усюди, у всій руській землі злочинців, осквернителів, злодіїв, роз
бійників, після того як вони діЗнаються, де злочинці залишаються, 
тоді іХ конфіденційно буде дозволено забрати, захопити і захопле

них та зв' язаних у місто Львів привести і пр.иведеним у судовому 

порядку винести вирок, засудити і тільки тоді за розпусrу тих про

вин (злочинці) цілком достойні, щоб карати і брати на ТОр'І)'рИ»11 • 
Про можливість апеляції українських міст до Львівської місь

кої ради стверджував Б. Гроїцький12 • У свою черrу, А. Гальбан.ука

зував, що українські міста Східної України з апеляцією звертались 

до Києва або напряму до королівських судів. Згідно з привілеєм 

короля Авrус~а ІІ кам'янецькі міщани з апеляцією, омmцt:ючи 

королівського старосту та львівську міську раду, зверталися до 

королівських судів. У приватновласницьких містах з апеляцією 

звертались до власників міст або іХ представників 13 • 

В усіх привілеях, за якими українським містам надавалось 
магдебурзьке право, вказувалось, що шляхтичі звільняються від 
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юрисдикціїусіх міських судів. У свою чергу, міщани в усіх справах 
мали звертатись виключно у війтівсько-лавничі суди свого міста. 

Винятки з цього правила допускались відносно гостей, тобто осіб, 

що црибували до іншого міста, і з цією метою було утворено так 

З]JаЩ.Ш гостинний війтівсько-лавничий суд. Кримінальні справи, 
у ЯКИХ був звинувачений шляхтич, а потерпілий - міщанин, роз

rтщались у змішаних судах за участі міських лавників та суддів 

градських судів. Аналогічні випадки зустрічалися при розmяді 

цивільних справ міщан і міст, з одного боку, та шляхти- з іншого, 

щодо їхнього майна, яке було на території сіл. Дані справи відно

сились до компетенції градських (земських) судів. У свою чергу, 

міські війтівсько-лавFІичі суди розmядали цивільні справи щодо 

нерухомого майна шляхти, що було на території міст. 

Після надання українським та польським містам магдебурзь

кого Щ>ава з апеляцією можна було звертатись до так званих 

матерІЦІських міст. Міста магдебурзького права звертались до 
Магдебурга, новомарктського (шродського) права до Новомаркту 

(lllpoди), кульменського (хелмінського) до Кульма (Хелмно) та 

Торуня. З українських міст, що звертались з апеляцією до магде

бурзького шиффенського лавничого суду, з існуючих джерел відо

мо лише про судові рішення для Львова XV ст., що свідчить про 
зв'язок міст Галичини з Магдебургом та отримання ними джерел 

магдебурзь~ого. права безпосередньо з Магдебурга14• · 

З апеляцієщ на рішення вищого суду німецького права Кра

ківського замку виходячи з положень вищезгаданих привілеїв 

МОЖИ:а було звертатись до королівського суду шести міст Gudicium 
сіvіtаЩ.Щ), до складу якого входили по два представники від най

більших міст Малопольщі (Кракова, Казіміржа, Бахні, Велічки, 

Нового Санча, Олькудзча). Рішення суду шести міст можна було 

оскаржити до асесорського та референдарського судів 15• 

Отже, можна зазначити, що в українських міСтах періоду 

Середньовіччя ісцувала розвинена система міських судів, фуНк

ціонування яких базувалось на магдебурзькому праві. Вони орга

нізовувались за зразком-німецьких міських судів, проте з певними 

національними особливостями. Відтак на українських землях 

міські суди за магдебурзьким правом були важливим засобом за

безпечення прав міського населення. 
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Кобилецький М. М. (Львів). Суди в українських містах за магде

бурзьким правом 

ДосnіДЖуються судові органи та їх види в українських містах за маг

дебурзьким правом. 

Кобьtлецкий М. М. (Львов). Судьt в украинских городах на маг-
дебургском праве · . 

Иссnедуются судебньtе органьІ и их ВИДЬІ в украинских городах на 

магдебургском праве. 

Kobyletskyy М. ·м. (LViv). Courts іп Ukrainian cities grarited the 
Magdeburg Law 

The bodies of judiciary and their types in Ukгainian cities gгanted the 
Magdeburg Law are reseaгched. 

1 Привілеї Jtficma Львова (Xlf'-_){f'/Ц) /Упорядник М. Капрть: Наук. рео. 
Я. Дашкевич, Р. Шуст. -Львів. 1998. - С. 27-30. 

1 Ptasnik J. Miasta і mieszanshvo \V dtЛvnej Polsce. - KrakGІІ'. 19-13. - С 53. 
3 Groicki В. Porsadeksadow і sprtЛV mieyskicl~ prtЛ~'a Magdebш·skicgo 1~· Koi"Onic 

Polskiej. І ИJ~dal К. Koranyi. - Warszawa, 1953. - С. 54. 
··4 Czolowski А. Poglad па organisacyi і dzialnosc dawnyc/1 и•ladz miasta Lwoи•a 

dol848r. -Lwow, 1896. -С. 26. 
5 Jakowliw А. Das deutsche recht in den Ukraine und seine Ei1?.flusse auf das 

Ukrainische Recht im 16-18 Jahrhundert. -Lepzig, 1942.- С. 91. 
6 Czolowski. 1bid. - С. 25-26. 
7 Groicki. Jbid.- С. 45-51. 
8 Ptasnik. Jbid. - С. 31. 
9 Jakowliw. JЬid. - С. 92. 
1° Czolowski. lbid. - С. 25. 
11 Привілеї :міста Львова ... - С. 96-97. 
11 Groicki. lbid. - С. 54. 
13 HalbanA. Zur Geschichte des deutsches Rechtes in Podolien, Wolhynien ud der 

Ukraine. -Berlin, 1896. -S. 129-130. 
14 Ka!uzniacki Е. Polnische Recension Magdeburger Urthelle und die EiІuchliigigen 

Deutschen, Latenischen zmd Czec!Iisclren Sammlzmgen.- Wien, 1886.- S. 191-202. 
15 Lysiak L. О tak ZWlЩYm sadzie szesciu miast 11 Czasopismo prtЛVno-historyczne. -

TomXXf/11. -Zeszyt 2.-1975. -S. 119. . 
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Л. П. Гарчева (Сімферополь) 

А. П. Мазур (Івано-Франківськ) 

ПОГЛЯДИ КОНСТИТУЦІЙНИХ 
Д:МОК]?АТШ :ОА ОРГАНІЗАЦІЮ СУДОВОГО 
. .. . КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

Сучасний етап проведення судової реформи в Україні немож

ливий без врахування політико-правового доробку укра.їнських 

мислителів, правників, громадських діячів. Він, зокрема, вимагає 

від дослідників ознайомлення із вітчизняним досвідом організа

ції конституційної юстиції (як позитивного, так і негативного) 

та можливості його використання в новітньому державному 

будівництві. 

Вітчизняна історія не має власного практичного досвіду 

створення та діяльності органу конституційної юрисдикції, тому 

особливої аюуальності набувають дослідження теоретичних роз

робок українських мислителів з цього питання. 

Проблематиці виникнення й розвитку судового конституцій

ного контролю присвячені наукові статті як вітчизняних, так і за

рубіжних вчених О. О. Кордуна, О. В. Марцеляка, М. А. Нуделя, 

Ю. М. Тодики, В. М. Шаповала та інших. При цьому основи дослі

дження історіївиникнення і розвитку ідей конституційноїюстиції 

в УкраіНі заклав у своіх працях О. М. Мироненко. Розвідуючи пи

тання rенези теорії судового контрото в нашій державі, він звернув 

увагу дослідників на те, що вперше ідея новітньої конституційної 

юстиції, що іТ згодом «привласнив» Г. Кельзен, була розроблена 

лідером конституційних демократів І. І. Петрункевичем та його 
соратниками в проекті Основного державного закону Російської 

імперії (1905 р.)1 • Ретельно досліджуючи розділ ІХ проекту «Про 

Верховний Суд» О. М. Мироненко доходить висновку, що ідея ство

рення спеціалізованого судового органу для охорони конституції 
була запропонована І. І. Петрункевичем за півтора десятка років 

до появи теорії Г. Кельзена2• 

У запропонованій статті не будемо проводити структур

ного аналізу ІХ розділу проекту, що досить докладно вже 
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зробив О. М. Мироненко, однак спробуємо визначити модель 

конституційного контролю, яку розробили І. І. Петруякевич 

та його соратники. 

Відзначимо, щр на момент створення проеюу руської консти

туції у світі існувала тільки одна модель конституційної юсти

ції-американська. І. І. Петруякевич відхилив американську модель 

консти'І)'Ційної юстиції, як непридатну для російської дійсності і за

пропонував введення спеціального створеного органу-Верховного 

Суду, завданням якого є охорона Основного Державного Закону від 

порушень і рішення спорів про його тлумачення3 • Ні цивільні, ні 

кримінальні справи до компетенції такого суду не входили. 

До повноважень Верховного Суду автори проекту констmуції 

відносили. питання: 1) про скасування урядових розпоряджень і ін
ших, що не мають силу закону актів державної влади, неузгоджених 

із законами, якщо розпорядження й акrи ці не підлягають розrnяду 
інших судових установ; 2) про скасування урядових розпоряджень 
і судових вироків, заснованих на законоположеннях, противних 

основному державному закону або виданих з порушенням вста

новленого порядку законодавства; 3) про скасування незаконно 
проведених виборів у Державну Думу; 4) про розв'язання всіх 
суперечок, що виникають, про тлумачення Основного Держав

ного Закону4 • Таким чином Верховний Суд не мав повноваженh 
скасовувати закони, що не відповідають конституції. а лише ;чіг 

скасовувати рішення державних органів, що були засновані на 

неконституцій~ законюс Автори законопроекту пояснювали ue 
тим, що надання Верховному Суду права скасовувати закони, при

йняті Державною Думою і затверджені монархом, зробило би Суд 

законодавчим органом. І щоб зали.шиwся в ролі судової установи, 

Верховний Суд Повинен мати можливість лище перешкоджати ви

конаннюпротиконстнтуційнщ законів_ урядом і судами. У такий 
спосібпередбачалося паралізувати практичну чинність неконсти-
туційного закону. . ' . . ' ' .. ' 

У сучасній Україні Закон України «Про Конституційний Суд 
УкраіНи>>. доповіюважень вищого органу конституційноїюрисдик
Ції вІДНосить справи про конституційність законів і інших актів 
ВерховноїРади України, актів Президента України, актів Кабінеrу 
Міністрів YкpaЇJ:f!'J, :правових актів Верховної Ради АРК; відповід-
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ність Конституції України діючих міжнародних договорів або тих 

міжнародних договорів, що вносяться у Верховну Раду України для 

оДержання згоди на їх обов'язковість; дотримаЮІЯ конституційної 

процедури розслідування та розг.ляду справи про усунення Пре

зидента України з посади в порядку імпічменту. 

Таким чином бачимо, що головна відмінність теорії І. І. Пе

трункевича від сучасного бачення цієї проблеми у тому, що, на 

думку мислителя, орган констиrуційної юстиції не повинен роз

глядати питання про відповідність законів конституції, однак має 

скасовувати всі урядові розпоряджеІПІЯ і судові ріmеІПІЯ, прийняті 

на підставі неконституційних законів. При цьому до урядових 

розпоряджень відносилися не тільки акти самого уряду, а й акти 

органів місцевого самоврядування (земств ), міських .цум, палат 
державної думи, установ, підпорядкованих уряду5 • 

До повновrокень Верховного Суду автори проекту відносили 

також встановлене ст. 63 розділу VI «Про міністрів» положення 
про те, що в разі приrягнення міністра до відповідальності однією 

чи обома Палатами Державної Думи, він підлягає юрисдикції 

особливого суду, до складу якого входять президент Верховного 

Суду, члени цього Суду і представники вищого касаційного суду 

Імперії. 

Особливо слід зупинитися на положенні проекту про право 

Верховного Суду скасовувати незаконно проведені вибор~ до 

Державної Думи6 • В сучасній Україні ані Конституція, ані Закон 

України «Про Конституційний Суд України» не передбачають по

дібного положення. 

Слід зазначити, що відносячи до компетенції органів конститу

ційної юрисдикціj" захист прав і свобод, законодавство багатьох су

часних держав особливо виділяє їх роль у захисті такого важливого 

політИчного права, як виборче. Вони наділяються повноваженням 

контролювати проведення різного роду виборів, референдумів, 

здійснення народної ініЦіатИви. На сьогоднішній день із приблизно 
1 ОО діючих у світі спеціалізованих органів конституційного пра
восуддя 55 мають повноваження з визначення конституційності й 
законності виборів 7• 

У багатьох зарубіжних країнах органи конституційного право

суддя наділяються повноваженнями, що є характерними для інших 
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органів (наприклад, Центральна виборча комісія), яЮ контролюють 

організацію і хід виборчого процесу. Так, Конституційна Рада 

Францїі на президеІПських. виборах і на референдумі контролює 

через своіх спостерігачів хід Голосування, встановлює список 

кандидатів· на посаду· президеІПа, висловлює свою думку щодо 

організації виборів, тобто висrупає як консультативний орган у 

виборчому процесі8• 
Констиrуція і закони України не відносять до повноважень 

Конституційного Суду України можливість перевірки цим органом 

рішень Центральноі·виборчоі комісії України. На нашу думку, за

пропоноване І; І. Петрунк:евичем і його соратниками положення 

про можливість органу конституційної юстиції скасовувати неза

конно проведені вибори в парламеІП аюуально та потребує до себе 

особливої уваги вчених. 

Тип конституційного контролю, запропонований авторами 

проею:у руської конституції (а rут потрібно говорити саме про 

контроль, а не про наr.ляд, бо акти, визнані невідповідними кон

стmуції, скасовуються (ст. 76 проекту), а не просто вказується на 
іХ невідповідність), можна охарактеризувати так. 

За формою автори пропонують закріпити конституційний 

контроль як абстрактний, так і конкретний. Абстрактний консти

туційний контроль, що передбачає перевірку конституційності 

акта або норми не у зв'язку з якою-небудь справою, випливає з 

п. 1 ст. 76 проеюу, яка говорить про скасування всіх урядових 
розпоряджень і інших, які не мають сили закону актів державної 

влади, що суперечать законам. Конкретний конституційний коНтр
оль передбачений п. 2 ст. 76 проеюу. Він встановлює скасування 
судових вироків, які rруmуються на законоположенНях, що супер-
ечать основному закону. 

,. 

За обсягом конституційний контроль, передбачеНИЙ ~то
рами проеюу, є повним, тобто охоплює всЮ· с:ИстеМ}т суспілЬНИх 
відносин, вреrульованих конституцією (частковий· кшuр(шь .по
ширюється лише на визначені сфери, наnриклад на права ЛЮдіщи 
і громцдянина). 

За змістом конституційний коІПроль, передбачений авторами 
проекту, є матеріальним, тобто при такому контролі перевіряється 

на відповідність конституції зміст акта, а не дотримання консти-
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туційни:х умов і вимог, що відносяться до видання акта, що здій

стоється при формальному контролі. 
Запропонувавши створення спеціального органу конститу

ційної юстиції - Верховного Суду, автори nроекту встановили, 

що конституційний контроль за містом здійснення має бути зо

внішнім, а за часом здійснення наступним. Згідно з ст. 76 проекту 
конституційний контроль має поширюватися на діючі, принаймні 

офіційно опубліковані, акти. 
Творці проекту пропонують досить цікавий сnосіб обрання 

членів Верховного Суду. І хоча в самому проекті зазначено, що 

склад Верховного Суду і порядок діловодства визначаються осо

бливим законом, у коментарях до дано'і статті автори вказують, що 

найкращим способом складання Верховного Суду було б обрання 

його членів у рівній кількості палатою народних представників 

(НИЖffЬОЮ палатою парламенту. -Авт.), земською палатою (верх

ньоЮ палатою парламенту.-Авт.) та імператором. Такий порядок 
найбільш відповідав би положенню вищого конституційного суду 

як третейського суду в конфліктах між органами верховної влади. 

Обрання суддів Верховного Суду в такий спосіб цілком відповідає 

теорії !JОділу влади. 

Викликає інтерес визначене авторами конституційного проекту 

коло суб~ єктів, що мають право на звернення до Вищого Суду. Це 

приватні особи, громадські установи, міністр юстиції, державний 

канцлер, імператор, одна або дві палати Державної Думи (ст. 77 
проекту). На думку авторів проекту, «йому (Верховному Суду.

Авт.) не може бути надане право скасовувати за власним почином 

акти інших державних установ, оскільки таке право, створюючи 

для ,Верховного Суду можливість активного втручання В: політичне 

житrя країни, позбавило б його характеру суто судовоm органу»·9. 
Встановлення такого кола суб'єктів говорить про те, що,автори 

проекту передбачили факультативний конституційний контроль, 

тобто такий, що проводиться за вимогою уповноваженого органу 

чи посадової особи або ж індивіда, у якого виникли сумніви в 

конституційності акту. 

Включення до кола суб'єктів звернення до ВерховногоСуду 

представників законодавчої і виконавчої влади вводить додаткові 
механізми взаємного контролю та обмеження гілок державної 
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влад~: (шаrіриКлад, судовий вирок, засноваlШЙ на протиконсти

туц1йіюму законі, може бути оскаржений або прившною особою 
або урядом, з оглядом на те,чи торкається він гарантованих кон

ституцією nрав окремих громадян або інтересів держави. Указ 

Імператора, що суперечить конституції, може бути переданий на 

розrnяд вищоГо суду nостановою палат, і навпакинеконстиrуційна 

постанова палати -укаЗом імператора>> 10• 

Таким чином, можна стверджуващ що І. І. Петрункевичем 

була обГрунтована і розроблена теорія конституційної юстицїі єв

ропейського пmу, основні положення якої, незважаючи на свій вік, 

є актуальними в сучасній Україні і цілком прийнятні для застосу

вання .в нинішнім законодавстві про Конституційний Суд України. 

Л. П. Гарчева (Сімферополь), А. П. Мазур (Івано-Франківськ). 
Погляди конституційнихдемократів на організацію судового консти

туційного КОНТрОЛ\9 . 

Досліджена модель організаціі судового конституційного контролю, 
заnропонована І. І. Петрункевичем та його соратниками у проекті Осно
вного державного закону Російської імперії (1905 р.). 

Л. П. Гарчева (Симферополь), А. П. Мазур (Ивано-Франковск). 
ВзглядьІ конституционньІх демократов на организацию судебного 

конституционного .контроля 

ИсСледавана модель организации судебного конституционного контр
оля, nредложенная И. И. Петрункевичем и его соратниками в проекте 

Основного государственного закона Российской империи(1905 р.). 

L. Р. Gaгcheva (Simfeгopol), А. Р. Mazur (lvano-Frankivsk). Views 
of Constitutional Democrats on the organization of Constitutional 
jurisdiction 

The model of the Constitutional jurisdiction oгganization pгoposed in 
the Constitutional pгoject (1905) Ьу І. Petгunkevich and his colleagues is 
examined. 

1 Мироненко О. Іван Петрункевич як фундатор ідеї новітньої Європейської,. 
моделі судової конституційної юстиції 11 Віст ж Академії правових н~к Україии. --: 
2000. -Ni! 4. - С 95. 

1 Мироненко О. Іван ПеmруІJкевич як фундатор ідеї новітньої Європейської 
модеqі судової коиституційної юстиції 11 Вісник Академії правових наук України. -
2001. -Ni! 1.- с. 75. 
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> Основной государственнЬІй закон Российской империи. Проект русской 

конституции. Вьzработанньzй группой членов «Союза Освобш~едеюtЯ>J. - Paris, 
1905 -С. 27. 

4 Там само, -.С.-29. 
5 Там С.f!МQ •. т- С. 30. 
6 Там само. - С. 29. 
7 Кордун О. Поняття, види і фор;ии конституційного контролю [електронний 

ресурс] 1/ Людина іполітика-український соціально-гуманітарний :ж:урнОJІ.-
2001. -}{g 2. -режи.ч доступу: http:\1Mw.icial.org.иallipln/201/l.html 

8 Крутоголов lvf. А. Конституционньzй совет Франции: организация u 
правовьzе аспектьz деятельности- М, 1982.- С. 173. 

9 Основной государственньт.іі закон Российской империи ... - С. 31. 
10 Там cfL...,O. - С. 29-30. 

Гавриленко О. А. (Харків) 

СУД ТА ЮРИСДИКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 
У СЕРЕДНЬОВІЧНИХ КОЛОНІЯХ ГЕНУЇ 

В КРИМУ 

Досі вітчизняна історико-правова наука має суrіЄві Лакуни у 

висвітленні основних рис суду та процесу в генуезьких коло

ніях- Каффі, Чембало, Солдайї, Боспоро, Яліті та ін., що існували 

в Криму протягом другої половини ХІІІ- середини XV ст., у тоді, 
як ці питання вбачаються надзвичайно цікавими з точки зору 

розуміння процесу складання основ ниніumьої правової системи 

нашої держави~ 

Серед пам'яток права, що містять інформацію щодо судоу

строю та деяких характерних рис процесуального права Каффи, 

Солдайї, Чембало, Бослоро та іІПІІих факторій, назвемо стаrут, 

виданий Генуєю для своіХ чорноморських володінь у 1290 р., і 
більш пізнього статуту 1316 р., де докладно визначалися права та 
обов' язки консула Каффи, зокрема й ті, що стосувалися судової 

сфери1 • Однак найширше організаційно-правові засади судових 

органів лігурійських колоній у Криму регламенrувалися нормами 

Стаrу'І)' генуезьких колоній, розташованих у басейні Чорного моря 
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(Statutum Cephe ), затвердженому в Генуї 28 лютого 1449 р. 2, Окрім 

того, у Каффі та інших причорноморських колоніях, безперечно, 

використовувалися й норми цивільно-кримінальних статутів Генуї 

1375, 1403 та 1413-1414 рр.3, Зважаючи на близькість правових 

систем Генуї та їі колоній, допомогу в адекватному висвітленні ді
яльності судових органів Каффи може надати й збірка юридичних 

консультацій, укладена на початку XV ст. видатним генуезьким 
правознавцем Бартоломео Боско, які він надавав на проханюі суддів 

та сво'іх клієнтів-позивачів чи відповідачів, зокрема, й щодо справ, 

що стосувалися північнопричорноморських факторій4. 
Адміністративно-судовий апарат, що функціоН:уВаБ'у колоніях 

Причорномор'я протягом XIII-XV ст., постійно реформувався 
в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації. Як 

свідчать джерела, у північнопричорноморських колоніях Генуї 

поширюється модель системи судових органів метрополії, хоча, 

звичайно, з певною місцевою специфікою. Населенню колоній, як 

і громадянам метрополії, була притаманна схильність вирішувати 

будь-які, навіть дрібні суперечки шляхом судових позовів. Саме 

тому ,судоустрій та судочинство набули тут достатньо складних, 

розвиНених форм. 

Наявність суттєвих лакун у законодавстві та прагнення на

селення до судового вирішення різноманітних життєвих колізій 

надавали консулам, вікаріям, синди:кам, іmnим магістратам широке 

поле для діяльності. 0'1Же, у ролі суддів залежно від суті справи 

моmи виступати різні посадові особи, наділені, окрім судової, 

зазвичай ще й адміністративною юрисдикцією. Насамперед, від

повідно до Статуту 1449 р., ці функції виконували консули міст, 
найширшими судовими повноваженнями серед яких було наділено 

консула Каффи, який обирався в Генуї на річний термін. 

Згідно з § 16 гл. 1 Статуту генуезьких колоній у Чорному морі, 
на ньоrо покладався обов' язок «ходити до суду у звичайні дні, а 

саме кожного понеділка, четверга та суботи зранку і там залишати

ся й бути присутнім зі своїм вікарієм для того, щоб судити й мати 
нагляд за правосуддям». Консул наділявся повноваженнями своЄю 
владою накладати на будь-кого з генуезців чи «підданих общини 

генуезької», незалежно від іХнього правового або ж майнового 

статусу, штрафи, поміщати до в'язниці. З-під його підсудності ви-
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лучалися лише справи, що стосувалися каффських синдиків. З 

1454 р. за реформою, проведеною протекторами банку св. Георгія, 
під уПравління: яког.о ~ 4 листопада 1453 р. перейшли всі чорномор
ські кщюніїГенуІ5, консулам було надано повну судову та адміністра

тивну (potestas, balium etarbitrium), <<ЧИС'І)' й змішану» владу (merum 
et mixtum imperium ), у тому числі й «право мечю> (тобто страти) над 
усіма жителями, що не було передбачено Ста'І)'ТОМ 1449 р. 

Варто зауважити, що судові повноваження консулів Солдайї, 

Чембало, .Лусти та інших міст у низці випадків на практиці об
межувалися сваволею консула Каффи. Показовою в цьому плані 

є достатньо широко відома «справа братів ді Гуаско», матеріали 
якої: вп~рше були опубліковані у збірці «Atti deila Socleta Ligure di 
storia p~tria» (v. VП, pr. ІІ, р. 292-324), виданій у Генуї ще в 1879 р. 
Російсь.кий переклад було зроблено С. О. Мілідиним на початку 

50-х рр. ХХ ст.6, «Справа>> являє собою комплекс із двадцяти двох 

докуменТів, що являли собою листування еоnдайського консула 
Кристофоро ді Негро, яке він вів протягом 1474 р. з консулом 
Каффи та вищими генуезькими посадовцями з приводу само

управства генуезьких феодалів- братів ді Гуаско, що перетворили 

свій замок Тассілі (рештки його містяться на мисі Чобан-Куле у 

Криму) на осередок «організованого злочинного угруповання», 

яке тероризувало до останньої чверті XV століття (до о:k.-упаціі 
півДеНного узбережжя Криму турками) населення навколишніх 
населених пунктів 7• 

Кристофоро ді Негро особливо наголошував, що клан ді Гуаско 

самовільно присвоШ собі право чинити суд над населенням сіл 

Тассілі та Скуті, незважаючи на те, що обидва ці населені пуmсrи 

розміщувалися на території, підвладній юрисдющії еоnдайського 

консула. Не обмежившись правом нижчої юрисдикці'і, «зло помно

жуючи злом», брати зрештою привласнили й право вищого суду 

над підвладним їм населенням. На знак цього « ... вони встановили 
від імені свого, завдаючи цим тяжкої образи консулові Солдайї, 

шибениці у селі Скуті та ганебні стовпи у місцині Тассілі»8 • Таким 

чином, середніми землевласниками було привласнено атрибути 

влади, притаманні лише великим феодальним сеньорам Італії ra 
іншИХ європейських країн. Кристофоро ді Негро неодноразово 
скарЖ~ся· на дії Андреотто ді Гуаско та його братів консулам 
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Каффи Батісто· Джустініані та Антоніотrо ді Кабела, оскільки ж 
перший, за йогО словами, був підкуплеНий: братами, а від другого 
жодноївідповіді він не отримав, солдайський консул змушений~ 

звернутися зі скаргою до протекторів банку св. Георгія, 
Як випливає зі змісrу Ста1)'1)' 1449 р., у. низЦі випадків різ

номанітні менш важливі справи моmи розтлядатися не ,особисто 

консулом, а його вікарієм, якому пршmсувалося «ходиrи до суду 

кожного дня, окрім святкових та виключених ста'l)'ТОМ, та судити 

там тих, хто подав скаргу ... >> (rn. 11, § 2). При цьому спеціально 
підкреслювалосЯ, що вікарій « ... не може і не сміє явно чи таємно, 
на словах або'ііИ6Ьмов6'надавати поради або заступництво>> по
зивачеві чи відповідачеві під загрозою бути позбавленим платні, 

яку він отримує від генуезької громади. 

Окрім того, однією з найважливіших судових магістратур 

Каффи та іІПІІих генуезьких колоній у Причорномор'ї. як свідчать 

джерела, з плином часу стала також виборна магістр~т.ура синди

ків, половина з яких мала бути генуезькими rромадя1щми. а інша 

-жителями Каффи (гл. 4, § 1). Починаючи з 1453 р. rеJ-Іеральні 
синдики на практиці стали признача:гися Радою 52-х - к~рівним 
органом генуезькЬtобанку Св. ГеорГія (Casa9i S. Gjorgio). який 
на той період фактично переТворився на урядовий орГан колоній 
Генуї у Північному ПрИчоріюмор'і"9. 

' На членів колегії генераЛЬних синдиків нормами Статуту по
кладався обов' язок «засідати у місці суду» і судити «кожного дня 

по два з них по черзі, а усі чотири- два рази на тиждень, по днях, 

які оберуть самі». Вони моmи на власний розсуд «карати суддів, 

адвокатів і повірених за обман та інші скоєні ними просrупки» 

(гл. 4, § 8). Їхня компетенція поши.рювалася й на інші справи, що 
стосувалися <<усякої іІПІІої особи, яка вчинила обман на службі, 

або такої, що поводилася на ній всупереч існуючим правилам» 
(гл. 4, § 9). 

Для виконання покладених на них функцій синдикам нада

валася можливість розглядати справи «полишивши звичайний 

порядок судочинства і без усілякої урочистості, з формальним 

доносом, слідством та обвинувачеІШям або без них», маючи право 

«або .покарати ... винних, або іХ виправдати, за власним розсудом 
та со~істк))) (гл. 4, § 4). Водночас синдики були зобов'язані до-
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тримунатися певної процедури. Так, вони не могли пі,пдавати суду 

осіб~ які «не були закликані до суду особисто один раз чи на дому 

своєМу тричі, або словами глашатая принаймні одноразово», щоб 

винесений відносно них вирок «вважався законним» (гл. 4, § 5). 
Якщо ж одного або кількох генеральних синдиків було зви

нувачено у прихильності до когось із обвинувачуваних або ж, 
навпаки, в особистій неприязні до особи, чия справа перебувала 

у "їхньому провадженні, то усунення їх з посади за нормою Ста

туту 1449 р. мало відбуватися за спільним рішенням каффського 
консула, управляючих фінансами та чиновниками казначейства 

Каффи, які на місце усунених мусили обраrи інших осіб (гл. 4, § 3). 
У разі виявлення фактів злочинів скоєних синдиками, останні мали 

судитися синдиками, обраними після них (гл. 4, § 6). 
Окрім названих магістратур, судовими повноваженнями, зокре

мауторговелЬних справах, наділявся спеціальний орган- Комітет 

торговельний хозарський, що обирався раз на чотири місяці Радою 

казначейства Каффи (г.л. 8, § 1 ). Цей орган складався з чотирьох 
осіб - двох генуезьких громадян та двох громадян Каффи, при

чому двоє з членів комітету обов' язково мали бути дворянами. 

Їхні повноваження визначалися затвердженим у Генуї спеціаль
ним Статутом торговельним хозарським. Усі рішення, прийняті 

Комітетом торговельним хозарським, вважалися остаточними. 

«Постановляємо ще та повеліваємо, що ані пан консул Каффи, 

ані його вікарій не можуть брати до уваги нічиї скарги на рішення 

Комітету торговельного і ніхто, після того, як відбулося рішення, 

не може звертатися до консула та вікарія ні з проханням, ні іншим 

порядком, але усе, що буде їм приписано, вони повинні виконати 

безумовно або умовно, відповідно до рішення означеної ради під 
загрозою штрафу у 25 сонмів* з кожного та за кожен раз», -вста
новлював Статут генуезьких колоній 1449 р. (гл. 8, § 7). 

Процес, тобто закріплена правом процедура застосування ма

теріальних правових норм у більшості європейських держав того 
часу, у тому числі й північнопричорноморських колоніях Гену·~ 

мав певні загальні характерні риси. У даному разі нас цікавитиме 

процес юрисдикційний (лат. jurisdictio- судочинство, вiдjus Guris)-

• Один сонм -зливок срібла вагою близько 250 г. (8 У2 унцій). Дорівнював 200 
аслрам- срібним монетам, що перебували в обігу в генуезьких колоніях у Криму. 
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право та dicere- говорити, проголошувати)10, тобто нормативно 
закріплена процедура здійснення органами державної влади по

кладених на них функцій по відправЛенню правосуддя. 
Насамперед варто зауважити, що в лігурійських колоніях 

Північного Причорномор'я процес мав переважно обвинувально

змагальний характер, тобто рухався ініціативою зацікавлених 
сторін, Які мали безпосередньо стоятИ переД судом, відбувався за
звичай усно і rnacнo. Водночас поступово все_ більшого поширення 

набуває інквізИційний (розшуковий) процес, який спочатку засто

совувався лише у найважливіших справах, що зачіпали інтереси 

феодальної держави. За такої форми процесу справа у більшості 

випадків розпочиналася за ініціативою держави, торто самого суду, 

незалежно від того, з якого джерела суд отримав 'інформацію про 
скоєне діяння. Окрім того, у розшуковому процесі судді особисто 

здійсmовали слідство й самі ж вирішували справу, тобто дані по

переднього слідства додатково не перевірялися під час судового 

слідства іншими людьми, у яких міг скластися власний погляд на 

докази й сутність справи. Таким чином, розшук не давав гарантії 

від можливого упередженого підходу суддів - консулів, вікаріJ"в, 

синдиків, інших магістратів - до справи, що скла~ся в ,)$:оді попе

реднього сшдства. 

Ще однією характерною рисою було те, що у розшуковому 

процесі обвинувачуваний був цілком безправним, Він розт:лядав

ся усього лише як об' єкr діяльності суДу, який «.rіо.сліджував» 
справу за допомогою катування, домагаючИсь від qбв](Інуваченого 
власного визнання провини. Якщо підсудний Д~_J}ав суперечливі 
свідченНя, to його також катували, домаrаю~:ись узгоджених по
казань. Часто торrураі\{ піДД1шали й сві~ів, якщо вони давали 
суперечливі свідченн~. По_~азюшя обвцнув~qуваного й свідків 
фіксувалися у протоколах. У важливих ~пр.авах консули особис
то брали участь у допитах:.· Для.'цього, .наприклад, каффському 
консулові нормою Статуту генуезьких колоній, розташованих 

на Чорному морї 1.449 р., приписуналося тримати у великій залі 
консульського паЛацу «машину для тортур» (гл. 1, § 20), яка мала 
використовуватися для отримання свідчень у ході попереднього 

слідства. Цікаво, що диспозицією, вміщеною в § 8 гл. 19 Статуту, 
кавалерію - поліцейському чиновникові, до обов' язків якого, 
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окрім іншого, було віднесено особисте катування підслідного, 

категорично заборонялося «вимагати, домагатися або отримува

ти що-небудь від особи, підданої тортурам, за вказані тортури, 
або від громади». Це наводить на думку про те, що до появи цієї 

норми подібні випадки усе ж траплялися. 

У менш важливих справах, які не ~имагал~ тортур, допит 
здійснювали вікарії або синдики, після чого складалася коротка 

виписка зі справи (резюме показань свідків, обв~ач:уваноrо, 
огляду речових доказів), що передавалася консулові, який за цією 

випискою й вирішував справу. Часом консул, затверджуючи вироки 

у таких справах, взагалі не бачив підсудного. Звідси випливає ви

сновок: у розшуковому процесі були відсутні змагальність, усність, 
г.ласність, безпосередність, тобто підсудний нерідко не постзвав 

безпосередНЬо перед суддею. Консул, який затверджував судове 

рішення, бачив лише письмові документи - короткі виписки зі 

слідчої справи й докази не перевірялися повторно. 

Розшуковому процесові була притаманна система фор

мальних доказів. Сутність її полягала в тому, що при винесенні 

вироку (судового рішення) визнавалися лише суворо визначені 

докази. Значення кожного їх виду заздалегідь визначалося ге

нуезькими цивільно-кримінальними статутами 1375, 1403 та 
1413-1414 рр. За допомогою такого формального закріплення 
системи доказів уряд намагався обмежити сваволю й зловживан

ня суддів. Останні зобов' язувалнея засновувати свої рішення не 

на особистому й довільному розсуді, а на визначених законом 
об'єктивних доказах .. · 

У «порадах» Б. Боско визначено чотири основні види до
казів: показанн~. св{дкl.в, nисьмові та речові докази, особисте 
зізнання11 • БезуМовним доказом ~важалося власне визнання об
винуВачува-Fюго. Якщо обвинувачуваний зізнавався, то й слідство 

закінчувалося, можна було виносити вирок. Вагомими доказами 
були показання свідків. Ними мог.ли бути лише повнолітні, зДатні 
усвідомлювати власні вчинки та відповідати за них. Свідок пови

нен був говорити тільки те, що бачив і чув особисто. Не всі свідки 

були рівноцінними. Закон віддавав перевагу свідкові-чоловікові 
перед жінкою, знатному - перед незнатним, духовній -.особі 
перед світською. Важливе значення надавалося письмовим до-
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кументам як док~зам: розписки, купчі, виписки із суддівських, 

торговельних та ІНШИХ книг. 

За певних умов у разі незгоди сторони із судовим рішенням 

доnускалася апеляція. У § 20 гл. 4 Statutum Cephe зазначалося, що 
на рішення каффського консула та вікарія щодо справ між громадя

нином Генуї та громадянином Каффи, а також у справах. де обома 
сторонами вистуnають громадяни Каффи чи Генуї, у разі, якщо 

сума позову складає не менше п'яти сонмів, не пізніше як у деся

тиденний термін з дня проголошення рішення може бути подано 

апеляцію, що мусигь розглядатися каффським:и синдиками. При 

цьому наголошувалося, що така скарга має бути подана публічно 

і «за законною формою». За умови дотримання вказаних вимог 

судове рішення буде переrnянуто у тримісячний термін. 

Виконання судового рішення (вироку) покладалося на відпо

відних магістратів. Так, Статутом 1449 р. передбачено випЛату 
грошової винагороди кавалерію «за кожну людину, висічену 

різками»- 25 аспрів, за таврування одніЄІ особи-:-- 30 аспрів. «за 
кожного чоловіка чи жінку, покараних тілесно, але не до смерті. а 

саме за відрізання ЯJ<:Огось із чденів» - 35 аспрів і «за кожну осо
бу повішену, позбавлену голови· або покарану на смерть інШИl\1 

чином»- 50 аспрів (гл. 19, § 2-5). 
Отже, аналіз пам' яток права та інших історичних джерел надає 

можливість із цілковитою впевненістю констатувати, що в період 

з другої половини ХІІІ до середини XV ст. у кримських колоніях 
Генуї відбувається становлення специфічно1 системи судових 

органів та системи норм· процесуального права. Звертає на себе 

увагу беззаперечний факт: характерною рисою права генуезьких 

колоній, яке регламентувало організаційну. будову та діяльність 
судів, було те, що основу його становили не норми місцевого по

ходження, а ті, які були перенесені на місцевий rрунт із метрополії 

та пристосовані до місцевих умов. 

Гавриленко О. А. (Харків.). Суд та юрисдикційний процес у се
редньовічних колоніях Генуї в Криму 

Досліджуються особливості становлення системи судових органів та 
юрисдикційного процесу в генуезьких колоніях Північного Причорномор'я. 
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Гавриленко А. А. (Харьков). Суд и юрисдикционньІй процесс в 

средневековь1х колониях Генуи в Крь1му 

Исследуются особенности становления системь1 судебнь1х органов 
и юрисдикционного процесса в генуззских колониях Северного Причер
номорья. 

Gavrylenko А. А. (Kharkiv). The court and judicial proct!SS of the 
medieval colonies of Genoa in Crimea 

Features ofbecoming ofjudicial bodies system and process in the G.enoa 
colonies of Northern Black Sea Coastland аге studied. 
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Ковальова С. Г. (Миколаїв) 

СУДИ ДАВНІХ сло:в;_яц 

У Щцч:Ющь:ку ДОБУ 

'•.' 

Для відтворення цілісної картини розвитку вітчизняного права 

необхідне звернення до маловивчених сторінок нашої правової 

минувшини. Такою сторінкою є історія східнослов'янсьКогО ripmm в 
язичницьку добу. Якщо для реконструкції суспільного; державного 

і правового життя християнської Київської Русі Є Руська Правда, 

церковні Устави князів Володимира і Ярослава, то про дохристиян

ський період певною мірою можна говорити як про «білу пляму»: 

розвідки юридичного життя цієї доби праrсrично відсуmі. При

чиною тому є відсутність руських писемних джерел, у тому числі 

записів руського права. Однак деякі риси правового житrя східних 

слов'я:р до прийнятrя ними християнства відбилися у фольклорі, 

міфології. Цінним матеріалом, також є. свідченнядавніх західних і 

східних авторів,,які залишили згадки про відвідувамя нимИ землі 

русичів .. UeвFia інформація міститься в пізніших літописах, у тому 
числі Повісті минулих літ. Проаналізувавши ці джерела, можна 

зробити висновок про, зокрема, суди у східнослов'янському сус

пільстві в язичницькі часи. Реконструкція еволюції суду в наших 

предків-язичників і є метою даної статті. 

Хронологічно робота охошnоє період від початку другої поЛо

вини І тисячоліття н.е. (тобто від часів остаточного виокремлення 

східних слов'ян із слов'янської спільноти) до останньої чверті 

Х ст. (до хрещення Русі Володимиром Святославичем у 988 р.). 
На початку цього періоду східнослов'янське суспільство всrу

пає в період формування протодержави. Моно норми, які були осно

вним регулятором суспільних відносин у первісну добу, зазнають 

розщеплення на норми релігії, моралі, права, які, однак, залиша

ються тісно пов'язаними між собою. Цей зв'язок позначився і на 

уявленні східних слов' ян про світобудову. Згідно з язичницькими 

віруваннями, Дерево Життя складається з трьох іпостасей -
Прави, Яви і Нави. Права- духовний світ, в якому живуть боги. 
Права надає всьому гармонію та порядок, тобто закони (правди:)'. 
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Очевидний етимологічний зв' язок слів Права, правда, праведний, 

правий, право, справедливий. Отже, східні слов' яни вважали, що 

боги встановлюють для людей правила-закони, тож хранителями 

законів були жерці. Ще Аристотель писав про звичай давніх пле

мен агатирсів (мешканців Наддніпрянщини та Південного Бугу), 

що вони «закони свої укладають у пісні і їх відспівують, щоби не 

забувалися. Відспівування могло відбуваrnся лише у час урочистос

тей, при свяrnнях під проводом бесів-жерців, котрі, очевидно, були 

авторами цих законів»2. Відомий сучасний дослідник української 

міфології В. Войтович указує, що в деяких східнослов'янських 

племенах існувало свято бога Прави, якого шанували як бога 

правосуддя. Його уявляли у вигляді l'vJYДpoгo старця у довгій білій 
одежі з золотим ланцюгом на грудях, який не залишає безкарним 

жодного лихого вчинку людини. Права карає і суддів, які прийма

ють несправедливе рішення3 • 

Слов'янські племена вагрів і венедів шанували.боnа Прово, 

або Проно. Цьому богу був збудований храм, в якому стояла статуя 

Проно. В одній руці бог тримав розірваний к~міuь рала (символ 

невинуватості), в іншій - предмет, який М. Ко~хомаров вважав 

за шматок заліза червоного кольору. На дуМІ<)'; дослідника, такий 

колір означав, що залізо розпечене; звідси Коqrомаров робив ви

сновок, що в руках Проно був символ ордаліі)~. Зіставивши культи 

Прово і Проно, Костомаров дійшов висщщку, що це одне боже

ство; крім того, вчений ототожнював його із східнослов'янським 

Перун ом. 

Одним із верховних богів, що його шанували всі слов'янські 
племена, був Білобог, який втілював світле, небесне, сонячне, кос

мічне начало. Білобог вважався охоронцем добра, який дає людям 

і світу щастя, удачу, благо (як указує О. Баженова, у слові «бьлаго» 

був редукований голосний, після його випадіння слово читається 

«благо»5). Язичницький скульптор зобразив Білобога з шматком 

заліза у правій руці6, що є символом ордаліїв, а отже, безперечним 

свідченням «судових повноважень» Білобога. 

Отже, право східні слов' яни вважали божим законом, даним 

людям. Тож суд розrnядався як встановлення або відновлення 

божественної справедливості (етимологічно слово «правосуддя» 

пов'язане з «суд Прави», «праведний суд»). Не дивно, що судові 
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фуmщіїу додержавному суспільстві виконували жерці. Зберетися 

вказівки на те, що жриці вогню, діви-вогнеслужительки, здійсню

вали суд за давнім звичаєм Любуші: «Дві діви, навчені віщбам 

витязовим: у єдней суть дески праводаrне, у вторей меч, кривди 

караючій» 7• Суд проводився біля святилищ, присвячених богам. 

М. Костомаров, посилаючись на слов'янські хроніки Гельмольда, 

вказував, що у Праве не було храму, слов' яни присвячували йому 

дуб, оточений огорожею з майданчиком перед ним. Туди приходи

ли mоди із жерцями і приносили жертви. Майданчик був місцем 

зборів віча, вироблення і оголошення законів, а також місцем суду. 

Заходити за огорожу дозволялося лише тим, хто приносив жертву 

і ховався від смерті8 • 
У традиціЙНИХ суспільствах, яким було і східнослов'янське в 

язичницькі часи; велика і почесна роль відводиться старійшинам, 

старим JООд:ЯМ. Як і Жерці, старійшини могли відправляти право

судця. У Велесовій Книзі читаємо: «Здавна правимося родами, і 

староощове всякого роду йдуть судити родичів біля Перунових 

дерев»9 • Ідеальний, за язичницькими уявленнями, розподіл сус

пільних функцій зображений у давній пісні: 

Ой всадив же он три села з людьми: 

А одне село з старими людьми, 

А друге село з парубочками, 

А третє село з панночками. 

Стариї люди усім судили, 

А парубочки у війську служили, 

А паниочки ширінки шили10• 

Суд відбувався у присутності всієї общини і, хоча безпосеред

німи суддями були старійшини, спільнота брала активну участь 

у розгляді і вирішенні справи. Общинний суд вважаВ злочини 

«змазою rрунту», тобто вчинками, які бруднять землЮ. Тож метою 
nокарання було «очиститю> спільноту, позбавившись злочинця. Ібн 

Фадлан писаВ, що русичі, «упіймавши злодія або розбійника, при
водять його до високого, товстого дерева, прив' язують до його шиї 

міцну мотузку і вішають його на дереві; залишається він висіти, 
доки не розпадеться від часу, вітру або дощу» 11 • 

·Із розвитком східнослов'янського суспільства, усклаДненням 

суспільних відносин, заміною родової общини сусідською право 
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суду стало належати не тільки старійшинам, а і родоплемінній 

знаті, що відбилося у давній колядці: 

... А на тім Дунаю кораблі плавають, 
А в тих кораблях самі панове, 

Самі панове і старії люди 

Судочку судять, радочку радять, 

Та й раду радять первовічную, 

Первовічную, довговічную ... 12 

Із подальшою еволюцією східнослов '.sінсЬ:kого суспільства 
влада вождів набуває публічного характеру і трансформується у 
державну владу. Із виникненням і розвитком Державних інстmутів 

духовна влада жерців остаточно підпорядковується світській вла

ді племінних вождів - князів. Судочинство здійснюється не біля 
святилищ, а у дворі князя або, за традицією, у людному місці. Jбн 

Русте, якИй відвідав руські землі у ІХ ст., писав про наших предків: 
«Якщо будь-хто порушить справу проти іншого, він кличе того до 

суду. князя, і там вони спорять»13 . Із утворенням Київської Русі суд 

князя. став найавторитетніпmм у державі і розглядався як велика 

честь для сутяжників. Ольга відповіла древлянам, які просили ії 

суду після вбивства Ігоря: «Аще мя право просите, то пришлиrе 

кь мне мужи нарочитьІ»14• Але оскільки монарх мав багато справ, 

то на практиці юрисдикції суду великого київського князя здебіль
шого підлягали його дружинники, слугИ, мешканці його земель, 

а також місцеві князі. Решта населення могла звернутися до суду 

князя лише тоді, коли він об'їжджав руські землі з метОю збИрання 

данини або по інших державних чи військових справах. У договорі 
Ігоря з Візантією 944 р. про судову роль київського князя вказано: 
«Да аще кто у Руси или у Грек сотварить криво, да управляє ть»15 ; 
ясно, що йшлося про випадки, коли він перебуватиме у Візантії. 

Основна маса населення продовжувала судитися в общинних 

судах (судах верви, мира), які продовжували діяти швидко й ефек

тивно. У містах формувалися вічові суди. Общинний і вічовий суди 

на руських землях проіснували тривалий час. 

Отже, східні слов' яни вважали, що право - це божий закон·, 
даний тодям. Тож суд розrnядався як встановлення або відновлення 

божественної справедливості. Суд у східних слов' ян до прийнятrя 

ними християнства еволюціонував у напрямку, накресленому роз-
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витіоМ: 'суспільних відносин і формуванням державності. Якщо у 

добу родової: общини суддями були жерці та cтapiйmmrn родів, 
то із становленням сусідськоі: общини права суду набуває і родо

nлемінна знать. Разом з тим члени общини відігравали активну 

роль у здійсненні правосуддя. Із формуваННям держави головна 
роль у судочинстві стаца відводитися князям. Однак общинні суди 

nродовжуВали функціонувати і на пракrиці більшість населення 
nідлягала їхній юрисдикції:. 

Багато з інститутів, які склалися у східних слов' ян в язичниць

ку добу, проіснували тривалий·час, nристосувавшись до змін, які 

відбувалися в ході розвитку суспільства і державності. 

С. Г. Ковальова (Миколаїв). Суди давніх слов'ян у язичницьку 

добу 
На nідставі вивчення фольклорних джерел і східних та західних хронік 

встановлені суди, які діяли на східнослов'янських землях до прийняття 

ними християнства, і nростежено їх еволюцію. 

С. Г: Ковалёва (Николаев). Судьt древних славян в·язьtческую зпоху 

На основе изучения фольклорньtх источников, а также восточньtх и 

заnадньtх хроник устано.вленьІ судь1, действующие на восточнославянских 
землях до nринятия ими християнства, и просnежена их з_волюция. 

S.G. Kovalyova (Mykolayiv). Slavonic Courts of Pagan Epoch 
The author analyses Slavonic Courts of pagan epoch and shows their 

evolution basing оп folklore sources апd Eastern and Westerп chronicles. 

1 Войтович В. Українська Jоfіфшюгія. - К.: Либідь, 2002.- С. 393. 
1 Лазка Г. Коло Свароже. - К.: Укр. письменник, 2004. - С. 6~ 
3 Войтович В. Цит. праця. - С. 393. 
1 Косто.маров М І Слов 'янська міфологія І Упоряд., приміт. І П. Бетко, 

А. М Па~отай; вс11rупна ст. М Т. Яце111<а.- К.: Либідь, 1994.- С. 209. 
5 Кайсаров А. С., ГлинІ<а ГА., РьІбйІ<ов Б. А. МифЬІ древни:х славян~ Велесова 

КІІU2а!Сост. А. И Баженова, В. И. Вардугин. -Саратов: Надежда, 1993. -С. 10. 
• Костомаров М І. Цит. праця. - С. 72. 
7 Головацький Я. Ф. Виклади давньослов 'янсьюсх легенд, або Міфаr10гія І/ 

Українські традиції І Упорядкування та перед.мова В. О. Ковалевського. -Харків: 
Фоліо, 2003. - с. 115. 

8 Войтови•І В. Цит. праця. - С. 209. 
9 ГоловацьІ<ий Я. Ф. Цит. праця. - С. 7 4. 
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10 УкраІнське народознавство: Навч. посіб./Заред. С. П. Павлюка; Передмооа 

М Г. Жулинського. -3-тєвид., виrф. -К.: Знання, 2006. -С. 189. 
n Бартальд В. В. Арабские извеспшя о руссах І Славяне u Русь: Пробле.J.tЬl u 

идеи: KoнцemJUU. ро:ждённьzе трёхвековой полемикой, в хресmОJИатийнОJИ изло:ж:е-

1lии1Сост.А. Г. Кузьмин. -4-е изд., испр. -М..: Флинта: Наука. 2001. -С. 305-306. 
12 Войтович В. Цит. праця. - С. 393 .. 
13 Бартольд В. В. Цит. праЦя. ~ С. 299. 
и Ипатьевскі:lJілеnzопuсь 11 Поіz~ое собра11uе русскіи. летописей. - Т. 2. -СПб., 

1908. -Стовп. 45. · '· · 
15 Там CtL'IfO.- Стовп. 37. 

ГрозовсЬІ~ий І. М. (Запоріжжя) 

СУДОВИЙ УСТРІЙ НОВОЇ СІЧІ 
(1734-1775 рр.) 

На території Запорозьких Вольностей упродовж століть склав

ся своєрідний судовий устрій. Суд у запорозьких козаків не був 

відділений від адМіНістрації, тобто посадові особи в межах своєї 

компетенці1" в~ой:Ували і судові функції. Суддями у запорожців 
була вся військова старшина: кошовий отаман, військовий судця, 
писар,осавул,довбиш,курінніотамани,паланковіполковники,а 

іноді і весь Кіш1 • 

Найважливіші справи, особливо пов' язані з призначенням 

смертної кари, розrлядалися на військових радах (сходках) козаків 

у Січі або в паланках. 

Кошовий отаман виконував роль верховного судді, оскільки 

зосереджував у своl"х руках вищу владу над усім військом. Суд 

кошового отамана виступав спочатку як суд першої інстанції 

у справах військової старшини і паланкових полковників. З · 
часом, приб.тіИЗнр в середині XVII ст., він перетворився у щ~щу 
апеляЦійну інст~іщі~. Кошовий отаман затверджував рішення 
військового судді й визначав покарання злочинцям. Під час 

військового походу він міг самостійно призначати злочинцям 

смертну кару, в мирний час це було прерогати~ою Коша або 
козацькоl"сходки. 
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·· ·в'ійськовнй суддя розглядав крИмінальні й цивільні 
справи, давав поради сторонам, виносив вироки ~JJочинцям, 

залишаючи, однак, остаточну ухвалу кошовому отаману або 

військовій раді. Обов'язком судді було судити винних швид

ко, Правдиво й безсторонньо. Саме він був охоронцем тих 

предківських звичаїв і одвічних порядків, на яких базувався 

весь лад козацького життя. 

У разі відсуrності кошового отамана в Січі військовий судця, 
як правило, виконував обов'язки наказного кошового отамана. 
На посаду судді вибирали ·досвічених і здібних козаків, які мали 

повагу й авторитет у запорожців. А. Скальковський наводить 

хронологічний перелік військових суддів періоду Нової Січі: Семен 

Єремейович (1734-1737), Микола Багно (1748), Павло Кирилов 
(1757), Петро Калнишевський (1758), Дем'ян Терентьєв (1759), 
Прокіп Донський (1761), Федір Сохацький (1762), Федір Бабура 
(1763), Моїсей Сухий (1764), Павііо Головатий (1765), Микита 
Самбор (1766), Іван Бурное (1769), АнДрій Носач (1772), Микола 
Тимофійович (Косап) (1773-1775)2• 

Вважаємо, на підставі аналізу документів січового архіву, що 

деякі позиЦії цього списку потребують уточнення і доповнення. 
ТаК, у списку не значиться військовий суддя Григорій Лабуров
ський, яКого на військовій раді у 1761 р. було звільнено з посади, 
а новим суддею обрано Федора Сохацького3 • У 1763 р.,військовим 
суддею був Микита Самбор4• Суддя Микола Косап у 1770 р. ви
конував обов'язки наказного кошового отамана5, а у 1772 р. цей 
же суддя разом із кошовим отаманом та іншими військовими 
старшинами брав участь у подорожі до Кодаку для розrnяду гос

подарських, судовИх і адміністративних справ6• У 1773 р. Похідний 
Кіш доручив, ЧереЗ смерть Миколи Косапа, виконувати обов' язки 
судді Андрієві Вербецькому до новолітньої ради, яка обере ново
го суддю7• У 1775 р., під час атакування Січі військами Текелія, 
обов'язки військового судді виконував Павло Фролович ГоловШ"ИЙ8 • 

Це лише окремі зауваження до запропонованого А. Скальков

ським списку військових суддів періоду Нової Січі. Робота в цьо!'{)' 

напрямі може бути продовжена. 

Військовий писар вів протоколи допиrів, часом ВfІКЛадав при
суд старшини на раді, сповіщав про рішення суду заінтересованій 
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стороні, особливо, якщо справа стосувалася осіб, які жили не в 

самій Січі, а за їі межами, в паланках. 

Посада військового писаря високо цінувалася в Запорозькій 

Січі. Наприклад, упродовж Нової Січі «тільки чотири писарі оби

ралися і то один після іншого»9 • Серед н~ можна назвати Івана 
Афанасьєва Чугуuщя10, Івана Яковича Глобу11 • 

Військовий осавул виконував роль слідчого 1 2, проводив 
дізнання з приводу різних суперечок і злочинів серед козаків, 
збройно переслідував розбійників, злодіїв і грабіжників13, стежив 

за виконаШІЯм судових вироків у Січі або паланках, а часто й сам 

був судовим виконавцем14• 

Військовий· довбиш привозив з лаланок у Січ різних 

«харцизів», прилюдно зачитував присуди старшини й усього 

війська на місці страти чи на військовій раді, роздягав засудже

них злоtJИнців і лриковував іх до ганебного стовпа на площі 15, був 

помічником осавула і приставом при екзекуціях. Відомі випадки, 

коли довбиш виконував обов' язки слідчого й навіть судді. Так, 

у 1762 р. слідство у справі про вбивство на весіллі кодацького 
жителя Остапа вели спільно полковник Кодацької паланки Іван 

Кулик і військовий довбиш Яків Соколовський16 • У 1771 р. цей же 
довбиш прибув на ярмарок у Кодацьку лаланку для збору податків 

на військовий скарб і розгляду судових справ 17• У 1773 р. військовий 
довбиш проводив слідство у справі про крадіжку овець 18• 

Пушкар був наглядачем військовоів 'язниці, яка розміщувалася 
в пушкарні. Тут тимчасово утримували обвинувачуваних, які че

кали суду, і злочинців, засуджених до тюремного ув' язнення або 

смертної кари (до виконання вироку). 

:Курінні отамави досить часто виконували серед козаків свого 

куреня роль судді, розглядали суперечки сторін і тілесно карали 
винних.І9. 

Палавкові полковники із своїми помічниками- писарями й 

осавулами-у багатьох виnадках, за відсутності січової старшини, 

виконували обов' язки суддів у своіх паланках. · · · 
У січовому архіві зустрічаємо згадки про базарний суд, який 

розглядав суперечки, що nmrnкaли між торговцями, кредиторами й 

боржниками тощо. Так, у 1756 р. в Січі базарний суд затрИмав пол
тавського міщанинаІвана Ніжинця за позовом козака Павла Тарана 
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у справі поруки Ніжинця за свого компаньйона Матвія Кованька 

за борг Таранові2°. У 1772 р. базарний суд розглянув справу про 
'Позику 500 крб. Трохимом Домапmім і Трохимом Раком у Зіновія 
Неживого й. Федора Білого на ведення торгівлі. Суд постановив 

розподілити спільне майно компаньйонів21 • · 

Обов' язки базарного судді вИкоНував базарвий отаман, 

інколи кантаржій. Наприклад, у 1767 ·р. роЗслідуВання скарги 
купця ОлексіЯ Самаріна про крадіЖку полоmа з йоrо крамниці 
кальміуським полковником Іваном ЗасухоЮ та писарем Мартином 
Височенком ·було доручено кальміуському базарному отаману 
товаршпу Полтавського куреня Григорію Третяку22 • 

.. Важливу роль ·у діяльності козацького сУду відігравали так 
звані «старйкЮ>-' старі заслужені козаки, які в минулому займали 

виборні посади коШових і курінних ОтаМанів, суДдів тощо, мали по
вагу й авторитет серед козаків23 • Во:н:И: були охоронцями стародавніх 

козацьких звичаїв і тому іХні рішення мали велике значення під час 

розrnяду різноманіmих адміністративних і судових справ. 
Як свідчатЬ докуменm січового архіву, у період Нової Січі 

пракгикувалися поїздки кошової сТаршини в паланки для розг.ляду 

судових справ на місцях. Це, зокре:М~ матеріали двох подорожей 

(1772 і 177 4 рр.) похідного Коша в Кодацьку паЛаИку для вирішенНя 
господарських, судових і адміністративних tnpa~. У 1772 р. в Ко
дак виїздили кошовий отаман Петро КалнишевськИй і. військова 
старшина: суддя Микола Kdbail, ·пИсар Іван 'глоба, ;к~ій суддя 
Андрій Носань і начальник церков Володимир СокальськИй. 3Qерігся 
журнал подорожі: СіЧовИй архів містить ордер:И:й' рез~Jпоціі щодо 
скарг і справ, рОЗ'r:rпінуrих кошовим отаманом24• ·... . . .: . ' . , .. • 

У 1774 р. відбулася подорож кошового отамана П. Кал~ишев
ськоrо, писаря Івана Глоби,' коЛИшнього судді АндРіk' Нос~ня з 
похідною канцелярією до Кодацької паланки. Лід час' ПодороЖі (з 
17 листопада до 13 грудня 1774 р.) вівся журнал, де було запИсано 
зміст усіх вирішених судових і адміністратИВних·· справ, а також 
ордерів, виданих з Коша полковникам: кодацькому -Якиму Свя
тому, самарському - Саві Кобезчику, протовчанському - Харкові 

Чепізі, орільському- Саві Циподризі, судді на Січі Павлові Голо
ватому, осавулові Степану Гелехові25• Вважаємо, що, можливо, такі 

об'їзди паланок кошовою старшиною були традиційними. 
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Джерела свідчать, що козацький суд мав кілька інстанцій: 

nаланковий суд (у складі паланкового полковника і його помічнmсів
пИсаря й осавула), курінний отаман; військовий суддя і кошовий 
оtаман. Як уже зазначЗлося, найбільШ складні справи розглядалися 
на козацЬких сходках або радах. 

М. Корж у своіх споГадах залишив свідчення про те, як по не

значній судовій справі (щ}еТtшзіїrіо відшкоД)'Вашnо шКоди) позивач 
і відповідаЧ послідовно проЙІШІИ всі судові інстанції: паланковий 

суд," курінний суд (у скЛаді двох курінних отаманів, оскільки супер
ечка виникла між козаками, які були приписані до різних куренів), 
військового суддю і кошового отамана. Рішення останнього було 

остаточним. Відмова відповідача виконати це рішення виЮІикала 

застосуваННя до НЬОГО тілесного покарання палиця.ми26• 
На наш погляд, наведенний приклад треба розглядати як 

певний виняток із загального правила. Звичайно справа відразу 

ж вирішувалася тією чи іншою посадовою особою козацької 

адміністрації і це рішеШІЯ негайно виконувалося27 • 
Юрисдикції козацЬкого суду підлягали особи, які проживали 

на території ЗапорозЬких Вольностей: козаки, торговці, ремісники, 

посполиті- піддані ВіЙська Запорозького тощо. Сторонні осо
би, які здійснили зЛочини на території Запорожжя, передавалися 

для прJі!~уду за місцем їх проживання. У свою чергу, запорожці, 

які здійснили злочини за межами Запорожжя, передавалися для 

ПрисуДу в Січ, або ж Кіш направляв своіх депутатів, які брали 

учасТЬ у роботі слідчих комісій для розгляду взаємних претензій 

заnорожців, з одного боку, і поселеІЩів Нової Сербії, Слов'яно

Сербії, слобідських полків, татар, донських козаків, поляків тощо, 

з іншого. 

Наприклад, у 1750 р. очаківський паша направив у Кіш 
претензjj" щодо пограбування запорожцями турка-крамаря Османа 

і захоплення коней. Кіш вимагав передати двох заарештованих 
запорожців для прИсуду в Січ28• У 1762 р. товариша Джерелівськоrо 
куреня Василя Таранця. було звинувачено в крадіжках коней на 

Запорожжі. Його було захоплено в Новосербії і за вимогою Коша 
видано в Січ29• 

О. Андрієвський, на підставі аналізу матеріалів січового 

архіву, розглянув діяльність однієї з комісій (1.749 р.) для 
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вирішення взаємних претензій запорозьких козаків і татар30• Слід 

указати на наявність в Архіві Коша Нової Заnорозької Січі великої 

кількості cl'g)aв, що стосуються діяльності подібних комісій31 • 
Цей матері~ :~.н)~е бути використаний для окремого наукового 
дослідження. 

З 60-х років XVIII ст. окремих особливо небезпечних злочин
ців (гайдамак, дезертирів тощо) вже не судили козацьким судом, а 

передавали російським властям для присуду на підставі російських 
законів32• Це свідчить, на наш поmяд, про посилення втручання 
російського уряду у внутрішні справи запорожців, зокрема в по

рядок судочинства. 

Таким чином, можна зазначити, що в період Нової Січі судові 

функції у заnорозьких козаків виконували всі представники козаць

кої старшини. Найважливіші справи вирішувалися на козацьких 

радах або сходках. Існував базарний суд, практикувалися поїздки 

кошової старшини й окремих посадових осіб у паланки для роз

rnяду справ на місцях. 

Козацький суд мав кілька інстанцій. В окремих випадках 

дозволялася аnеляція до вищої інстанцЦ .. Юр:исДикці'ї козацького 
суду підлягали особи, які цроживали на території Запорозьких 

Вольностей і мали відношення до Війська Запорозького. Сторонні 

особи передавалися для присуду за місцем їхнього Проживання. 

Запорозькі депутати брали участь у роботі прикордонних комісій, 

які створювалися для розmяду взаємних претензій заnорозьких 

козаків і їх сусідів. В останні роки існування Нової Січі особли

во небезпечні злочинці передавалися для присуду російським 

властям. 

Грозоаський І. М. (ЗапоріжЖЯ). Судовий устрій НовоІ Січі (1734-
1775 рр.) 

Аналізується структура, юрисдикція й особливості організацfі суду 
заnорозьких козаків у Період Нової Січі {1734-1775 рр.). · 

Грозовекий И. Н. (Запорожье). Судебное устройства Новой Сечи 
(1734-1775 гг.) 

· Ан'аhИзируется структура, юрисдикция и особенности организации 
суда запорожеких казаков в период Новой Сечи (1734-1775 гг.). 
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Grozovskyi І. N. (Zaporizhzhya). Judicial system of the New Sich 
(1734 -1775) 
: ''' The· structure, jurisdiction and special features of trial organization of 

zaporizhian cossacks during the period ofthe New Sich (1734 -1775) are analyzed . 
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Єрмоленко В. М., Заріць::ка І. М. (Ки"ів) 

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРШ 
У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 

Рівень судочинства та стан функціонування судово]: системи за

галом є вагомим свідченням С'І)'ІІеня загального розвитку будь-якої 

держави, зокрема у оцішовашІі ії як правової. З цього боку цілком 

зрозумілий інтерес станов.ить період Центральної Ради як перший 

прояв незалежності нашої держцви у .новішій історії. Водночас до

слідники встановили, ЩQ суд виявився однією З· найзанедбаніших 

інстmуцій в УЦР, незважаючи павиникнення безлічі конфліктів 
між громадянами, розгулу злочинності, хвилі само судів, анархізму, 
непрофесійності та зловживання представників влади тощо1 • 

Судова система України періоду Центральної Ради, їі струкТу

ра, порядок формування та компетенція судів, а також процедура 

здійснення судочинства, успадковані від царської Росії, проіснува
ли в майже незмінному вигляді протягом існування цього владного 

режиму. Діяльність судової системи по суті базувалася на засадах, 

визначених актом «Про заснування судових установлень» (Судови

ми статутами) вjд 20 листопада 1864 р. 2• Згjдно з арт. 1 цього акта 
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судочинство належало до компетенці'і мирових і окружних судів, 

які виступали першою інстаІЩією. При цьому апеляційними судо

вими інстанціями вис·rупали з'їзди мирових суддів (для мирових 

судів) та судові палати (для окружних судів), а Урядуючий Сенат 

був єдиною касаційною інстанцію для всіх судів. 

Збереження структури судової системи царської Росії має 

цілком логічне пояснення. По-перше, створення власної системи 

судів потребувало доволі значного часового проміжку і серйозних 

фінансових вливань, яких новонародженій державі бракувало. 

По-друге, незважаючи на ефективну потенційну роль судів у 

стабілізації криміногенної обстановки в країні, Центральна рада 

обрала інший виключний пріоритет своєї: діяльності у вигляді 

утримання політичної влади., внаслідок чого низка першочергових 

для вирішення проблем, включаючи відновлення порушеного гос

подарського механізму, земельного питання та зменшення злочин

ності, відійшли на задній план. По-третє, створення й ефективне 

фущщjонування власної судової систеl'Уm було можливим лише за 

умови розробки достатньої нормативно-правової бази у цій сфері, 

що вимагало часу і високої професійності працівників державного 

апараrу, тобто чинників, яких Центральній Раді явно не вистачило 
у відведений історією період. 

Законодавчою підставою діяльності <<успадкованої» від попере

дників судової систеМ:й'с'ГаЛи положення Закону ЦентральноїРади 

«Про порядок видання законів» від 8 грудня 1917 р. (зокрема під
пункrу 1 пункrу 2), яким проголошувалося визнання чинності всіх 
законів і постанов попередніх держав, які діяли на територіїУкраїни 

і не були скасовані чи змінені законодавством Центральної Ради3 • 

Поряд з цим судові палати і Урядуючий Сенат були замінені 

відповідно на апеляційні та Генеральний суди, правовою осно

вою функціонування ·ЯЮrх. виступали закони Центральної ради 

«Про утворення Генерального суду» від 2 грудня 1917 р.4 та «Про 
умо:ви обсаджуваннЯ 'і порядок обрання суддів Генерального та 

апеляційного судів» ·від 23 грудня 1917 р.5 Проте, на нашу думку, 
зазначене нововведення поряД з безумовним позитивом у виrnяді 
перших прогресивних кроків до створе:ння власної (а не запозиче

ноі) судової системи, не позба:ЮіеН:е·видимих недоліків. По-перше, 
вказане реформуванНя вищих ланок судової ієрархії навіть на 
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перший неупереджений rх.огляд є декларативним, ~е порядок 

дї.яЛЬн~сті новоств()реІО,р',Судів не одержав необхідноУ і достатньої 
регламентації у спеці~них окремих нормаnmно-правових актах, 

присвячених функціонуванню апеляційних та Генерального судів 

УЦР. По суті змінилася лише вивіска на колишніх судових палm:ах 

та Урядуючому Сенаті, зміст судочинства яких суттєвих змін не 

зазнав. По-друге, слід відзначити обрання помилкового, на наш 

погляд, напряму реформування судових відносин. Так, основною 

ланкою судової: системи, яка несе головний тягар судочинства, є 

місцеві суди першої інстанції. Саме ]х належало реформувати в 

першу чергу. 

При аналізі структури судової системи УНР у контексті мож

ливості регулювання земельних спорів не можна обійти увагою 

той факт, що формально до березня 1918 р. в селах діяли також 
волосні й верхні сільські суди, які розглядали дрібні цивільні 

справи між селянами до 1 ОО рублів. З незначної межі позовної uіни 
можна зробити висновок про недостатню компетенцію вказаних 

судів врегульовувати земельні спори. За аналогією до сьогодення 

судочинство волосних судів можна порівняти з сучасним судовим 

провадженням у справах про адміністративні правопорушення. 

Тим. більше, що часто судочинство повітових судів здійснювалося 

із застосуванням місцевих звичаїв. 

Але вже з березня 1918 р. ці суди були скасовані. Так, З берез
ня 1918 р. міністр судових справ С. П. Шелух.ін надіслав rрловам 
з'їздів мирових судів циркуляр про скасування волосних та верхніх 

сільських судів6 • Наступним циркуляром Народного міністерства 

судових справ від 9 квітня 1918 р., зверненим також до голів з ~їздів 
мирових судів, наказувалося терміново передати всі як вирішені, 

так і не вирішені справи колишніх волосних судів до мирових судів, 

а справи верхніх сільських судів-до мировихз'їздів 7• Таким чином, 

на рівні первісної ланки судової системи залишилися мировий і 

окружний суди, компетенція яких давала змогу вирішувати будь-які 

земельні спори. Наприклад, компетенція мирових судів щодо межі 

ціни позову з початку травня 1917 р. зросла з 3-хдо 10-ти тис. крб. 
Такий рівень максимальноїціни позову давав змогу мировим судам 
розr:лядати справи про відшкодування завданої шкоди, достатньої 

для вирішення земельних спорів. 
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З' ясувюmя структури й компетенції судів, здатних вирішувати 

земельні спори, дає змогу перейти до конкретизації особливостей 

і умов здійснюваного ними земельного судочинства. Показовою в 

цьому питанні є доповідна заnиска голови з 'їзду мирових суддів 

Ольгопільського округу ПодільськоЇ губернії, подано1 28 грудня 
1917 р. товаришу прокурора Вінницького окружного суду, а також 
31 грудня 1917 р. до Генерального секретарства в судових сnравах 
УЦР. Зі змісrу ціє1 доповідної видно, що 27 грудня 1917 р. (на третій· 
день Різдвяних свят) селяни м. Бершадь Ольгопільського повіту 

зібрались на сходку біля волосної управи, викликали туди судового 

слідчого і мирового суддю з їхньої судової ділянки і винесли рішен

ня, за яким зазначені посадовці nовинні були негайно залишити 

свої посади під загрозою їхнього вбивства. у резолютивній частині 
доповідної записки висловлювалося nрохання встановити охорону 

судів і їх посадових осіб від селянських нападок8 • 
ЗростаНІпо правового нігілізму сільського населення крім 

низького рівня ефективності судочинства безумовно сприяла· 

також nідбурювальна агітація більшовицьких пропагандистів і 

безпосереднє періодичне завоювання більшовиками території 

УЦР. Як зазначав Д. Дорошенко, більшовицька окуnація внесла 

велику дезорганізацію в судове життя, внаслідок чого переважна 

більшість судових органів УЦР наnрикінці 1917-початку ] 9] 8 р. не 
функціонували9• Мабуть звинувачення лише більшовицької влади 

у бездіяльності судової системи УЦР є досить суперечливими і 

nеребільшено однозначним. Більшовицький вnлив можна роЗmя

дати лише як один з ньгативних чинників паралізації судочинства, 

якій сnрияв складний комnлекс чинників, вплив кожного з яких на 

низьь.')' загальну ефективність судоЧШІства УЦР можна підтвердити 

на документальному рівні. 

Як випливає з телеграми Лохвицького повітового комісара, 

надісланої 19 квітня 1918 р. Міністру судових справ, мирові судді, 
не маючи відповідних розпоряджень, додержуються виюпочно ро

сійських законів без жодних змін. Тому навіть у земелЬному питанні 

виникали дуже значні неnорозуміння, що нагально Потребувало 

надання відповідних вказівок суддям10• Вказана плутанина через 

відсутність достатньої нормативно-правової бази регулювання 

земельних відносин посилювалась за рахунок протиправних дій 
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у з~мельній сфері, здійснюваних як рядовими громадянами, так і 

відповідальними nрацівниками державних органів. 

Про численні правопорушення при вирішенні земельного 

питання на всій території країни, зокрема з боку посадовців дер

жавних органів, свідчать такі документи. Так, у зверненні Гене

рального секретарства внутрішніх справ від 5 листопада 1917 р., 
адресованому Генеральному секретареві судових справ, йдеться 

про необхідність зосередження додаткової уваги головами і про
курорами судових органів, а також особами~ які безпосередньо 

здійснювади провадження у справах про захоплення земель, лісів 

та садів, на з' ясуванні можливостей пооурання чи бездіяльності 

з боку місцевої адміністрації (комісарів, начальників міліціі). 

Висловлювалося також побажання в кожному такому випадку ви

ясняти позицію місцевих земельних комітетів. У разі виявлення 

зазначених правопорушень вимагалося притяrувати винних по

садовців до судової відповідальності11 • 
Яскравим документальним підrвердженням наявності земель

них правопорушень, здійснюваних відповідальними посадовцями, 

є скарга до Генерального секретарства судових справ, подана 

14 грудня 1917 р. громадянином А Петровським, що мешкав 
у містечку Казари Козелецького повіту Чернігівської губернії. 

Скаржник після 25-річної служби на посадах судового слідчого, 

мирового судді та земського начальника у Ставропольській губернії 

у 1898 р. вийшов у відставку і повернувся до містечка Козари, де 
оселився у спадковому маєтку. Постановою Козелецького пові

тового земельного комітету від 27 грудня 1917 р. у нього було 
вилучено 115 дес. га, які надійшли у розпорядження Козарського 
волосного земельноГо комітету, що розділив цю землю між сво'іми 

членами та їх близькими12 • 

Таким чином, крім безумовно шкідливого впливу на стан 

земельного судочинства більшовицька]· агітації комплекс негатив

них чинників становлять: 1) відсутість достатньої нормагивно
правової бази регулювання земельних спорів, що поряд з не

належною кількістю вироблюваних для уніфікації судочинства 

вищими судовими інстанціями роз' яснень та інструкцій призвело 

до використання суддями застарілого російського законо

давства; 2) зростання правового нігілізму населення, зокрема 
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сільського, на тлі різкого падіння авторитету правосуддя і довіри 

до нього громадян; 3) різке збільшення числа протиправних дій 
у земельній сфері, здійснюваних як рядовими громадянами, так 

і відповідальними працівниками державних органів. При цьому 

слід від~;начити, що названо лише головні, найвагоміші чинники, 

які не никточають існування і впливу менш впливових чинників; 

особливо у соціально-економічній сфері. 

Після вияснення досить плачевиого стану потенціалу судової 

системи у сфері ефекгивного регутовання земельних відносин для 
забезпечення повноти картини доцільно розглянути ймовірність 

вирішення земельних спорів іІШІИМи органами держави, зокрема 

земельними комітетами. Необхідність такого дослідження по

ситоється схожісnо з ситуацією, що склалась у сфері вирішення 

земецьних спорів доби Гетьманаrу П. Скоропадського; де тимчасові 

земельні ліквідаційні комісії були наділені функціями судового 

розгляду земельних справ. До такого висновку приводить· аналіз 

змісту СтаJУІУ тимчасових земельних ліквідаційних комісій, за

твердженого одноt~менним законом від 15 липня 1918 р., зокрема 
перелік питань, розв'язання яких входИло до компетенції тимча

сових земельІЩХ .ціквідаційних комісій13 • 

Насамперед слід підкреслити; що земельні комітети, створені бур

жуазним Тимчасовим урядом постановою від 21 квітня 1917 р.14, теЖ 
були «успадковані» Центральною Радою від попередньої влади.

Разом з тим діяльність зазначених органів не була детально ре

гламентована відповідним нормативним актом, Тимчасовий уряд 

обмежився лише постановою про їх утворення. При цьому метою 

земельних комітетів визначалася підготовка земельної реформи· 

для розроблення невідкладних тимчасових заходів для розв'язання 

земельного питюшя Установчими зборами. 

Успадкувавши систему земельних комітетів, Центральна Рада 

(як і в ситуації з судами) реформувала тільки вшцу їх ланку: голо

вний земельний комітет було реформовано у крайовий земельний 

комітет. Функції інших ланок земельних комітетів (губернських, 

повітових і волосних) не зазнали кардинальних змін. Тому 

можна дійти висновку, що земельні комітети виконували лише 

організаційно-виконавчо-контрольні функції здійснення земельної 

реф9рми. 

158 



При цьому одним з головних завдань крайового земельного ко

міrеrу відповідно доп. З його Cтmyry, прийнятого 5 жовтня 1917 р., 
було вирішення скарг, що подавалися на повітові й губернські ко

мітети. Водночас примітка до зазначеного пункгу інформувала про 

відсутність порядку таких оскаржень, який передбачалося визна

чити особливою інструкцією, розробленою крайовим комітетом15 • 

Врешті-решт така інструкція так і не була розроблена. Проте навіть 

в умовах ії відсутності легко дійти висновку, що розгляд оскаржень 

дій нижчих ланок земельних комітетів вищими органами можна 

віднести лише до адміністративно-управлінських відносин, які не 

підпадають під жодну з ознак судочинства. Отже, незважаючИ на 
низьку ефективність, судове провадження у вирішенні земельних 
справ за Центральної Ради моmи здійснювати лише мирові й 

окружні суди та їх вищі інстанції. 

Єрмоленко В. М., Заріцька І. М. (Київ). Судовий розгляд земельних 

спорів у періО.д Української Центральної Ради 

Досліджується земепьне судочинство періоду Української Центральної 

Ради, визначається структура судів, що можуть розглядати земельні спори. 

Ермоленко В. М., Зарецкая И. М. (Киев). Судебное рассмотрение 
земельньах споров в период Украинской Центральной Радьа 

Исследуется земельное судапроизводство периода Украинской Цен

тральной Радь1, определяется структура судов, могущих рас~матривать 
земепьнь1е спорь1. 

Yermolenko V. М., Zaritska І. М (Kyiv). Judicial proceediпgs of Іапd 
disputes duri11g the period of the Ukrainian Central Council 

. The article studies the land judicial proceedings during the period of the 
Ukrainian Central Council, determines the structure of courts that may consider 
land disputes. 

1 Мироненко О. М. Суд і судочzтство в УНР (березень 1917- квітеНь 1918) 11 
Вісиик аІШдемії правових наук України. -1997. -М 2.- С. 60. 

2 РежиJ.І доступу: http://constitution.garaпt.ru/DOC_39400.l!tт 
~Хрестоматія з історії дер:нсави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. І 

За ред. В. Д ГончаренКfJ. - Т. 2. - К., 2000. - С. 32. 
4 Украі"нська Центральна рада: Документи і матеріали: у 2 т.- Т. 1.- К., 

1996. - с. 497. 
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6 Центральнші дер:жавниіі архів вищих органів влади та управління Украі:ни 
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.u Об учре:ж:де'іlии земельнь1х комитетов. Постановление Временного прави

тельства 21 апреля 1.917 г. //Сборник указов u постановлений Бремеиного Пра
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15 ЦДАВО України. - Ф. 2209. - Оп. 1. - Спр. 11. -Арк. 68 . 
. : ::'. 

Квндюк Б. В. (Мариуполь) 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЛЕСОНАРУШЕННЯ В СОВЕТСКОЙ ..... ,.. . .. ·.-·.;.: 

УКРАИНЕ В ПЕРИОД с 1930 no-1941 r. 

Аюуат,ность темьІ исследования связана с незффекrивностью 

ньrnешнеrо лесного законодательства, которое не в состоянии защи

тиrь зтоrприродньІЙ ресурс от незаконньІХ рубок, пожаров, болезней. 

Анализ публикаций показьmает незначительньІЙ о6ьем имеЮ

щихся исследований, посвященньtх юридической ответственности 

за .Лесонарушения в советский период. Фрагментарно даннь1й вопрос 
затрагивался в работах С. Б. Гавриша, Л. И. Дембо, Е. И. Логвиненко, 

В. И. Лозо, В. Л. Мунтяна. При зтом имеющиеся материальІ носят 

разрозненньІЙ характер и нуждаются в систематизации. 

Целью работьт является рассмотрение законодательньтх актов 

регулировавших юридическую ответственность за лесанарушения 

в предвоенньІй период на Украине. 

Изложение материалов исследования необходимо начать с ана

лиза общеетвенно-политической обстановки, которая сложилась в 
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СССР в начале З 0-х годов. Зтот период харакrеризуется общим уси

лением репрессивной направленности советского права, которое 

нашло отражение в лесном законодательстве. Так, постановлением 

от 22 июня 1932 г. Всеукраинский ЦентральньІЙ ИсполнительНЬІЙ 
Комитет (БУЦИК) и Совет НародньІХ Комиссаров (СНК) УССР 

утвердили новую редакцию ст. 82 Уголовного кодекса Украинь11 • 
В ней за нарушение правил охрань1 лесов, парков, скверов, по

садок устанавпивалась в случае нанесения ущерба свьппе 50-ти ру

блей такая мера наказания, как принудительнЬІе работь1 или штраф 

до одной тьІсячи рублей с обязательной конфискацией орудий 

прес'І)'ПЛеНИЯ. В случае если данное прес'І)'Пление совершалось 

лицом, ранее привлекавшимся за подобнЬІе правонарушения, то 

степень наказания увеличивалась, т. к. предусматривалось лишение 

свободЬІ до 5 лет с конфискацией имущества, а также вводилос-ь 
запрещение пребьІВать в леснЬІх местностях. При размере ущерба, 

не превЬІшавшеtо 50 рублей и если данное нарушение соверша
лось впервьте, то начальники районной или городской милиции 

имели право применять к нарушитеmо мерьІ административного 

воздействия. За незначительньте лесньте правонарушения ст. 74 
Административного кодекса Украиньт предусматривала штраф в 

размере стопмости причиненного ущерба. 

В 1936 г. в СССР произотла очередная реорганизация системьт 
управления лесной отраслью. Большинство украИнских лесов 

оказапись переданЬІ Главному управлению лесоохранЬІ и леса

насаждений при СНК СССР. Исходя из зтого ·ответственность за 

незаканвую рубку, пожарьІ и повреждение лесньІХ насаждений 

начала реrулироваться Инструкцией «0 порядке привлечения к 
ответственности лесоварушителей в лесах государственного и 

местного значения СССР», утвержденной 22 декабрЯ 1939 г. по
становлением СНК СССР2 • Документ со стоял из шестИ ра.зделов и 

текста типового акта о лесонарушениях, которьІЙ рекомеFідовалось 

использовать на практике. 

В разделе І «Общие положения» давалось определение 
различньІМ видам лесонарушений, которЬІХ не бьшо в предьщущих 

нормативно-правовьтх документах. Далее перечислялись случаи, 

при наступленин которьтх лесозаготовительнЬІе организации 

несли имущественную ответственность за нарушение условий 
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отпуска леса. Содержание зтих пунктов носило достаточно 

мелочньІЙ характер, Т; к. в нем устанавливались девятнадцать 

видов .. различнь1х нарушений. Параграф 2 зто го раздела уста
навливал ответственность населения за отказ от вьшолнения 

nовинностей по тушению лесньІХ пожаров, за поджег леса и 

дублировал действующий на то время УголовиьІй кодекс, т.к. в 

нем имелись аналогичнь1е статьи. 

Раздел ІІ до~ента регламентировал nорядок расследования 

лесонарущ~ний и привлечения виновньІХ к ответственности. 

Парагр~ф . .4,цр~дусматривал составление сnецнального акта по 
каждому случаю лесонарушений. Параграф 7 требовал комnенса~ 
ции ущерба І} случаи потравьІ скотом леса, отдельньІХ деревьев, 

питомников. Документ у_«танавливал срок в течение.двух дней, 

которьІЙ давалея на щщготовку и передачу акта в милицию или 

народньІй суд. На ІJроведение расследования nараграф 15 уста
навливал семид:цевJ::ІЬІЙ срок, после которого дело направлялось 

прокурору или в народньІй суд. Директорам лесхозов давалось 

право прекращать дела о мелких лесонарушениях, если сумма 

ущерба не превЬІшала 5 рублей. 
Третий раздел документа определял nорядок расчета убь1тков; 

причиненнЬІх лесонарушениями. Невзирая на жесткую систему 

регулирования отпуска и nродажи леса., размер убьпков · реко
мендовалось определять на основе рьшочньтх цен. Параграф ·19 
регламентиррвал четЬІре позиции, по которьrм должен бьш вес

тись расчет,. убьдков причиненньтх лесам пожарами. Зто - общий 

ущерб, нанесенньІЙ деревьям в момент пожара, потеря древесиньІ 
в виде заготовленной nродукции, ущерб, причиненньІй инвентарю 

и сооружениям находящимся в лесах, а также затратьх средств, 

потраченньІХ на rушение пожаров. 

В разделе IV рассматривался порядок пред'Ьявления исков о 
возмещении ущерба, причиненного лесонарушениями. Интерес 

представляет то обстоятельство, что в 1930 г. система такс в 

лесной отрасли бьша отменена. При зтом в параграфе 20 дан
ной. инструкции указьІВается на необходимость установления 

таксовой стонмости самовольно срубленного, похищенного 

или истребленного леса. В законодательном акте предусматри

валось следующее распределенне сумм полученньІХ штрафнь1х 
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санкций. Во-первЬІх, зто стоимость технической ликвидации по

следствий лесонарушений, во-вторьІх, компенсация убь1тков от 

причиненного лесонарушения, обесценивания лесньІХ насаждений 

или от бесхозяйственно проведенной рубки. Третье-компенсация 

стонмости хранения изьятого леса, четвертое-возмещение дру

гих видов ущерба, нанесенного лесному хазяйству. В законода

тельном акте устанавливается пороговая сумма ущерба, равная 

1 ООО рублей. Так, до зто й величиньІ лесхозьІ пред'Ьявляли иски 
государственньІм учреждениям в суде, а в случае превЬІшения 

зтой суммьr иск должен рассматриваться Государственнь1м 

арбитражем. 

Раздел V документа посвящен порядку рассмотрения деЛ в 
судах. Так, законодательньІЙ актпредусматривал, что материальІ по 

зтому виду преступлений должнь1 бьпь принятЬJ к рассмотр~нию 

судом в срок не более пяти дней со дня их поступлення. В случае 

наличия оснований для привлечения виновпого в лесонарушеним 

к уголовной ответственности суд имел право принять решение 

по ним. При наличии в материзлах дела невЬІясненньІХ вопросов 

суд направлял их в прокуратуру для производства расследования. 

Согласно параграфу 26, устанавливается общий срок в 1 О дней по 
рассмотрению уголовньІХ дел, связанньІХ с лесонарушениями. 

В параграфе 28 суду рекамендавалось рассматривать гражданский 
иск по возмещению материального ущерба, связанного с лесона

рушенияJ\<rи одновременно с уголовнЬІм делом и определять размер 

убьпка. 

Шестой раздел документа посвящен порядку реализации 

изьятьІХ лесоматериалов. Параграф 29 требовал немедленной 
продажи изьятого леса, если лица, ·совершившие преступление, не 

установленьІ. В случаи, коrда лесонарушители задер:щаньІ, изьятьІе 

лесом~тер,иальrдодлежали хранению до конца раесмотрения уго

ловного дела. Их продажа разрешалась тоrда, кОГДа дальнейшее 

хранение могло привести к порче леса. При продаже изьятой 

древесинь1 законодательньІЙ акг требовал обязательной отметки 

в специальной книге по учету лесонарушений. 

Представляет интерес список должностньІХ лиц, утвердивших 
и подписавших даниьІЙ докумепг. Зто заместитель пРедседателя 
СНК СССР А. Я. ВьІШИНский, НародньІЙ Комиссар юстиции СССР 
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Н. Речко~, Прокурор СССР М. Панкратьев, Начальник Главного 

Управления ЛесооохрадьІ Г. Мотовилов. 

С точки зрения ~~ГQЩІ~.щнего лесного законодательства сле

дует оntетить поле~НQС:ТЬ советской инструкции 1939 г., т.к: в 
ньтнешнем праве отсутствуе;г едиНЬІй документ, предусматрива

ющий действие лесньJ;Х служб и правоохранительньІХ органов в 

деле борьбьІ с лесонаруmениями. Как указьmает В. И. Соловьев, 
в 1941 г. начались рабоТЬІ по подготовке основ лесного законо

датеЩ:>ства, которЬІе бьши прерваньІ .в связи с началом Великой 

Отечественной воЙНЬІ3 • 
По содержанию вьшолненного исследования можно сделать 

такие ВЬІВОДЬІ: 

1., В зтот историчесJЧrі.і :период прослеживается тенденция 
по усилению ответственности за лесонарушення путем внесения 

изменений в ст. 82 Уголовного кодекса УССР. 
2. По сложившейся на тот исторический момент правопри

менительной пpai<Тfflfe порядок привлечения к ответственности 

за лесо~аруЦІения ре.r;лам.ентировался специальной инструкцией 

от. 22 декабря 1939 г. Документ состоялиз шести разделов, в 

которьІХ давалось определение лесонарушения, у станавливалея 

порядо~ расследования, ~озмещения ущерба, рассмотрения дел 

в суда~~.··"'' , ., , ,.,.. . .. ;•<; . 

. Зада~.ей.t!~~f1~~9ЩХ исследований является изучение ответ
ствен~?Я™ за л~сонару;rщния в 4Q-90-x годах прошлого века. 

Ки~ДЮк Б. В. (Маріуполь). Історичний розвиток юридичної від
повідаІіьІfосtі за Лісопорушення В радЯНСЬКіЙ Україні В період З. 1930 
по 1941 р. : .. ' " 

Розглянута динаміка юридичної відповідальності за лісопорушення · 
в період з 1930 по 1941 р. Показано наявність тенденції, спрямованої на 
посилення покарань за злочини, пов'язані з лісами. 

Киндюк Б. В. (Мариуполь). Историческое развитие юридической 

ответственности за лесанарушения в советской Украине в период 

с 1930 по 1941 г . 
. ; , .Р~с;рмqтрена динамика юридической ответственности за лесанаруше

ния в период.с 1930 по 1941 г. Показано наличие тенденции, направпенной 
на усиление наказаний за преступления, связаннь1е с лесами. 
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Kindyuk В. V. (Mariupol). Historical development of legal·respcinsibility 
for violations of forest law in Soviet Ukraine during the period from 1930 
to 1941 

The article describes the dynamics of legal responsibility for violations of 
forest law during the period from 1930 to 1941. The presence of tendency directed 
on strengthening of punishments for crimes related to the forests is shown. 

1 СУУССР -1932. -.Ne 14-15. -Ст. 108. 
2 СУ СССР -1939. -Ne 2:- Ст. 29. 
з СQІlовьевВ. И ОбщесоюзІlЬlйзакон олесо:хІ/Лесноехй'JЯіlство. -1949. -Ne 5.

с. 84-88. 

Музика І. В. (КиШ) 

СУТНІСНІХАРАКТЕРИСТИКИ 

СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК ІіРЕДМЕТ 
ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Розrnядаючи сутнісні характеристики· судової влаДи, слід на

самперед визначити зміст поняття «судова влада», а також джерело 

й коло носіїв (суб'єктів) судової влади. 

У науковій літературі панує дуМка, що судова вЛада є гілкою 
або частиною державної влади, здійснюється державними суДовИ

ми органами й виражає державну волю1 • 

Зокрема, у статті М. І. СіроГо, ·вміщеній у «Юридичній ен

циклопедії», судова влада визначається Як одна з гілок державної 

влади, основним завданням якої є здійсненюі Правосуддя2 • 
В. Ф. Погорілком та А. В: миСуно судові!"В.шід~fтакож визна

чається як одна з трьох гілок державної влади, необхіДна умова 
реалізації принципу поділу влади;·ііокЛИ:Кана заnобіГаТи можли
вості змови чи протистояння законодавчої й;виконавчої влади, 

створювати перепони на шляху виникнення ДИкТа1ури3 • 
Аналогічної думки дотримуютьсЯ' й російські вчені, які ви

значають судову владу як незалежну і самостійНУ гілку державної 
влади, що на основі права вирішує соціа.Ті:Ьні конфлікти, стежить за 
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відповідністю нормативних і правозастосовних актів конститу

Ції РФ і законам, а також встановлює юридично значущі факти'. 
Утім, історико-правовим реаліям більше відповідає позиція 

учених, які вважають поняття «судова влада>> ширшим від поняття 

«державна влада». 

Зокрема, С. В. Васильєв зазначає, що судова влада- це реалізо

вані судом владні повноваження, якими він наділений для вирішен

ня справ, віднесених до його компетенції, в суворій відповідності 

з установленими процесуальними формами через застосування як 

процесуального, так і матеріального закону5 • 
Оптимальнітим уявляється трактування судової влади як 

самостійної, незалежної сфери публічної влади, яка становить 

сукупність повноважень із здійснення правосуддя, тлумачеlПІя 

норм права, а також контрольних повноважень спеціальних орга

нів - судів6• 

Таке розуміння судової влади випливає з концепції народовлад

дя, відповідно до якої джерелом влади, суб'єктом владних відносШІ 

і носієм суверенітету є народ~ У такому розумінні, як уявляється, 
судова влада не обмежується рамками держаВної влади й існує як 
автономний різновид універсальної публічної влади (народовлад

дя), що виникає (здійснюється на підставі взаємоузгоджених або 

взаємно визнаних загальнообов'язкових правил. 

Як свідчать численні історичні джерела, судова влада виникла 

на ранніх епщ~ існування людства ще до виникнення держави 
в їі сучасному розумінні У первісному суспільстві судова влада 

належала всім членам людських спільнот (сім'ї, роду, племені) 

і реалізовувалася ними бе;шосередньо. Згодом, з розвитком со

ціальної структури, релігійних уявлень, військової організації 

судову владу почал~ .реалізовувати через найавторитетніших 

осіб: старійшин, служителів релігійних культів (шаманів, жерців), 

вождjв і військових ;ватажків, виборні судові органи тощо. Утім, 

найВажливіші судові спрацив багатьох народів продовжували роз
глядатися нар9д~ими зборами аж до новітніх часів. Деякі з таких 
судів існують і в.наш час. 

.. . Стано:в.з::'~ННЯ судової влади як окремої сфери публічної влади 
відбулося ще в період класичної демократії у Стародавній Греції. 
З<)крема, Аристотель сформулював такі ознаки демократичного 
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ладу у праці «Політика»: 1) верховна влада в державі належить 
народним зборам. Там, де за участь у народних зборах не вста

новлено винагороду усім громадянам, наб)'ває значення рада 
виборних - «буле»; 2) усі магістраrури (державні посади). За

міщуються ІШІяхом виборів, усі громадяни наділені пасИвІі:Им і 

активним виборчим правом; З) майновий ценз відсуmій або він 

незначний; 4) усі магістраrури короткострокові (як правило, один 
рік); 5) ніл1о не може відправляти одну й ту ж магістратуру двічі, 
за винятком кількох магістраrур військового харакrеру (стратеги, 

деміурги тощо). Довічних посад не існує; 6) судді обираються з 
усього складу громадян, причому до компетеІЩії суддів належить 

прЩtняття звітів від посадових осіб. 

Як бачимо, існування судової влади як окремої сфери публіч

ної влади віднесено мислителем до необхідних ознак демократії. 

Окрім того, з наведеної концепції демократії видно, що джерелом 

судової влади давні греки вважали народ. Всенародне обрання 

суддів та підзвітність їх народним зборам власне були однією з 

форм здійснення народовладдя. 

У період Середньовіччя судова влада також не охоплювалася 

поняттям державна влада. Пояснювалося це насамперед тим, 

що окремі групи населення (духовенство, релігійні громади, 

аристократія та великі землевласники, шляхта, міщаНИ, вільні 

селяни, іновірці) домагалися правового імунітету. У ті часи 

паралельно системі державного (королівського, князівського, 

імператорського) права діяли системи міського, торговельного, 

селянського, церковного й канонічного права. Окрім того, окре

мі територіальні суспільно-політичні утворення та рухи також 

могли створювати власні системи ·права (право Ганзейського 

союзу, право Запорозької Січі тощо)'. · 
Це зумовило існування системи ·судових органів, які діяли 

поза рамками державного втруqання. НаприКЛад, як зазначає 

Г. Дж. Берман, у Західній Європі в період формування ії тради

ції права склалося так• зване маноріЗ:Ль1Іе правосуддя. У рамках 
манора, як в інших політичних утвореннях ва ЗзХоді, формальне 

управління було пов· язане з судовим розглядом. Тобто Законо
давча й адміністративна діяльність була зпачною міроЮ злита із 

судовою діяльністю і здійснювалася установою, що називаласЯ 
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судом, або курією. На практиці маноріальні курії так само, як і 

римська курія і кqр<щівські, сеньйоральні, міські і торговельні 

суди, в рамках своєї юрисдикції мали широкі законодавчі й адмі

ністративні повноваження. Однак, як зазначав Перрі Андерсен, 
«правосуддя було центральною модальністю політичної влади». 

Курія складалася з усіх членів манора, починаючи з сеньйора 

та його стюарда і закінчуючи останнім сервом. Суддями були 
всі. Маноріальва курія вирішувала питання голосуванням усіх 

ії членів. І, як свідчать історичні матеріали, курія насамперед 

керувалася ін~ересами громади і далеко не завжди вирішувала 
питання на користь поміщика 7• 

До недержавних судів на українських землях Великого кня
зівства Литовського С. Г. Ковальова відносить: копні, церковні, 

третейські й мирові суди, а також суди в українських містах з 

маГдебурзьким правом та суди для іновірців8 • У цих судах пра

восуддя здійснювалося суддями, обраними або населенням, або 

навіть самими сторонами. Щоправда, органи державної влади в 

деяких випадках залишали за собою право втручання в діяльність 

недержавних судів. Певна категорія справ була вилучева з-під 

їхньої юрисдикції, також для деяких недержавних судів державні 

суди були апеляційною інстанцією. Крім того, держава залишала 

за собою контроль і зверхність над недержавними судами, що ви

ражалося у праві втручання у хід відправлення ними правосуддя, 

в необхідності дотримуватись діючого права, у праві сторін пере
нести справу в державний суд на будь-якій стадії процесу9• 

Тенденція обмеження судовоївлади рамками державної влади, 

на нашу думку, склалася історично. Цьому багато в чому сприяв 

розвиток теоріїподілу влади, спрямованої насамперед на запобіган

ня узурпації державної влади в умовах соціального розшарування 

суспjльства та боротьби його антагоністичних прошарків (станів, 

класів, Представників ріЗних конфесій та громадських об' єднань, 
організацій і угруповань) за владу. У ході такої боротьби панівні 

верстви, громадські організації, рухи або групи населення нама

галися «одержавити» різні види (сфери) публічної (соціальноі) 

влади: політичну, законодавчу, виконавчу, судову, економічну, ре

лігійну тощо. Таке «одержавлення» насправді означало узурпацію 

і конЦентрацію правлячою елітою усієї публічної влади, зокрема й ..... 
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судової, з метою використання у своїх власних інтересах, яkі біль

шіспо антидемократичних режимів видавалися за загальнонароДні. 

Найближчим за часом історичним прикладом такого явища 

є узурпація влади радянською правлячою Rомпартійною елітою. 

Результатом стало не лише перетворення суду на переважно ка

ральний орган, а й створеІШя позасудових карально-репресиВних 

органів (трійки, двійки тощо), які факгично нівелювали саму ідею 

правосуддя. Після ліквідації органів позасудової репресії у по

воєнний період, аж до 90-х років, суди продовжували перебувати 
під контролем партії та Рад. Посада судді була номенклаwною і 

заміщувалася за вказівкою відповідного партійного органу. Однією 

з основних вимог до кандидаwи судді було Членство в КПРС. 

Народні судді обирались на безальтернативНій основі з числа кан

диДатур, узгоджених з відповідним керівним партійним органом. 

Утім, намагаючись подолати недовіру й негативне ставлення 
.,о.;" 

народу до судових органів, радянське керівництво всіляко експлуа-

тувало ідею «народності» радянського суду. Зокрема, суд мав назву 

«народного», було запроваджено інститути народних засідателів 

та товариських судів. Судді формально звітували перед виборЦями 

про свою робоrу й могли бути ними відкликані. Проте такі звіти 

та право відкликання судді не свідчили про існування зворотного 

зв' язку між суддями та виборцями, останні практично не мали 
інформації про якість та ефективність робоТи суддів. 

Зокрема, на цей недолік звертав увагу вже :в Часи «перебудови» 
колишній Голова Верховного Суду СРСР В. І. Теребілов, який за

значав, що на практиці ініціативу відкликання суддів і народних 

засідателів частіше проявЛяють місцеві Ради та органИ юстиції. 

Між тим ідея дострокового відкликання у тому й полягаЄ, щоб 
виборці самі ставили питання про відкликаннЯ суддів, які, на їх 

думку, не справляються з роботою і не випраВДовують їхньої до
віри. І цього можна досягнути за однієї неодміНної умови: якщо 
буде належним чином забезпечена поінформоВаність виборців про 
роботу обраних ними суддів та народних засідателів. На жаль, за
уважує суддя, такої інформації нерідко не бул'о10• 

«Одержавлення» судової влади спостерігається й у наш час 
і критикується багатьма сучасними вченими. Так, В. Ф. Сіренко 
зазначає, що формування і реалізація олігархічних іпrересів від-
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бувається в б~:~.гатьох країнах сві1)', і зокрема в Україні, через «за

ХQЩІення» парламщІ1)', створення ручних урядів та встановлення 

кqнтролю. на,ч;. судовою владо:ю .. Судові органи стають. залежними 
вір. вико~авЧоі влади. Наприклад, за законодавством України бю
джети судів цілковито формуютьс,я та реалізуються виконавчою 

владою, виходячи з ,відqм:~их інтересів виконавчої влади. Учений 

застерігає -до того часу, доки пр~зидент і уряд матимуть можли

вість за своїм бажанням забезпечувати суди (а також впливати на 

процес формування органів судової влади та призначення суддів), 

країна не матиМе об'єктивної, відповідно до вимог КонстИ"Іуції, 
судової влади. Вплив на суд є руйнацією не лише самого суду, а й 

усіх влад у державі11 • 
Для розуміння сутності судової влади важливе значення також 

має ·пробл~ма визначення джерела судової влади. Слід зазначити, 
що джерелом судової влади в різні часи, окрім народу та держави, 

вваЖаЛись таКож надприродні істоти або сили- :Бог (боги), Абсо
mот, Світовий розум тощо. Теологи стверджували: «Вся влада від 

Бопш.' Таке трактування походження влади у певні періоди історії 
дало можливість церковним колам ставиrи питання про верха-

. .• . . 

венство церковної влади над світською та про вищість церковного 

су~ над світським. Теологічна концепція походження влади не є 
домінуючою в сучасному світі, але заслуговує на увагу, оскільки 

не може бути спростована. 

Не менш важливе значення має також проблема визначення 

суб'єктів (носІїв) судової влади. Як бачимо з наведених історичних 
прикладів, носієм судової влади (окрім випадків антидемокра

тичних режимів) є народ, а тому будь-які спроби підмінити народ 

іmnим суб' єісrом (носієм) судової влади є відс1)'Пом від демократії 
та обмеженням народовладдя. 

ТаКим чином в історико-правовій реальності: 
- судова влада як автономна сфера публічної (суспільно і) 

влади не була тотожною «державній владі», оскільки протягом 

тривалих періодів історії реалізувалася переважно недержавними 

судовими органами; 

- судова влада розумілась як форма народовладдя, а тому за 

демократичних режимів була підзвітною та підконтрольною народу 

безпосередньо або його представницьким органам; 
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-судовій владі надавався універсальний характер, тобто здат

ність вирішувати будь-які питання, що стосуються реrутованпя 

Конфліктних ситуацій у політичній, релігійній, економічній, куль

rурній та інших сферах житrя суспільства; 
-у багатьох випадках органи правосуддя були наділені також 

законодавчим~ (нормотворчими) й адміністративними повнова

женнями; 

-у період існування антидемократичних режимів судова влада 

узурпувалася правлячою елітою, розглядалася як частина держав

ної влади та набувала антинародної суmості, використовуючись 

як каральнИй засіб, спрямований проти інrересів народу. 

Музика І. В. (Київ). Сутнісні характеристики судової влади як 

предмет історико-правового дослідження 
Досліджується сутність судової влади та сnіввідношення nонять «су

дова влада» й «державна влада». 

МузьІка И. В. (Киев). СущностньІе характеристики судебной влас
ти как предмет историко-правового исследования 

Исследуется сущность судебной; власти.и соотношение понятий 

«судебная власть» и «государственная власть». 

Muzyka І. V. (Kyiv). ·тhе esseпtial characteristics of _the judiciary as 
а subject of histoгical and legal research · · 

The article examines the nature ofthejudiciary and the coiтelatlon betWeen 
«judicial power» and «public authority». 
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Бойчук С. С. (Луганск) 

ОБРАЗЬІ СУДА В КУЛЬ ТУРЕ: 

····'ПОСТАНОВКА ІІРОБЛЕМЬІ 

Каждая историческая зпоха и культура может бьІТь уВИд~н~, 
распознана и описана при посредстве любой незначительной дета

ли ее иНтерьера или символического ландшафта. Незначительная 
деталь одеждьІ, такая как гульфик, пробковьІЙ колониальпьІЙ шлем, 

ставший тогой нового времени, нашивка М-26-7 или дерзкая rіри

ческа, открьmающая шею для падающего ножа гильотиньІ, спосqбньr 

рассказатЬ о породивтем их символическом мироздании чуть ли не 

больше, че~ противоречащие друг друrуучастники собьпий. Космос 

кульrурьІ раскрьmается в своих деталях. Несмотря на то, что каждьrй 

из разнообразньІХ злементов кульrурологической палеонтолоrии 

показьшает неисчерпаемЬІе глубиньІ существования кульrурь1 в 

собственньІХ предельньІХ основаниях, возможно вьщелить одну 

формообразующую единицу, подобвую черепахе, держащей на себе 

трех слонов и диск Земли. Зтот вьхсший символ, некая платоновекал 

идея или даже аристотелевская знтелехия кульrурного бьхтия, ее 

альфа и омега, очерчивают предель1, которьrе не в силах перес1:)'ПИТЬ 

кульrура, сохранившая свою самобьпность. 

НемногочисленньІе попьпки угадать и приблизиться к опи

санию зтого символа часто приводили к rениальньІМ интуициям 

и плохо обьяснимьІм прозрениям как альтернативе рациональной 

дискурсивной стратегии познания кульrурной реальности. Так, 
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о. Шпенглер, отдавая долг уважения своему учитешо Гете, назвал 

такой символ, обладавший совершенньІМ звристическим потен

циалом, раскрьmающим пространство кульrурь1, прафеноменом. 

Согласно учению, изложенному в философском и кульrуролоtи

ческом бестселлере «Закат Европьш, прафеномен содержит в себе 

все множество кульrурНЬІХ форми моделей, он есть все кульrурь1, 

ее исток и вьІсшее вь1ражение всех ее стремлений. 

Несмотря на то, что подобнь1е рассуждения в той или иной 

степени угрожают перспекrивой оставления поля доказьшаемой 

испrnьІ, в них присутствует здравое зерно, которое необходимо 

использовать. В весьма условном и краткомвиде даниьІЙ полезньІЙ 

с точки зрения познавательньІХ перспекrив принцип заключается 

в следующем: куль'І)'рная - как и любая знаковая - реальность 

может и должна бьпь описана при помощи некоторого злемента 

самой реальности, являющеrося показателем/индикатором 

фундаментальньІХ признаков всей системьІ. 

Использование данной звристической посьІЛКИ в контексте 

вопросов истории судов и правосудня предполаrает разработку 

целоетвой rносеологической стратеrии, что позволит увидеть 

кульrурно-историческую специфику определенного аспеІ..7а пра

вовой реальности через один прадиrмальньтй образ, призванньІй 

схватить общее и единичное бьпия :В собственной завершенной 

индивидуальности. ФаКтически речь идет о реконструкции И ана

лизе идеальньІХ судов;программировавших судебную практику и 

ВЬІС'І)'Павших обобщением правового опьпа культурьІ. Обратимел к 

отдельньІМ историческим сюжетами праверим работоспособность 

предложеиной теоретической модели. 

История древнегреческого судапроизводства с вьІсотьІ взглЯ

дов юриста зпохи Модерна представляет собой кромешнь1й ад 

зллинской «революционной» законности и «классовой» спра

ведливости. Понятия из иньІХ зпох довольно точно передаютдух 

правосудня колЬІбели европейской демократии. Список жертв 

впечатляющ: правители, богачи, успеmнЬІе полководцьІ, просто 

знаменитьІе и вьщающиеся люди города. Если бЬІ философское 

сообщество не бьшо столь склонпо к отвлеченнь1м размЬІmлению 
и чистому созерцанию, то многие его представители должньт бьши 

отказаться от пиетета перед греками и стать профессиональньІМИ 
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зллилофобами только за одну казнь Сократа. Также знаменитьm 

процесс стратегов-победителей при Аргинусских островах по 

размаху, абсурдности и необоснаванпости законами может со

перничать 1'0ЛЬКО с Гаагским трибуналом. 

Однако даже наличие многочисленнь1х ярких судебньІх про
цессов' в истории ЗлладьІ не в состоянии заслонить собой тот 
первьІЙ суд, катарЬІЙ стоял у истоков греческой куль'І)'рьІ, особого 

вним:ания заслуживает не исторический, а мифический суд. 

· Всем известна хрестоматийная сцена торга прекраснейших 
дев Олимпа, пь1тавшихся соблазнить разум простого ІЩЮШИ 

божественнь1ми дарами, и здесь самодавальства «последнего 

человека» заставляет видеть вокруг только собственнь1е. пороки, 
низводя веЛичие и чистоту безгрешной ЗлладьІ к понятной и 

привЬІчной гряз:И, ДЗнное слово сочетание звучит как претендую:-, 
ЩИЙ на изящёстВо каламбур, НО, еСЛИ МЬІ ВСПОМНИМ, ЧТО саМО ПО
НЯТИе греха древним грекам бьшо не известно, то вполне логично 

мьІс~ть их в качестве безгрешньІХ людей . 
. Оfвергая миф о наивном детстве нашего мира, заговорщиче,~ки 

подмигивая, наш современник не сомневается в том, что вначале 

бьm подкуп, а потом уже справедливость. Однако не только в Пер

сидской империи времен Камбиза ІІ, приказавтего об.бить кресло 

судьи кожей мздоимца, бьm честиьІЙ суд, но и на склонах И,щ,~, гд~ 

пас стадо коров виловник гибели Трои. Именно благодаря .своей 

безупречности и мудрости Парис бьm вь1бран Зевсом в качестве 

судьи в споре богинь. Свою справедливость скромньІй пастух 

докаЗЗЛ 'тоща, коща, не раздумьmая, отдал обещанную золоrую 
корону.побеДивіпему его лучшего бьІКа тутпику Аресу. Согласно 
преданию, Парис любил устранвать бои бь1ков, в которь1х :>ІЩВО

тное из своего стада всеща одерживало победу, и тогда сьш Приама 

пообещал, что возложит золатую корону на рога бЬІка, которь1й 

сможет победить его чемпиона. Арес превраrился в бь1ка, одержал 

верх и получил заслужеІШ)'Ю награду. 

Неужели пройдя испь1тание и заслужив доверие правителя 

Олимпа, Парис оказался ослепленньІМ не совершенством Афродить1 

иЛи очарованием АфинЬІ без шлема и к.опья, а посулами, превра:rив~ 
тИми соревнование в красоте в аукцион обещаний, и ученик Апол
лона и Реи, ВЬІбирая между властью, воинской славой и распутством, 
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само собой, предпочел nоследнее? Бесспорно, гомеровские боги и 

герои далеки от многих условностей, но покушпь себе славу не по

зволяла зететика доблести. То, что видится предложением взя.тки и 

посулом наградь1 за присуждение победЬІ, в действительности есть 

ничто шюе как состязание в величии, все слова богинь демонетриру

ют их силу и возможности: они показьmают собственное арете, что 

должно бьІТЬ оценено судьей, и вь1ступают средством в состязании/ 

испьrrании. С уверенностью можно утверждаrь, что перед нами не 

столько суд, сколько агон, соревнование, подчинеиное главному 

императиву зллинской культурьІ- «будь лучшим». Риторические 

приемьІ судебного вьІсrупления богинь буквально воспроизводятвсе 
ораторьІ Афин, которЬІе, ПЬІтаясь оправдать своих «подзащитньІХ», 

перечисляют их трудЬІ на благо города, доблесть в сражениях, акrив-· 

ное участие в обязаrел:ьньІХ тпургиях и добровольНЬІХ пожертвова

НИ.JР'. на различнЬІе общественнЬІе нуждьІ. Доблесть и совершенство 

опрацдьmают в суде, так же как позволяют стать олимпиоником или 

великим героем. Агон, приобретающий в треческой кульrуре кос

мический, то есть бьrrийньхй, ста'І)'с, подчиняет своим приниипам 

зллинский суд и преображает обьІКновенную тяжбу в спор о более 

доблестном. 

Современная куль'І)'ра чужда античнЬІм страстям и мечтам. она 

предлагает следуюшую парадигму суда, возникающую как средство 

восстановления контроля над rражданами; ДашІьІй еуд занИІ\Іается 

преимущественно новьІМи «искусственньІМИ» прес'І)'nлениями, спе

циально созданньІМи ДіlЯ представитецей той прослойки населения 

сьrrого золотого миллиарда, которЬІе уже не в состощти совершать 

старЬІе «добрЬІе» и традиционнь1е прес'І)'Пления.различньІХ истори

ческих зпох. Они давно уже забьши, что тако_е краща,,особеннq .. ру
ками, предпочитая для зтого росчерк пера или нажатие,клавиа'І)'рЬІ. 

Последнее, вне всяких сомнеНИЙ, чрезвьІЧа.йно зmрудняет процедуру 

уголовного преследования по причине значительности похищаемьІХ 

сумм и отсутствия оmечатков пальцев. Они также· отказались от 

убийства как средства решения проблем, даже развод по-итальянски, 
ограждавший отненужного дележа имущества, благодаря искусству 

адвокатов осталея в проІІІЛом. Кроме того, страсти как сильнейшая 

причина, толкавшая человека на противоправное деяние, постепенно 

угасли и ЛИІІІЬ изредка прорьmаются из-под жировой прослойки 

175 



благополучия крайними патологиями. Одним словом, впервьrе 

за всю историю крайне падкого на искушения вида homo sapiens 
сформировалась довольно значительмая общность людей, которая 

остается недосягаемой для карательного аппарата государства 

по причине своей искренней законопослуmности. Возможно, зта 

мечта наивньІХ мьrслителей ХІХ столетия должна бьша послужить 

основанием для нового радикального переосмьrсления оснований 

современной цивилизации и перенесен:Ия уникального опьrrа на дру

гие менее благополучнь1е районЬІ социального ландшафта. Однако 

вместо процесса расширения пространства свободьr и законности, 

словно подтверждая все философские теории крптиков репрессив

ной цивилизации, дисциплинарньrе пространства неуклонно росли. 

Неизбьmное стремление надзирать и наказьшать засtзВтІеТ 

создавать новь1е точки криминальной напряженности, которЬ1е 

парадоксальньrм образом у всех ассоциируются исключительно 

с гарантией автономни и неприкосновенности личности. На ca
MO:!\t деле иллюзия защитьr свобод оборачивается не чем иньrм, 

ка,к;новьrм средством изощренного контроля «большого брата» 

над помьrслами и словами граждан, не имеющих права бьпь 

невиновньrми и неподсуднЬІми. 

Для современного постдемократического и постлиберального 

государства неподсудиость гражданина означает неуязвимость и 

некоmроли:руемость последнего. Возвращение к stattts quo и обес
печение наказуемости достигается путем создания новьІХ правова

рушений, которьrе слегкостью совершает индивид, превращаясь из 

котмара государственньІХ струю:ур в надежную, предсказуемую и 

управляемую составляющую г:игантского механизма. Для того чтобьr 

обеспечить тотальпьІЙ характер данньІХ прес'І)'ПЛений, они бЬши 

перенесеньr из области деяний в сферу мьrсли и слова: современное 

правосудие, как некоrда Христос, не отвергая ветхий завет класси

ческого права, обьявляет злом не само прелюбодеяние, а его замь1сел 

или лишеиную претензии на близость простую мимолетвую меч1)' 

о ней. Формирование знакового и правового пространства такого 

прес'І)'ПЛения, как сексуальное домогательство, имел о своей целью 

«заставить» индивида совершать зто правонарушение на каждом 

шагу и тем самьrм постоянно находиться в зоне контроля и угрозь1 

применения санкций. Подобную же функцию вьmолняют и табу на 
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различнЬІе проявлення нетерпимости исюпочительно по опюшению 

к определенньтм меньшинствами маргинальньтм групnам. 

Харакгерной особеююстью человеческого мьШDІения вьІс'f)'ІІает 

особое доверие и пиетет перед возможнь1м. Возможное, еще неосу

ществленное обладает в наших глазах определенньтм зстетичес:ким 

и бьrrийньтм приориrетом перед совершенньrм иполучивтим свою 

окончательн.ую и уже неизменн.ую форму. Очарование вОЛІіІёбной 

полнОТЬІ и соверш:енства заставляет нас видеть в нем больше, чем в 

реализации, и лозтому парадигмальньтм судом современяости явля

ется идущий судебньІЙ процесс бьІВшего главь1 МВФ. Зтот суд во

брал в себя все юпочевьІе темьІ ипороки нашего времени: он создан 

по законам медийного, иллюзорно з галигарного и расово терпимого 

общества, живущего только благодаря тому, что им манипулируют. 

Подводя итог зтому небольшому импрессионистскому на

броску,. отметим: представленнЬІе зскизь1 должнь1 послужить 

отправной точкой для дальнейшей реконструкцШІ абразов суда в 

правовом пространстве культурьІ. Постановка вопроса о суде как 

символе куль туре, несущем в себе многообразне значений и сюже

тов аюуальньІХ и репрезентативньтх для культурно-исторической 

общности, позволяет увидеть те слои культурной и nравовой 

реальности, где замЬІсли:ваются и рождаются знаки и артефактЬІ, 

слова и вещи. Поиски «rnaвнoro» суда, задающеrо образец всем 

остальньІм и аккумулирующим в себя фундаментальнЬІе~ опред

еляющие тенденции и идеи, вне зависимости от итогов значИМЬІ 

сами по себе как путь, которьІЙ должен бьпь пройден. 

Бойчук С. С. (Луганськ). ОбразІІІ суду в культурі: постанов.щ пробпеми 
РозгляДається питання образу суду в культурі та суду як кул~;>турного 

символу. 

Бойчуке. с. (Луганск). Образь• су~ в культуре: посТановка прСІблеNіьІ 
Рассматривается вопрос образа суда в культуре ·И суда как культур

ного символа. 

Boychuk S~ s.· (Lugansk)~ tinages of legal proceedings in culture: 
problem definition ' · · " .. · ., · · 

The questioп of legal.pгoceeding image in culture and legal proceeding 
as а cultural symbol is b~ing ~~amined. 
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Ходаківський М. Д. (Киm) 

. J1ЕtІТИМНІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

Відтоді як суспільство постало перед необхідністю постановки 
мет.:wха~ного розвитку та визначення шляхів і методів ії досягнен
ня, а тщrож пов'язаного з цим узгодження різноманітних інтересів 

всередині се.бе, виник таJ<Ий суспільний феномен, як влада. 

З часом :категорія ~<влада», поряд з категорією «держава», стала 

наріжним каменем вивчеJПІЯ політичних відносин, предметом полі

ТИЧf!:ОЇ науки, яка розробила безліч теорій влади. В основу владних 

концепцій були покладені різноманітні аспекти, прояви феномену 

влади в суспільному ·житrі. Зокрема, характеризуючи владу, дослід

ники виділяють цілепокладання та досягнення цілей (телеологічні 

визначення), можливість застосування насильства та інших засобів 

щrя досягнення цілей (інструменталістські), тип поведінки (біхе

віористсьці), відносини керівник-підлегтrй (структуралістські); 

відносИЩІ данування (конфліктні); волю (вольові); особові від

·носини суб'.~ктів (релятивістські); системоутворювальне явище в 

політичній сис:;темі (системні); комунікацію (комунікативні) тощо. 

Засобами здійснення влади як певного феномену, що зміню

ється відповідно .до конкретних соціально-історичних умов, були 

(є) насильство, примус, психологічний вплив, економічні важелі, 

консенсус тощо. Останнім часом, виходячи з аксіологічних принци

пів, rуманізації суспілЬного житrя, дослідники говорять про те, що 

влада-це насамперед переконання, консенсус, узгодження інтересів. 

З часу Джона Локка1 та Шарля Монтеск' є2 домінуючим прин

ципом механізму функціонування державної влади є принцип 

ії поділу, відповідно до якого для правильного й ефективного 

функціонування держави мають існувати незалежні одна від одної 

законодавча, виконавча та судова гілки влади. Обов'язковою умо

вою такого поділу є існування системи «стримувань і противаг». 

Відповідно формується особливий механізм забезпечення свободи 

й незалежності окремого індивідуума, його захисту. 

Для характеристики функціонування влади важливою є ії 
легітимність, що означає визнання населенням права влади на 
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насильство щодо себе, згода на підкорення такій владі, визнання 

ії справедливою та авторитетною, існування порядку, який уосо

бmоє така влада найкращим для країни. Легітимвість трутується 

на довірі й прийнятті влади громадянами на підставі 1Х розуміння 

добра, сnраведливості, nорядності, совісті. 

Найважливішою соціальною функцією легітимності є за
безпечення покори, згоди без примусу, або, в разі необхідності; 

виправдання підкорення, застосування сили. У загальних рисах 

легітимність влади можна визначити як згоду громадян або ви

знання ними права певної особи чи групи осіб поширювати свій 

вплив на них у справах управління суспільством. Важливим ком

понентом легітимності є добровільна згода на· панування через 

упевненість у компетентності чи авторитеті представників влади 

чи самої системи влади в цілому. 

Макс Вебер розробив концепцію ідеальних типів (зразків. 

моделей) політичного панування, наякій трунтуються сучасні 

уявлення науковців про три основні типи легітимності влади: тра

диційна влада, яка спирається на віру людей у святість традицій 

і право володарювати тим, хто здобув владу за цією традицією: 

харизматична влада, яка rрунтується на ірраціональних мотивах. 

на вірі підлеглИх- у ·божесТвеkнИй дар, у надприродну святість, 

героїзм, екстраординарні здібнЬсті· й виняткові чесноти nолодаря 

(політичного лідера); леГальна (раціональна) Влада, що rрунт:Уєrься 
на вірі в законність існуючого порядку, професіоналізм вЛа:дних 

струкrур, на визнанні добровільно встановленИХ ЮридичнИх норм, 
що регутоють відносинивладарювання і підкореННя~·. 

Веберівська типологія отримала загальне визнання, хоча ряд 

учених доповнюють їі іншими типами легі'ГИМFІосrі. Так, амери

канський політолог Д. Істон виділяє ідеологічну леГітимність, 

яка спирається на nереконаність індивідів у правильн:ості тих 

ідеологічних цінностей, які проголошуються владою~ сtруюурну 
легітимність, що полягає в довірі з боку населеІііІя до струюур і 

норм політичного режиму, персональну легітимність, дж~релом 

якої є віра населення в компетентність лідера4 • 

,Судова влада як складова державної влади теж потребує від

повідної-легітимації з боку громадян. При цьому, не дивлячись 

на специфічні особливості судової влади (rрунrування на право;. 
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вих нормах, вирішення юридично значущих справ, що мають 

правові 11аслідки), їі легітимність також є насамперед соціально
психологічним явищем, яке слід відрізняти від П легальності. 
Легальність владд це ії юридичне обrрунrування, законність, 

відповідність існуючим у державі правовим нормам. Легітимніеть 
не є синонімом ,законності, оскільки політична влада не завжди 

спирається на право й закони, але завжди користується певною 

підтримкою принаймні частини населення. 

Використовуючи веберівську систе:му координат, можемо 

констmувати, що в с~а.сних умовах легітимність судової влади 

може бути лише раціона.льно-легальною. Тобто громадяни по

винні бути переконані, що суд над ними чиниться .відповідно до 

узаконених правових норм, на принципах добра і справед.ливості. 

Сама особлива природа судової влади виключає традиційний або 

харизматичний тип ії легітимності. Право має бути системним, 

безособовим, чітким і раціональним. • ' 
У такому р~і легітимність свідчитиме про міру довіри суспіль

ства до судової влади, про суспільну згоду щодо неї, готовність до. 

виконання іІ ріщень. При цьому, як :ми бачили вище, легітимність 

передбачає не ЛІЩІе відповідність судової влади вимогам·закьну; а 

й неформальне? nроцесуально не визначене позитивне ставдення 

суспільства до судової влади та їі рішень. 

У цьому аспекті для забезпечення легітимності необхідне до

держання кількох умов. 

По-перше, однією з найважливіших умов є спосіб формуван

ня судової влади, наскільки суддя залежний від інших суб' єктів 

політичного процесу при призначенні на посаду, яким умовам 

віR повинен відповідати (чи якими принципами·постуnитися, 

щоб. бути призначеним на nосаду). Або, як це визначено час

тино}() першої статті першої Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», судова влада відповідно до конституційних за

сад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми 

судами, утвореними згідно із законом. При цьому, відповідно· до 

частини другої цієї статті, судову владу здійснюють професійні 

судді й, у визначених законом випадках, народні засідателі та 

при~~ні через здійснення правосуддя в рамках відповідних 

су.цс;>~nх процедур. 
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По-друге, форми й засоби контролю над судовою владою з 

боку інших гілок влади та:.~успільства. 
По-третє, матеріальна незалежність судової влади, яка вюпочає 

як належне фінансування судової системи та забезпечення виконан

ня їі процесуальних завдань, так і матеріальне забезпече~ ~ддів. 
По-четверте, чітко окрес~еІ:Jа nредметна сфера діяльності 

судової влади, ії компетенція, винятковість повно;важень. 
По-п'яте, дотримання судовою владою законодавчих пршmсів 

і духу права при здійснені правосуддя. Зокрема, відповідно до 

статrі 129 Консти1)'Ції України основними засадами судочинства 
є законність, рівність учасників судового процесу, забезпечення 

доведеності вини, забезПечення права на захист, шаеність судового 

процесу тощо. 

По-шосте, обов'язковість виконання рішень суду. Тобто, в разі 

прийнятrя судом рішення, воно має бути виконане в обов' язково му 

порядку. 

Дотримання цих умов сприяє тому, що громадяни, державні 
органи й посадові особи, юридичні особи, держава в особі зако

нодавчої й виконавчої владИ довірятимуть судовій владі, визна

ватимуть їі за легітимну. Владу. спосіб формування і діяльності 

якої збігається з існуючими у суспільстві нормами і цінностями, а 

результати діяльності приблизно відповідають соціальним очіку

ванням, визнає народ, або, інакше кажучи, вона стає легітимною. 

У цьому контексті виникають певні побоювання через прове

дення в Україні судової реформи, здійснення якої, як вбачається, 

aбcomorno не коретоється з необхідністю забезпеч.едня легітим

ності судової влади. Адже легітимність влади Re.:Qi~. Вона ;змішо

ється залежНо від нових умов або певних особЛ~о~тей nоведінки 
владних стру~р:ур,., .. 

Як насЛ.Щq;к, з~ажаючи на певні особливості теорії та пракrики 
здійснення Іір~воqуддя, ми спостерігаємо сьогодні в Україні кризу 
легітимності. судової влади, яка випливає з порушення засадничих 
умов п ісН)твЮnія. 

Ходаківський М. Д. {Київ). Легітимність судов!)ї влади 
З позицій політичної науки· розглядаються ·npoбfleiVIи легітимності 

судової влади в суспільстві; аргументується теза, що легітимність судової 

влади може бути лише раціонально-лега.J1ьною. 
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Khodakivskyi M.D. (Kyiv). Legitimacy of the judiciary 
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Ма:rвєєва Л. Г. (Одеса) 

ПРАВОТВОРЧА ФУНКЦІЯ 

СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: 
АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДШ 

Розвиток правової думки в країнах континентального права 

характеризується пошуками нових форм вираження права. У цен

трі цих пошуків, у тому числі й в Укра'іні, останнім часом дедалі 

частіше постає· судова практика та 'Гі правотворчі властивості. 

Розг.ляд судової практики як джерела права пояснюється загаль

ною тенденцією збільшення ролі прецедентів. у судових системах 

романо-германської правової сім'ї, інтеграцією правової системи 

Укра~ до загальноєвропейського правового простору, затребува

ністю в такій якості судово1" практики в сучасній судовій системі 
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Украіни, необхідністю пошуку найдосконалішого механізму право

вого регулювання. Питання про те, чи є судова практика джерелом 

права, неодноразово ставилося та обговорювалося як на загально

теЬретичному рівні~ так і на рівні окремих галузевих дисциnлін. 
Щодо окремих галузей nрава і відnовідних їм галузей юридичної 

науки визнання судової практики я.к джерела права створюІШІ'ИМе 

сприЯтливі умови і передумови для їх подальшого розвитку й удо

сконалення. Не випадково у зв' язку із цим у деяких галузях юри

дичної науки, зокрема в науці конституційного права, звертається 

увага на те, що правова природа рішень Конституційного Суду дає 

змогу розг.лядати ї'х. як юридичні джерела науки І<Онституційного 

права. Цілком логічно можна ставити подібне питання й стосовно 

інших галузей юридичної науки і самого права. 

На сучасному етапі українськими вчениМи за органами судо

вої влади визнається не тільки правозастосовна, а й правотворча 

функціЯ у сфері конституційно-правового ре~~ання. В сучасну 
епоху, коли концепція поліджерельності права знаходить дедалі 

більше прибічників, навіть спеціалісти в галузі кри.J\іінальноrо 
права відходять від принципу монізму, визнаючи джерелами цієї 

галузі не тільки Кримінальний кодекс. Що-~· стосується галузей 
приватного права, то можна констатувати, Щ() визнання судової 

практики, в тому числі вищих судів, відповідає самій природі 

приватного права, яке базується на договірних, диспозитивних 
(і тому- змінюваних залежно від ситуації) засадах. 

. Як відзначається в юридичній літературі, у теорії nрава неви~ 
ріmеним залишається питання про співвідношення правотворчості 

і правозастосування в діяльнрсті судових органів, у тому числі 
mrrання про те, ЧІ:І Є судова практика тільки сферою правозас
тосування, або ж, КрімпраВозастосовних функцій, їй властиві і 
правотворчі функЦії,' )'Наслідок чого судова практика розrnядається 
як джерело прав~. Залежно від відповіді на поставлене Защпання 
можна виділити дВі позИції. Одні автори вважають суд9ву пр~
тику джерелом права і ·навіть висувають пропозиції-законодавЧо 
закріпити їі як таку (С. ·Братусь, А. Венгеров, Г. Жилін." в:: Жуйков·, 
Р Лівшиць, І. Решетникева й інші), інші ж, не заперечУЮчи р.о.Лі 
судової пракгики у формуванні законодавства, не розі:л.яДають ії Як 
формальне джерело права (С. Алексєєв, К. Комісаров, ·:в. Лазарев У. 

183 



Аналіз концетуальних підходів до розуміння правотворчої функ

ції органів судової влади в Україні допомагає виокремити основні 

точки зору вітчизняних учених на означену проблему: 

а) судова практика є джерелом права лише в тій частині, в якій 
вона знаходить своє відображення в роз'ясненнях Пленуму ВСУ; 

б) судова практика є джерелом права в повному обсязі (рішення 
КСУ, ВСУ, інших судових інстанцій у конкретних справах), вклю

чаючи сюди й рішення районних судів; 

в) судова практика незалежно вjд форм ії вираження не є 

джерелом права2 • 
Компромісну позицію зайняв А. Поляков, з точки зору якого 

судрва практика-це вторинні правові тексти і, відповідно, виступає 

як вторинне джерело права3 • 
Необхідніст~ визнання судової практики як джерела права 

обумоЩІ~нанаявністю трьох їівимірів. Судова практика виступає 

як: 1) узагальнення судових рішень за групою конкреmих подібних 
спр~; 2) як інтерпретаційна діяльність; З) як, принаймні, прототип 
пр~цедентноrо права. Отже, у правовій системі України судова 

пракТика відіграє факультативно-орієнтувальну роль в процесі 
правового регутовання. Нині існують вагомі підстави вважати, 

що роль судової практики значно збільшилась і вийшла за межі 

факультацmно-орієнтувальної функції . 
. . Перелам у ставленні до судової практики як джерела права 

настав, на нашу думку, після ратифікації Україною Європейської 

Конвенції з захисту прав і свобод людини. Оскільки норми Кон

венції мають надто загальний характер, Європейський суд з прав 

людини при ії застосуванні опирається також на власні рішення, 

які він приймає у конкретних справах і в яких отримують кон

кретизацію норми Конвенції. Отже, рішення Європейського суду 

набувають значення судових прецедентів, тобто джерел права. Чи 

ма~ I.,J;~ відношення до України? Згідно зі ст. 55 КонституціїУкраїни 
«кожен має право після використання всіх національних засобів 

правового захисту звертатися за захисТРм своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових устан;ов чи відповідних органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна». 

Особи, незадоволені рішеннями судів України у своїх справах, 

вправі звернутись до Європейського суду з прав людини. Оскільки 
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ж згідно зі ст. 9 Конституції «чинні міжнародні договори, згода на 
обов'язковість ЯІ<ИХ надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України», судові органи України не 

можуть не рахуватися із судовими прецедентами, створеними Єв~ 

ролейським судом з прав то,дини4. Питання про те, чи підготовлена 

судова система України до такої роботи, можна ВВRЖШ'И вирішеним 
з прийняттям Закону України «Про порядок виконання рішень і 

застосування практики Європейського Суду з прав JПОДИНИ>>, ст. 13 
якого прямо вкаЗує на необхідність впровадження пракгики Суду до 

практичної діяльності державних органів, зокрема до адміністра

тивної практики. Отже, судова практика (а значить, і прецеденти) 

міжнародної судової установи на законодавчому рівні закріплена 

як джерело права та прийняття рішень у правовій системі України. 

Однак, незважаючи на те, що ставлення до прецедеНІу як 

джерела права України дещо змінилося, поки що рано говорити 

про зміну офіційної державно-правової доктрини та юридичне за

кріплення прецеденrу (створеного судовими установами України) 

як джерела права. Такі прецедеІПИ, як і раніше, формально не ви

знаються за джерело права України. Б. Малишев дійшов висновку, 

що в українській і російській юридичній літературі, по-перше, 

відсутні спроби концептуального розуміння судової правотвор

чості, а по-друге, відсутнє усвідомленнянеобхідності розроблення 

такого розуміння. Натомість, вивчення судової правотворчості . . . . 
харакrеризується еклекrичНlсnо, щеолопчною завmпаженtсnо, не-

спроможністю вийти за межі положень, сформованих радянською 

юриспруденцією, відсутністю методології дослідження5 • 

І все ж прецедент, як tправедливо відзначалося в юридичній 

літературі, дедалі більш помітно й наполегливо «пробиває собі до

роту в правовій системі»6• І хоча питання про нього залишається 

все ще дискусійним, проте «поглиблення певною міроюзв'язку міЖ 

судом і законом убік розширення сфери суддівського розсуду» стає 

цілком очевидним 7• Багато авторів небезпідставно вказують на те, 
що така тенденція сприятиме збагаченню як теорії джерел, так і 

змісrу українського права. Вона сприятиме також подоланню про
галин у законодавстві, бо, як резонно зазначається в літературі, не 

можна вимагати від законодавця, щоб він «oxomm у нормах законів 
усе різномані;rrя конкретних ситуацій, що складаються в житті»8• 
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На нашу думку, у цьому контексті обrрунтованими видаються 

аргументи на користь визнання судової практики як джерела права, 

що наводяться відомим вітчизняним дослідником С. Шевчуком. 

Зокрема, він відзначає, що застосування певних елементів доктри

ни судового прецеденту в українській практиці конституційного 

судочинства обумовлене необхідністю надання констиrуційним по

ложенням ефекту прямої дії і забезпечення захисrу констиrуційних 

прав і свобод безпосередньо на основі КонсТИ1)'Ції України9• З по

зиції С. Шевчука вИШІИВає, що роз' яснепня вищих судових органів 

України з питань застосування законодавства є квазіпрецеденmим 

правом, оскільки вони є обов'язковими для нижчих судів. 

Виходячи з особливостей суддівської правотворчості й по

роджуваних нею «своєрідних» норм порівняно з парламентською 

правотворчістю, цілком логічним було б припустити, що за су

часних україщьких умов, на етапі трансформації, специфічність 

суддівської правотворчості і своєрідність вихідних від нього норм 

із не~инучісро обумовтоють також виникнення нових, відповід

них їМ; форм, що мають нормативний зміст. 

Супреурщники визнання судової практики як джерела права 

виділяюu.; два основні аргументи: перІІІИЙ полягає в тому, що 

суди ПОWJИКані застосовувати право, а не створювати його; другий 

полягає в тому, що надання судам правотворчих функцій супер

ечить принципу поділу влади. Вважаємо, що не слід настільки 

жорстко «розводити» правозастосування і правотворчість. Суди 

застосовують право, й у цьому їхня головна фуmщія. Однак це не 

означає, що суд не може і не повинен брати участі у правотвор

чості. Вироблені в результаті судової практики правоположення в 

змозі компе.нсува:rи природне відставання норм права від динаміки 

суспільних відносин, можуть усувати протиріччя між відносним 

«консерватизмом» права і мінливістю громадського життя. 

Особливість суддівської правотворчості визначається тим, 

що: ] ) : цона завжди є побічним продуктом акта правосуддя; є 
«nрив' язаною» до основної функції суду- здійснення правосуддя; 

2) вона здійснюєгься на підставі й у рамках закону, а не· за власною 
волею суду; З) вона не може змінити або скасувати закон; 4) законом 
вста:новлщrі обмеження суддівської правотворчості, які слугують 

гарантією від узурпації правоможностей законодавця 10• 
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Аналіз правової системи Укра1'ни дцє можливість зробити ви

сновок про те, що судова практика (попри відсутність офіційного 

визнаІОІЯ) вже є джерелом права. До числа судових актів, що містять 

нормативні приписи, можуть бути віднесені: рішеШІя, які містять 

правові позиції КСУ; постанови JUІенумів ВС, ВАС, ВГС України, 

які містять нормативне тлумачення; рішення Європейського суду 

з прав людини, які визнані предедентами і застосовуються в єв

ропейських краІнах. 
Вважаємо, що правоположення судовоїпрактики є прецедент

ним правом. Розумне використання правоположень забезпечує 

стабільність правопорядку, зміцнює законність, надає усталеність 

державній політиці. На нашу думку, слід офіційно надати узагаль

нюючим актам тлумачення КСУ, ВСУ форму і роль прецед~нтного 

права. Для цього необхідно ретельно «виnисати» межі їхньої дії. 

Прирівняти ж судову практику до чинних форм права можна буде 

лише тоді, коли наші суди стануть по-справжньому незалежНими, 

а судді будуть професійно готовими до правотворчості. 

Крім об'єктивних причин, «вимушена» правотворчість судів 

у сучасній Україні зумовлена також і суб'єктивними чинниками. 

Серед них не остаШІю роль відіграє дуже слабка, а здебільшого 

зовсім відсутня юридична підготовка вітчизняних законодавців, а 

також службових осіб виконавчої влади. Аксіомаrичним є те, що 

бути добрим фахівцем у «своїй» галузі ще не означає бути хоча 

б посереднім нормотворцем, здатним не тільки механічно читати 
пропоновані проекти законодавчих актів, а й адекваrnо їх сприй

мати. Доброrnе законодавство вимагає до себе, відповідно, добро

тного - професійного, а не аматорського - ставлення. В іншому 

випадку матимемо в країні й далі надзвичайно низький рівень дуже 
розрізненого, внутрішньо суперечливого законодавства і відповід

ний йому рівень економічної, соціально-політичної', кулЬ"Іурної й 

іншої сфер життя суспільства. 
Для «корегування» положення, що утворилося в.царині україн

ської правотворчості, безсумнівно потрібно внести новий, профе

сійний струмінь у виrnяді законодавчого закріплення правотворчих 
функцій вищих судових інстанцій і офіційного надання стаrусу 
джерел права актам, що видаються ними.. Останнє тим більше є 

порівняно легко здійсненним і необхідним, оскільки сучасна судова 
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влада України, головним чином в особі КСУ та ВСУ, фактично вже 
здійснює правотворчі фуmщії. 

Матвєєва Л. Г. (Одеса). Правотворча функція судової влади в 

Україні: аналіз концептуальних підходів 
РозглS;ІДСІються теоретичні проблеми розуміння судової правотворчості 

та персnективи визнання судової практики як джерела права у правовій 
системі України. 
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Анохин А. Н. (Симферополь) 

УЧЕНИЕ КОРАНА И СУННЬІ 

О СМЕРТИ И СОСТОЯНИИ 

«ЖИЗНИ ПОСЛЕ ПОГРЕБЕНИЯ» 

(РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

Исследование проблем мусульманского позитивного пра

ва связано с необходимостью вьщеления комплекса средств, 

направленньІх на обеспечение его успешной реализации и 

зффективное воплощение как в поведении отдельньІХ верую

щих, таки в способах самоорганизации общинЬІ (уммь1) в це

лом. Призтом указаннь1е средства целесообразно рассмотреть, 

основьmаясь на учении Корана и суннь1 и в контексте категории 

«мусульманская религиозно-правовая реальность», содержанием 

которой и последовательньІМи зтапами становления ( саморазви
тия) вьІступают: идея Бога (Его замЬІсел и воля), позитивное пра

во (в форме Священного Писания, Священного Предания и др.), 

религиозно-правовЬІе отношения, религиозно-пра~qвьІе цослед

ствия- оценка реализации идеи Бога (День .Суда и его результатЬІ: 

награда (Рай), наказание (Ад)). В данной конструкции ее итоговьІЙ 

злеменr- День Суда и его результшь1-является главнЬІм фатсrором 

(средством) обеспечения зффекrивной реализации мусульманского 

позитивного права. Однако важное значение в рассматриваемой 

к.онструкции имеет еще один (промежуточньІЙ) злемент - зтап, 

начинающийся, согласно учению, от момента смерти человека до 

Конца Света и Дня Воскресення, предтествующих Дmо Суда. Зтот 

зтап также вюпочается в перечень религиозно-правов.ЬІХ послед

ствийи охватьmается общей копцепцией «наградьІ и нак~ания». 

Именно в его рамках начинается воплощение отме~енной коНЦеп
ции, которая окончательно реализуется после Дня Суда. С )'9.етом 

изложенного представляется актуальнЬІм рассмотрение .. данного 
зтапа в· качестве фрагмента учения, содержащегося в Коране1 и 

сунне (в ее главной части- Сахихе аль Бухари2). 

В соответствии с указаннь1м учением неизбежнос:rь насту

пления смерти, ее сроки и место не связаньІ с волеизьявлением 
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человека, помимо греха самоубийства, и предопределенЬІ ему 

Богом. В Коране сказано: «И где бь1 вь1 ни находились, вам пред

стоит познать (вкус) смерти (когда ее черед настане1:), если б вь1 

даже схоронились в вьІсоких башнях, (что ВЗМеnІ)'ЛИСЬ к небесам)» 

( 4:78). Позтому любь1е попьІТКИ отсрачить момент смерти являются 
nцетньІМИ И ОТображают слабость человеческой натурьІ, неЖ:елание 
принять:~ ответственность за результатЬІ земной жизни и 

обусловленньІЙ зтим последующий зтап существования. 

Отсутствие у человека знания о сроке и месте смерти должно 

поддерживать у него чувство постоянной готовности рассчитаться 

по своим обяЗательствам перед Богом и действовать согласно 

зтому наилучшим образом. Кроме того, сокр.ьпие от человека 

его конкретного вечного будущего укрепляет веру в мудрость и 

справедЛивость })ога, в то, что только для Него открьпа тайна 

жизни·и смерти.>:В''Коране говорится: «Лишь у Аллаха- знание 
о Часе ... ; И ни одна душа не знает, что завтра возь1меть ей пред
стоити на какой земле ей смерть предстан ет,- Аллах, поистине, 

всеведущ,- (Он) знает (обо всем)!» (3 1 :34). Более определенно 
в отношеНИи срока прихода смерти сказано в следующем аяте: 

«И каждая душа познает смерть лишь с дозволения Аллаха, и 

срок ей установлен в (Вечной) Книге» (3:145). В соответствиис 
даннь1ми аятами в хадисе 528: «Сообщается, что ... Посланник 
Аллаха... сказал: "Ключами сокрь1того являются пять вещей, 

которьІХ не знает никто, кроме Аллаха: никто не знает, что будет 

завтра, никто не знает, что он приабретет завтра, не знает человек, 
в какой земле умрет ... "». · , · · · · · 

О важности для человека наступлення смерти свидетель

ствует тот факт, что уже сданного момента он в наиболее общем 

виде осведомляется о предварительньJХ результатах оценки его 

земной жизни и предстоящих религиозно-правовЬІх послед

ствиях. Вхадисе 2024 говорится: «Передают ... что ... пророк ... 
сказал: «Аллах Желает встречи с тем, кто желает встретиться 
с НИМ,· что же касается не желающего встречи с Аллахом, то и 
АлЛах не желает встречи с НИМ». (УслЬІшав зти слова,) 'Аиша 

... сказала: «Но мьІ ведь не желаем смерти!»- (на что пророк ... ) 
сказал: (Речь идет) не об зтом, (а о том, что,) когда к верующему 

приходит смерть, ему сообщают радостную весть о благоволении 
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Аллаха по отношению к нему и о том, что Он почтил Его, и. нет 

для него (в зтот момент) ничего дороже того, что (его о:жидает), 

и он желает встречи с Аллахом, а Аллах желает встречи с ним. 

Что же касается неверного, то, поистин.е, когда смерть приходит 

к цему, ему сообщают дурнь1е вести о том, что Аллах nодвергнет 
его муками наказаіrnю, и нет для него (в зтот момент) ничего 

ненавистнее того, что (его ожидает), ион не желает встречи с 

Аллахом, а Аллах не желает встречи с ним». 

Момент настуnления смерти человека связан с приходом к 

нему ангела смерти, которому и поручено вместе с nомощниками 

забрать душу умершеrо. Камаль Зль Зант обьясняет, что кто-то 

назьІВает его 'Азраил. Что же касается имени «'Азраил», то оно 

переводится как «Габдул- джаббар»-раб Властвующего. Но зто 

имя не упоминается в Коране и хадисах, и, скоре~ всего, оно до

ІІШО до нас от иудеев3 • 

О существовании ангела смерти nророку Мухаммзду бьшо 

предписано сообщитьлюдям: «Скажи (им): "Ангел смерти, кому· 

дань1 на nоnеченье вьт, nриемлет душу вашу по кончине; Потом 

к ВладЬІке своему вь1 возвратитесь"» (32:11). После nрихода 
ангела смерти, когда душа уже вьппла из тела умершего, к ней 

подступают другие ангельт (его nомощники). Об зтом в Коране 

сказано: «Когда к кому-нибудь из вас nриходит смерть, nосланць1 

Наши забирают его душу, не уnус:кая ничего (как то предписано 

Аллахом). Потом их всехкАллал-у возвратят, ких истинному 
Господину. О да! Он-Властелин суда и nриговора, и нет бь1стрей 

Его в расчете!» (6:61). 
Таким образом, душа человека, являясь принадлежностью 

Бога, к Нему же и возвращается, а тело умершего предается 

могиле, после чего настуnзет следующий зтаn -период жизни 

в моrиле. А. С. Кьшавуз, опись1вая мусульманскую концепцию 

жизни nосле погребения, указьшает, что существуют два явле

ння, назьхваемьте Концом Света. Собьпия, начинающиеся со 

звучання Сура Ангела Исрафиля, назьІваются Большим Концом 

Света, а смерть человека носит название МальІЙ Конец Света. 
Смерть и начинающийся с нее второй период в nоследующей 
вечной жизни, которь1й длится до воскрешения из мертвьІХ, 

назьшается «Барзах», или «жизнь после погребения». Каждьтй 
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человек переживает период «Барзах» и непременно будет во

скрешен в СудиьІй День 4• 

О нас'І)'ПЛении состояния, именуемом «Барзах», в Коране со

общается следующим. образом:« ... И сзади них преграда (встанет) 
до Дня, когда (на.Суд) их воскресят» (23: 1 ОО). Период времени от 
отмеченной «преградЬІ позади умершего» до его «воскрешення» 

и есть рассматриваемое состояние. 

И если в момент наступлення смерти человеку только со

общают об ожидающих его религиозно-правовьІХ последствиях 

земной жизни, то, будучи в моrиле он уже проходит испьпания и 

получает предварительнь1й расчет. О предстоящих испьuаниях в 

могилах пророк Мухаммад предупре:ждал членов своей общинь1. 

В хадисе 655 сообщается, что «Лема бинт Абу Бакр ... , сказал: 
"ОднаждЬІ посланник Аллаха ... , поднявшийся со своего места и 
обратившийся к людям с проповедью, упомянул об испьІтаниях, 

которьІМ подверrнется в могиле (каждьІЙ) человек, и когда он 

упомянул об зтом,,мусульмане громко закричали (от страха)"». 

Однако мусульмане всегда получат поддержку и помощь Бога: 

«Аллах же верньІХ укрепляет твердьІМ словом и в зтом мире, и в 

другом» (14:27) .. 
Реализация испьпаний происходит сразу же после погребения 

умершеrо. В хадисе 638 «передают со словАнаса бин Малика ... , 
что пророк ... сказал: «После того, как раба Аллаха положат в его 
могилу, а его товарищи повернутся и уйдут, и он даже услЬІшит 

стук их сандалий, к нему явятся два ангела, усадЯ.т его и спросЯт 

его: «Что говорил ТЬІ об зтом человеке, Мухаммаде ... ?»Он ответит: 
«Я свидетельствую, что он- раб Аллаха и Его посланник», после 

чего ему скажут~ «Посмотри на место свое в ome: Аллах замепил 
его для тебя на место в раю». (Затем) пророк ... сказал: «Ион уви
дит оба зтих места. Что же касается веверного (или: лицемера), то 

он ответит (ангелам): «Не знаю, я лишь повторял то, что говорили 

люди». Тогда ему скажут: «ТьІ незнали не читал!»- а потом ему 

нанесут удар железньІМ молотком между ушей, и он издаст такой 

крик, которьІЙ усльІШат все те, кто окажется лоблизости от него, 

кроме людей и джиннов». 

Как бьmо показано в аятах 32:11 и 6:61, души умерших ангельІ 
(посланцьІ} возвращают Богу. Однако богословь1 утверждают, 
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что после погребения душа вновь возвращается в тело5 • СалИх 
ас-Сухейми обьясняет, что в хадисе аль-БарЬІ бин Азиба, пере

данном Ахмадом, Абу Давудом, аль-Хакимоми другими, сооб

щается, что Пророк рассказал об извлечении души верующего и 
восхождении ее на Небо. Затем он сказал: «После зтоrо его душу 

возвращают в тело и к нему приходят два ангела. Они садятся 

возле него и спрашивают: "Кто твой Господь?"» Зтот хадис 

признан достоверНЬІм аль-Хакимоми другими6 • Следовательно, 

допрос умершего ангелами происходит уже после воссоединения 

его души и тела. 

Испьпания в могилах связаньІ с предварительньІМ получением 

наградьІ верующими и необходимостью Претерп~;в!l"fІИЯ мучений 
представителями других религиозньІХ общин. Вера в тр~ пщпет 

Салих ас-Сухейми, что в могилах праведники будут наслаждаться, 

а грешники и ослушники будут получать заслужеиное ііаказание, 
относится к основньІМ мусульманским верованиям, которь1е под

тверждаются текстами Корана и суннь17 • 

Об ожидаемьІХ мученнях в могилах пророк Мухаммад сооб

щил мусульманам. В хадисе 533 «передают со слов 'Аиши ... , что 
(как-то раз) к ней пришла одна иудейка, которая попросила ее о 

чем-то, (а потом) сказала ей: «Да защитит тебя Аллах от мучений 

могильr!» (После зтого) 'Аиша ... спросила посланника Аллаха ... : 
«Разве люди будут подвергаться мучениям в своих могилах?» -на 

что он сказал: «Да упасет нас от зто го Аллах!» ... Потом он сказал 
то, что бьшо угодно Аллаху, а потом вел ел (людям)моцить Аллаха 

о защите от мучений моrильн>. 

В хадисе 619 пророк Мухаммад уже конкретно говорит о 
факте предстоящих мучений в могиле: « ... (ОднаждЬІ) послан
ник Аллаха ... , проходивший мимо (могильr) одной иудейки, 
которую аллакивали ее роднь1е, сказал: "Поистине, они громко 

оплакивают ее, а ведь она (и так) подвергается муч~J:ІИ.ЯМ. в 
своей могиле!"» . 

Мусульманские богословь1 отмечают, что мь1 .fi~. ,можем, ска
зать с полной уверенностью, какое именно блаженство станут 

испьІТЬmать люди в могилах и каким именно будут подвергаться 

мучениям, поскольку зто относится к тому скрьпому, о деталях 

чего Аллахи Его посланник нам не сообщили, а другого источника 
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знания об зтом кроме их сообщений у нас нет8• Однако, по мнению 

богословов, блаженс~Q и мучення в могиле достаются как душе, 

т~ и телу. Иногда душа и тело будут получать удовольствие или 

наказание вместе, а иноrда блаженство и мучення будут доставагься 

душе отдельно от тела. Зто подтверждается священньІМи текстами, 

и между приверженцами суннЬІ и единой общиньІ нет разнагласяй 

по зтому поводу. В отличие от них, некоторЬІе другие богословь1 

полагают, что блаженство и мучення в могиле при любьІХ обсто

ятельствах предназначеньІ то.цько для души и никоим образом не 

связанЬІ с телом9 • 
Предвиде~е и знание Богом результатов будущего Суда по

зволяет пок~ать человеку, находящемуся в моmле, ожидаемую 

его ятоговую наІ:'раду либо наказание. В хадисе 658 «передают со 
слов 'AбдyJlJ!axa бюі 'Умара ... , что посланник Аллаха ... , сказал: 
«По:и;стине, каждому из вас после смерти будут показьІвать место 

ero. no 'іfрам и вечерам, и если будет (человек) из числа обитате
лt~й рая, то (ему будут показЬІвать его место) среди абитателей 
рая, если же будет он (одним) из абитателей огня, то ему будут 

показЬІвать его место) среди абитателей огня, и ему скажут: "Зто 

будет твоим местом до тех пор, пока Аллах не воскресит тебя..в 

День воскресення"». ПоказьІВание умершему его будущего места в 

раю либо аду также следует характеризовать как предварительнЬІЙ 

расчет с Богом. 

Догическим завершением зтапа, связанного с состоянием 

«БарзаІО> ...:... жизнью в могилах, а также жизнью на земле -для тех, 
кто не умер, станет, согласно ученню, наступление Конца Света 

и Дня Воскресення. 

Таким образом, изложенное свидетельствует, что смерть каж

дого человека и период его существования в могиле направлень1 

на предварительную реализацию религиозно-правовой концеп

ции «наградЬІ и наказания», которая вьtступает неотьемлемьтм 

злементом (зтапом) развития категории «мусульманская 

религиозно-правовая реальность» и имеет оценочное значение сте

пени то:ждественности практического воплощения идеи Бога (Его 

замьtсла и воли) в мусульманском позитивном праве и основанньІХ 

на нем религиозно-правовьІХ оmошениях. 
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Анохин А. Н. (Симферополь). Учение Корана и суннь1 о смерти и 
состоянии «жизни после погребения>) (религиозно-правовой аспект) 

Автор рассматривает фрагмент мусульманского реnигиозного уче

ния о предопредеnении, охвать1вающий собой зтап, предшествующий 
дню Воскресения и Дню Суда. Акцент едеnан на реnигиозно-правовьІх 

последствиях земной жизни чеnовека и ожидающих его после смерти 
награде либо наказании, предваряющих окончательньІй расчёт с Богом 
вДень Суда. 

Анохін О. М. (Сімферополь). Вчення Корана та суни про смерть і 

стан «життя після поховання>) (релігійно-правовий аспект) 
Автор розглядає фрагмент мусульманського реnігійного вчення про 

приречення, який охоплює собою етаrі, що передує ДнЮ Воскресіння та 
Дню Суду. Акцент зроблено на реnіrійно-правових наслідках земного жипя 
л10дини й нагороди чи покарання, що їі очікують після смерті, та попередній 

оСтаточний розрахунок з Богом у День Суду. 

Anohin А. N. (Simferopol). Quran's and Sunnah's doctrine about death 
and state of «life after the burial» (religious and legal aspect) 

The authoг гeviews а fгagment of lslamic religious doctrine about 
predestination. This fragment covers а stage which precedes The Day of 
Resurrection and The Day of Judgment. The author laid ап emphasis оп 
the religious апd legal coпsequeпces of the earthly life апd оп the aw~rd 
ог punishment which wait fог а persoп after death which precedes the fіпаІ 
settlemeпt with God at The Day of Judgmeпt. 

1 Коран І Перевод смьzслов u комментариев Има,...z Валерии Пороховой. - 8-е 
изд. - М: РИП ОЛ классик, 2006. 

1 Caxux аль"Бу:хари І Пер. с араб. В. М Нирва. - М: Ум.ма, 2005. 
3 Комаль Зль Зонт. Расскажи J'>tн.e о В ере. -Казань: Идеал-пресс, 2007. -

с. 341. 
4 КьІЛавуз А. С. Исламское вераучение І Пер. с турец.- .М.: Благотворительньzй 

фонд содействия духовному развитию личности «ИХЛАС»; ООО «Издательская 
группіІ«Сад», 2007~- С. 173-174. 

5 Китаб аль-Джоназа Ва-ль-Истифада Мин Хаза (Книга о джана3а) І Сост. 
u пер. с араб. А. Мусли.,..,Іов; Под общ. ред. Д В. Мухетдuнова.- ННовгород: 
ИД «Медина>>, 2007. - С. 240. 

6 Салих ас-Сухейми.- ОсІ-Іовьz верЬІ в свете Корана u Сун.І-Іьz І Пер. с араб. 
З. Кулиева: Под ред. А. Н. Факи.хи, А. аль-Гамиди.- 3-е u3д., испр., доп.- М: 
Издатель Зшаев, 2008. - С. 230. 

7 Та;и же. - С. 228 . 
. ~ Кuтаб аль-Джоназа ... - С. 144. 
9 Ca.qux ас-Су.хейми. Указ. соч. - С. 230. 
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Бондарук Т. І. (Київ) 

. ЩJЩХЕТСЬКИЙ СУД 
У ВЕлИкоМУ КНЯЗШСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ 

Становлення і розвиток шляхетського суду (під шляхетським 

судом тут розуміємо все розмаїття судових органів, яким були 

підсудні шляхтичі) у Великому князівс'І':8і Литовському є важли

вою складовою формуВа~ ~е,тс:Ьі<:9r9 стану загалом. Право 
судИТИСЯ «СВОЇМ судОМ», ЗГОДОМ «ОДІЩМ СудОМ З панами і маrnа

Тами», виборювалосяв гострій боротьбі. Таке право, закріплене 
Віленськими привілеями 1565 і 1566 рр. і юридично оформлене 
Литовським статутом 1566 р., оз11ачало врешті-решт створення 
шляхетської республіки й У. підсум~, встановлення вс~владдя 

шляхти в державі. . 
Не заг.либлюючись у цю достатньо досліджену юридичну 

схему1 , спробуємо хоча б окреслити суть такого явища, як «шлЯхет
ський суд», маючи на увазі не владну ланку, а невід'ємну складову 

суспільного середньовічного життя, якому апріорі притаманні 

конфлік:mість і агресія2 • 

У цьомузв'язку систему судів доречно розrnадати як набір різ

ної ваги важелів, що утримують суспільну рівновагу. Цим певною 

мірою серед іншого можна пояснити той судовий плюралізм, який 

мав місце у Великому князівстві Литовському як у дореформений, 

так і післяреформений період. Адже утримати баланс у суспільстві, 

де, за висловом М. Блока, «насильство перетворилося на класовий 

привілей», і досягти правосуддя було досить складно. Відносно 

повільний поступ у визнанні загальновизнаною (християнською) 

моделлю поведінки «чоловіка спокійного, статечного», а «покоя 

(миру)», «покою суседского, порадку посполитого» як бажаного 

для суспільства пояснювався, зокрема, певноюгероїзацією «сво

євольника», людини, яка зважилася на помсту, перебувала в 

запалі сутиqки, поєдинку тощо. Не можна нехтувати й виснов

ком Н. Старченко про існування «українського феномену», що 

нормував взаємини, збільшуючи діапазон коливань між нормою 

й відступом від неї - своєрідного аналогу західноєвропейського 
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карнавалу3 • У його основі - той чи інший конфлікт, який розви

вається за певними відомими загалу, переважно шляхетському, 

правилами та з дотриманням рmуалу. 

Найпоказовішим видом такого конфлікту (злочину) можна 

визнати наїзд. Адже склад даного правопорушення та судовий про

цес щодо нього цілком вкладаються у відтворений дослідницею 

сценарій цього «спектаклю конфлікту». Вочевидь, на користь цієї 

думки свідчить і значна відсоткова частка наїзду в загальній масі 

злочинів. Так, за даними, наведеними при дослідженні архіву князів 

Масальських на Волині в XVI ст. В. Поліщуком, серед переліку 
справ більша частина стосується різного роду обопільних наїздів4• 

Аналізуючи зміст справ, зафіксованих в актових книгах градських 

судів Волинського, Браславського, Київського воєводств на кінер;ь, 

XVI ст., О. О. Патяка стверджує, що здебільшого це були справи npo . 
розбійницькі напади- «І'Валтовні наїзди» шляхти чи шляхетських 

урядників5 на маєтки один одного. 
Крім іншого, ці зазіхання можна спробувати пояснити ще й, за 

висловом Н. Яковенко, «живучістю матеріалізованого сприйняття 

честі»6, в понятrя якої входили, зокрема, і маєтності в литовсько

руському соціумі, з одного боку, та трансформацією давньоруського 

«буйства» через дружинну «доблесть» у шляхетський привілей 

«наїжатю> чи «насилати мацне кrвалтом>>, з іншого. 

Очевидно, що за таких умов ефективність суду як логічного 

завершення (припинення, призупинення) конфлікту мала забезпе

чуваrися зусиллями власне представників ІШІЯХетського стану- тих 

самих озброєних людей з гіпертрофованим почутrям честі. 

До цього слід додати ті, ще мало досліджені метальні під

валини, які зумовлювали ставлення шляхтича до офіційної судової 

процедури, як такої, що може зашкодити йогр «добрій славі». Усе 

це з очевидністю має пояснити популярність полюбовного (при

ятельс~Щ>го) суду- форми налагодження конфліктних взаємин з 

допомоГою приватних осіб з ініціативи і за згодою сторін. Воче-: 

видь, саме добровільністю забезпечувалася дієвісrь приятельського 

суду як «гальмівного механізму у конфліктах :членів озброєної 

спільноти, надзвичайно вразливих щодо питань чести»7 • 
Потобовві (приятельські) суди за означенняМ мог.ли набирати 

різних форм, провадитися за різними схемами, мати різну кількість 

197 



уt{асІЩКі~, різну тривалість тощо, маючи, як за:шачає Н. Старченко8, 
за:ЩИ оДН)т мету- замирення конфлік:гУJОЧИХ сторін через певний 
досяrnутий компроміс між НИJІ..t~ . 

. , 'J3одночас карДИнальні зміни в політичному ладі держави 
в~~сЛіДок юридичного урівняння. в правах нижчої ланки боярства
шляхти з князівсько-магнатською аристократичною верхівкою 

акt:И~іЗуваnи продержавні тенденції в судовій сфері, які зре
штою зумовили nроведення судово.:.адміністративної реформи 
у ВеликомУ: князівстві ЛитовсЬкому. Хоча відомо, що законо
давча 'регшіментація у сфері судівнпцтва й достатньо ефективне 
впровадження рефор:r-.ш~ що пояснювалося насамперед сталими 
традиціями, не поЗбавила судочинство тих-таки усталених не
доліків, Як-то: слабкість' виконавчої судової влади і живучість у 
суспільстві давніх звичаєвих норм (право шляхетської помсти, 

незаперечна воля сильного магната чи князя). Саме тому в реаль

ному житті рішення судів часто залишалися не виконаними. Осно

ВНОJ?_Причиною цього буnо те1 що в умовах значноїмІлітаризації 
тодііІінього суспільства кількості сил для примусового характеру 

вико11ання своїх рішень у державних судів явно бракувало. Це ж, 
у свою чергу, не припинило подальшого функціонування, зо

крема, полюбовного суду та не подолало перетиву компетенцій, 

підсудності, складів судів. 

Отже, слід визнати різновекторність устремлінь п:rляхетськоrо 
Заrалу, зумовлених намаганням зберегrи звичний спосіб залаго

дження суперечок і нагальну необхідність по-новому струкrуру
вати цю важливу ланку суспільно-державного життя. 

ОчевИдним є також висновок про достатньо активне звер

нення ЛОСПОЛИТИХ ДО судіВСЬКОГО захисту. Це МОЖе СВЇДЧИТИ про 
високий рівень правової культури, зокрема, українців, які добре 
знали норми діючого права й активно його використовували, 

відстоюючи в судах власні інтереси (особливо прокуратори 

чи умоцовані), що не могло не сприяти синтезуванню власне 

украІнського права. 

· Так само очевидно: якщо у вітчизняному правовому досвіді 
шукати протомодель широко обговорюваного сьогодні в Україні 
Інституту присяжних, то більшість його ознак можна знайти саме 
в інституті полюбовного (приятельськоrо) суду. Такі з них, як 
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колегіальність, презентативиїсть («человек добрий, спокойний, 

статечний, на праве знаний»), незалежність від державних судів 

роблять його прототипом інституту присяжних. 

Бондарук Т. І. (Київ). Шляхетський суд у Великому князівстві 

Литовському 

Розглядється інститут суду як ланка суспільного жипя в контексті 

становлення шляхетського стану. 

Бондарук Т. И. (Киев). Шляхотский ·суд в Великом княжество 
Литавском 

Рассматривается институт суда как звено общественной Жизни в 
контексте становления шляхетського сословия. 

Bondaruk Т. І. (Kyiv). Szlachta court in the Grand Duchy of Lithuania 
The article studies the institution of court as an element of public life іп 

the context of Szlachta class establishment. 

1 С::vд і судочинство на українських землях у Xlf'"-XJ7 ст. І За 3аг. рео. ·проф. 
П. Музиченка. - Одеса: А.строПринт, 2000.: Ковальова С. Г. С'удрустріІі..і суоо
чинство на українсьюі.х зе.м.лях Вітикого КНЯ3Ївства ·литовськqгq., - .. Мико.шїв: 
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Сокальська О. В. (Одеса) 

ВІД ЛУЦЬКА ДО ЛЮБЛПІА: ІЕНЕЗА 
ШЛЯХЕТСЬКИХ АПЕЛЯЦІЙНИХ 

. ТРИБУНАЛШ у :XVI-XVII ст. 

У XVI ст. питання реформування системи судочинства як для 
коронної, так і для литовсько-руської шляхrи були наріжним каме

нем політичної боротЬби за розширеШІя власних прав. У Великому 
князівстві Литовському шляхетський загал домігся запровадже1ШЯ 

повітових виборних судів. У Короні ж, де гродські та земські суди 

діяли вже понад століття, шляхrа тим часом вела сеймову боротьбу 

За реформування центральних органів судочинства. Майже 50 років 
у владних колах точилися дискусії щодо запровадження окремих 

апеляційних судів (апеляція як форма оскарження закріплена в 

коронному праві у 1523 р.- О.С.). Це було нагальною потребою, 

оскільки центральні судові установи не справлялися з тією кіль

кісnо апеляційних скарг, що надходили до королівської канцелярії. 

Розrіuщ скарг на рішення гродських та земських судів коронних 

земеЛь було передано вічовим судам, але вони були лише судами 
другої інстанції і їх рішення можна було оскаржити у вищому суді. 

1563 р. у воєводствах було створено апеляційні суди, що розгляда
ли справи як остаточна інстанція. Однак це не змінило ситуації з 

судовою тяганиною. Королівський служебник при дворі Сигізмун

да ПІ А. Любелецький писав, що в період правління Сигізмунда 

Августа зібралося так багато апеляційних скарг, що в подальшому 

трибуналу знадобилося декілька років, щоб розmянути їх. Серед 

них були й такі, що чекали на переmяд 40 років1 • 
Перший довготривалий період безкоролів 'я, коли функції 

управління державою перебрав на себе шляхетський сейм, а у про

вінціях-воєводські й повітові сеймики, дав імпульс до формування 

нових уявлень про судову владу. Саме в період 1572-1574 рр. ви
кристалізувалися організаційні засади діяльності трибунальських 

судів. Так, кточовою проблематикою сеймиків більшості коронних 

провінцій восени 1574 р. було створення у землях і воєводствах 
судів останньої інстанції, що мали функціонувати, доки остаточно 
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не бУде ~иріш~но питання запровадження загальнодержавного 

апелЯційного трибуналу2 • 
У волинському шляхетському соціумі в цей період також 

леrітимізувалася ідея організації апеляційної інстанції в межах 

воєводства. Сеймикава ухвала шляхти Волинського воєводства 

від 5 травня 1575 р. передбачала створення апеляційної інстанції 
для Волині зц. прикладом ішпих коронних воєводств. До склцду 
апеляційного суду повинні були увійrи: луцький біскуп, волинські 
воєвод~, J<ЩІІТелян, хорунжий, луцький юпочник, підкоморії й вой
СЬJ{і трьох повітів, а також по два шляхтичі з кожного пові'!)' й по 
одному представнику від міщан Луцька, Володимира і Кременця 

для вирішення міщанських справ. Судові засідання мали відбува

тися раз на рік упродовж місяця в Луцьку, починаючи від дня 

Св. Мартина (11 листопадау. 
Реформа центральних органів судочинства, що була предметом 

активних сеймових обговорень у Короні Польській починаючи з 

1543 р., завершилася запровцдженням 1578 р. Коронного трибуна
лу-вищого ацеляційного суду. До його компетеІЩіЇ належав розrnяд 

апеляційНИХ скарг на рішення земських, градських і підкоморських 
судів. ВирокиКоронного трибунаду були остm-очними й не пjдлягали 

оскарженню. Засідання трибуналу проходили посесійно в Пйотркові 

(розrnядали апеляції судів Великої Польщі) та Любліні (розгляда

ли скарги на рішення судів Малої ПQJІЬщі). До склцду Коронного 

трибуналу входили депутати-судді, обрані строком на один рік на 

повітових сеймиках, по одному представникувід мешnихвоєводств 

та по два від більших. Згідно із сеймовою КОНСТИ'І)'Цією 1578 р. судді 
мали бути особами «годньІми, богобойнЬІми, цнотливь1ми, права и 

ЗВЬІЧаев СудОВЬІХ ОНОГО краю умеетньІМИ И ОСеЛЬІМИ». 

В основу прІЩИсів, що визначали засади діяльності трибу

нальського суду, були закладені такі принципи: становий харакrер 

компетенції; колегіальність; суддя, який розг.лядав справу в першій 

інсппщії, не міг бути присутнім при розгляді. апеляційної скарги; 
після закінчення повноважень трибунальського судці заборонялося 
його повторне обрання депутатом. упродовж чотирьох років, за 

винятком випадків, коли б у «воєводстві на того же вси згодили». 

Сеймові консТИ'І)'ції почаrку XVII ст. забороняли повторне обрання 
трибунальським судцею до кінця чотирирічного терміну, поєднання 
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депутатських повноважень з посольською діяльністю на сеймі та 

застерігали від обрання депутатами осіб, що мали власні справИ в 

трибуналі; ·я·кщо ж ІШІЯХТИЧа було все-таки обрано, то його справа 

відкладаласЯ на настуnні «трибунальські роки»4 • 
Сеймова конституція 1578 р. також передбачала створення 

трибуналу у Луцьку для 'розгляду скарг на рішення гродськиХ, 

земських та підкоморських судів Волинського, Брацлавського та 

Київського воєводетв. Існування окремого трибуналу дпя україн

ських воєводств, приєднаних до Польщі в 1569 р., пояснюється 
осібним становищем останніх порівняно із коронними землями. 

Проте не лише дія на українських землях «територіального>> пра

ва (Ста'І)'ТУ Великого князівства Литовського 1566 р.) з)'МС>вила 
створення окремоГо трибуналу, що розглядав би апеляційні скарги 
на підставі чинних у регіоні правових норм. На нашу думку, саме 

судова-самоорганізація шляхетства Волинського воєводства в пе

ріод безкоролів' я 1572-1576 рр. стала rрунтом для в:іlрова.t&І<ення 
ретіональното трибуналу, окрім того, була попередня практика 

організації воєводських апеляційних судів у коронНих земЛях. 

С>юновні засади діяльності Коронного трибуналу були чИffіn.:ІМи 
й дпя· Луцького трибуналу: «Ижь тЬІе воеводства судят правом И 

ста'і'уТЕ>м великого князтва Литовекого перед депутатЬІ, которЬІе 

они себе на соймику оберуть ... ТЬІМ порядком и ТЬJмИ арть1кулЬІ 

... в констьпуцею теперешmою в"ЬписаньІм». До його склаД)імаrіи 
входити судді-депутати, обрані від кожного воєводства [«у воевод
стве Вольшском"Ь особ"Ь пят, а в ИНЬІХ по чотири»], які збиралися 

б раз ніі :рік на «роки великі трибунальські». 
Вибори депутатів Луцького трибуналу від Волинського воє

водства були проведені 1.6 вересня 1578 р. Про обрання суддів в 
інших воєводствах відомостей не збереглося або ж такі сеймики 

не скликалися, оскільки на перших «трибунальських роках» 

11 J'іІіЮтопада 1578 р. суд засідав у неповному складі: від Київщини 
не було жодного представника, а Брацлавщину репрезенrував лише 

один деnутат- В. Гулевич. Жодної апеляції на рішення повітових 

судів ·Брацлавського та Київського воєводств до трибуналу також 

не надійшло. Отже, на першій сесії трибунал у Луцьку розrnядав 

лише скарги на рішення повітових судів Волинського воєводства. 

Відсутність 1578 р. у Луцькому трибуналі справ, переданих із судів 
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Брацлавського й Київського воєводств, а також і депутатів від них, 

можна пояснити необізнаністю широких кіл шляхти означених 

воєводств цро запровадження трибуналу: «ся нихто не сподевал, 

абьІ судьІ трибуналские у воеводстве Вольшском певне· до йти 

могли»5• Окрім того, населення дотримувалося консервативних 

поrnядів на порядок подання апеляцій. Небажання «судитися» 

в Луцькому трибуналі висловлювали й окремі представники 
волинської шляхти, зокрема проти запровадження трибуналу 

виступав кн. Острозький6• Подібні причини й житrєві реалії, зо

крема війна, під час якої припинялася діяльність повітових судів, 
зумовили нежитrєздатність і апеляційного суду в українських 

воєводствах. У 1579 р. Луцький трибунал не зібрався на судові 
«роки», оскільки судді не були обрані. У 1579-1580 рр. повітові 
суди допускали апеляції як до трибуналу, так і до короля. Пізніше 

шляхта повернулася до попередньої практики подання апеляцій у 

королівський задвірний суд, оскільки Луцький трибунал, будучи 

de-jure апеляційною установою, з 1579 р. не функціонував. 
01Же, спроба запровадження регіонального трибуналу, як і 

подібних установ у коронних воєводствах, виявилася невдалою. J 
справа тут не стільки у відставанні волинської шляхти у сфері полі

тичної культури, скільки в особливості річпосполитської культури 

в цілому, де безперечною цінністю було відчуття шляхтою своєї 

єдності, що обмежувало регіональні починання7• 
Формально Луцький трибунал зберігав чинність до 1589 р., 

коли на прохання шляхти Волинського й Брацлавського воєводств 

апеляційною інстанцією для повітових шляхетських судів став 

Коронний трибунал (у судових актах уживано назву Головний 

Трибунал Коронний Jhоблінський, оскільки справи розmядалися 

під час судових сесій, що проходили в Jhобліні). У 1590 р. до них 
приєдналося й Ки'івське воєводство. 

Згідно з сеймовою ухвалою 1589 р. до складу Коронного 
трибуналу повинні були увійти по два представники від кожного 

повіту Волинського воєводства й два депутати від Брацлавського 

воєводства. Рішення у справах, направлених із судів Брацлавського 

й Волинського воєводств, судді повинні були приймати на підставі 

Статуту 1566 р. і записувати руською мовою. Вибори до Трибу
налу в Київському воєводстві мали проходити «ТИМ способом, як 
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воєводству Волинському т~ Брацлавському позволено»8 • Сеймова 
констm:уція 1635 р. закріпила представництво у трибуналі й ІІІЛЯХТй 
ЧерlІіг.івського воєводства:, по oдHOJ\.l)' депутату від повіту. Справи 

повітових,судів Чернігівського воєводстsа розrnядалися після справ 

Брацлавського воєводства згідно з нормами Стаrуту 1566 р.9 01Же, 
від вищезазначених." воєводств до К<:~ронного трибуналу було деле

говано.12 депутатів-суддів. Переважали серед них представники 

волщ:Ісь~ої шляхrи, що давало їм; можливість суттєво впливати на 

перебіг судочинства й прийняття рішення. Очевидно, саме тому 

сейм 1613 р. вніс роз' яснешІЯ щодо депутатів Волинського воєвод
ства: лише два його представники мали право голосу «в коронних 

справах» (тобто прирозгляді справ з інших коронних воєводств)10 • 

Запровадження апеляційних трибуналів стало логічним за

вершеІПіЯМ процесу утвердження шляхетських привілеїв у сфері 

судочинства, але сподівання шляхти на швидке й справедливе 

правосуддя виявилися марними. Трибунал, як і дореформені суди; 

був переобтяжений апеляційними скаргами, оскільки сторони за 

будь-яких формальних підстав намагалися уникнути розГляду 

справи в першій інстанції й перенести справу у вищий суд. Фор• 

мальн<;> трибунал,був остаточною інстанцією, але на суддів можна 

було подавати скаргу в задвірний суд на підставі того, що розr:шщ 

справи чи прийняте рішення не відповідали «nисаному праву». 

Усі «хвороби та вади» тогочасного шляхетського судочинства: 

продажність суддів, відсутність у них фахової підготовки,· недбале 

ставлення до суддівських повноважень, значні судові витрати на

скрізь пронизували й трибунальський С)'д. Вибори депутагів на пові

тоsих сеймиках перетворювалися на змагання основних магнатських 

уrруповань та родшию-регіональних ютапів за трибунальське крісло. 

З числа ютієнтів формувалося трибунальське лоббі, яке мусило від

стоювати інтереси свого патрона11 • Дотепер збереглася легенда про 

«Чортову лапу», в якій описується розrnяд Люблінським трибуналом 

справи бідної вдови та впливового магната. Трибунальські судді, 
підкуплені останнім, незважаючи на переконливі докази, вирішили 

справу на користь ШЛЯХІИЧа. Після оголошеШІЯ вироку вдова в розпа

чіпіднесла руки до розп'яття, що висіло в залі суду, й мовила: «Якби 

дияволи розrnядали справу, то навіть вони винесли б справедливіший 

вирою>. Тієї ж ночі трибунальський писар бачив, як у судовій залі 
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з'явилися загадкові постаті, одягнені в жупани та шляхетські плат

тя, через чорні перукияких пробивалися роги. Диявольські судді 

провели повторний розrnяд справи й винесли присуд на користь 

вдови. ДлЯ того щоб скріпити вирок своєю печаткою, диявольський 

С)МЯ вдарив рукою об сrіл і випалив на дошці знак- «чортову лапу». 
В той же час Ісус на розп'ятті відвернув голову, аби не бачити, що 

диявольський суд є справедливітим за mодський. 

Сучасники зазначали, що шляхта вбачала в тРибуналі ідеа
лістичне уособлення справедливого й демократичного cyJJY, на 
практиці ж він виявився органом упередженим і корумпованим. 

Однак його діяльність сприяла усвідомленню шляхетським за

галом цінності права та збільшенню ваги фахових знань у сфері 

юриспруденції, про що свідчать постійні петиції депутатів сейму 

про удосконалення· організаційних засад діяльності Коронного 

трибуналу, що на.дХ.одиЩІ упродовж XVII ст. Запровадження апе
ляційних трибуналів стало закономірним завершенням процесу 

формування вертикалі станового шляхетського судочинства, а 

система шляхетського судоустрою, на вершИні якої перебували 

трибунальські суди, проіснувала в Речі Посполитій понад 200 років. 

Сокальська О. В. (Одеса). Від Луцька до Любліна: r'енеза шляхет

ських апеляційних трибуналів у XVI-XVII ст. 
Досліджуються етапи запровадження трибунальських судів у Короні 

Польській та організаційні засади діяльності Коронного й Луцького трибу
налів. Окреслено причин\11 й умо.Ци функціонування окремого трибуналу 
для Волинського, Брацлавського та КиТвського воєводсі"s. 

Сокальская Е. В. (Одесса). От Луцка до Люблина: генезис шля
хєтских апелляционньІх трибуналов в XVI-XVII вв. 

Исследуются зтапьІ учреждения апелляционнь1х трибуналов в Коро
не Польекай и принципьІ организации Коронного и Луцкого трибуналов. 
ПроанализированьІ причиньІ и условия функционирования отдельного 
трибунела для Воль1нского, Брацлавекого и Киевского воєводств. 

Sokalska О. V. (Odessa). From Lutsk to Lublin·: .origin of nobility 
appellate tribunals in the XVI-XVII centuries 

The article investigates the implementatioп stages of appellate tribunal 
courts in the Polish Cгown and oгganizational principles ofthe CroWп апd Lutsk 
Tribunals. The reasoпs апd coпditioпs for the fuпctioniпg of а separate tribunal 
fог Volyn, Bratslav апd Kiev proviпces are aпalyzed. 
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Біслобоков К. А. (Київ) 

ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ПРАВОВО{'.О ЕТОСУ ХVІП СТОЛІТТЯ 

Значення ХVПІ столітrя в українській історі1" загалом Й іс
торі1' права Зокрема є безсумнівним. У кількох публікаціях я вже 
звертався до питань, пов' язаних з укра'інською правовою тради

цією та юридичною професією. Цей напрям видається важливим 

і перспективним з багатьох точок зору, насамперед, Якщо йдеться 
про дослідження судової системи, судочинства та професійної 
спільноти в системі юстиції- тем, які залишаються акrуальними 

не лише для вчених, а й для всього україНського суспільства. 
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Чи можна говорити про існування українського правового ето.,. 

су x:Vm столітrя? На мій поmяд, так. Ця, наразі більшою мірою 
гіпотетична, теза завдячує не так факrам, як дослідницькій інrуїції, 

а отже ставить на порядок денний низку завдань евристичного й 

аналітичного характеру. 

Ето~- одне з основних понять соціології культури, що визначає 
стиль життя суспільної групи, загальну орієнтацію певної кулЬ'rури, 

прийняту в ній ієрархію цінностей, яка може бути явно вираженою 

або виведеною з поведінки членів групи (сучасна філософія діалоrу 

інтерпретує етос як сукупність моральних імперативів, імпліцитна 
влас'ЩВИХ інrерсуб' єктиому просторові). 

Така формула потребує насамперед ідентифікації соціальної 

групи та визначення їі меж і характерних ознак, що вирізняють ії 

як спільноту й субкультуру. Важливим є також розуміння внутріш.,. 

ньої струкrури такої групи. Наступним завданням є дослідження 

групових типів мислення та моделей поведінки, які, своєю чергою, 

визначаються відповідною системою цінностей. 

Говорячи про укрЩ"нсJ;>ку правову еліту (обмежую цю катего

рію суддівським корпусом), треба насамперед, з' ясувати чи набуло 

суддівство ознак професії у XVIII ст. Позитивна відповідь на це 
питання не лише дає нам основну ознаку для визначення об' єкта 

дослідження, а й дає змоrу застосувати в ньому моделі й концеn

ції, що традиційно використовуються соціальною історією для аналізу 

еліт, насамперед професійної бюрокршії в модерній Європі :ХVШ ст., 

яка несе на собі глибокий відбиток процесів раціоналізації та 

спеціалізації. Найпродуктивнішими для дослідження політичної 

та правової еліти Гетьманщини, пов'язаної з Європою традицією й 

водночас заручниці реалій модернізаціїпо-російськи (і як наслідок

неминучої абсорбціі), вважаю ціннісний та порівняльний підходи. 

З одного боку, це- спадсік політичної та правової культури Речі 

Посполитої з їі парламентаризмом, фетишизацією права, розвине
ною судовою системою, приматом приватного права, особистими 

свободами (що й надалі вважаються базовими). За зауваженням 

американського історика Р. Лорда, Річ Посполита виявилася «най

більшим і найамбітнітим експериментом з республіканською 
формою правління, відомим світові з часів римлян». «Вітчизна, -за 
висловом одного магната у 1620-х роках, який описує кредо арис-
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тократії., - полягає не в стінах, кордонах чи добра.х, а в здійсненні 

законів і свободи»; А от що писав відомий голландський правник 

Гуго Гроційулисті до польського приятеля:« ... свобода думати, 
що захочеш, і говорити, що'думаєш, rрунrується серед вас на за

конах королівства» (цитати подані заП. Вандичем1). Незважаючи 

на свої-недоліки,· польське республіканство, з його політичною та 

правовою системою; було важливою школою для українськоїшлях

ти (не-забуваймо, що русини-українці були найбільшою етнічною 

групою на території Корони, що робило їх третьою, хоч і не ви

знаною офіційно, нацією Речі Посполитоі). Перефразовуючи. того 

ж Вандича, можна сказати, що саме політична нація сформувала 

і зберігала українську ідентичність і цінності, а республіканська 

традиція підтримувала своєрідне громадянське суспільство, що 

існувало під владою чужих держав2• 

З. іншого боку, цілком протилежний ціннісний ряд. Примат 

сильної, необмеженої виконавчої влади. Система, для якої існує 

лише панування, з одного боку, та вдячна покірність - з іншого, 

де інквізиційне, закрите судочинство залишал.ося аж до· 60-х рр. 

ХІХ ст. прерогативою самодержавства, яке, своєю чергою, пре

тендувало на роль єдиного джерела права. ЛИШе 1785 р. жалувана 
грамота надала дворянству можливість захисту своіх прав у суді, 

а найголовніше- вперше надала йому повне право власності. Тож 

у Росії не могло існувати mибоко вкоріненої традиції прИватного 

права, .. властивої Заходу, а російське дворянство поділяла з монар
хом зневажливе ставлення до суду й судових функцій, адже своїми 

статками і стаrусом воно було зобов' язане не традиційним приві

леям, а особистій службі Господарю і пов' язувало свої інтереси з 

його необмеженою владою3 • 

Виходячи з цих орієнтирів і базуючись на Веберівській мо

делі бюрократії та Дюркгаймовій концепції професійної групи, 

можна спробувати попередньо окреслити коло чинників впливу 

на. формування ціннісного простору українського правового 

етосу ХVПІ ст. З. Когут у своєму порядку денному дослідження 

еліти Гетьманщини вирізняє три основні категорії у іХ поєднанні: 

стшус, багатство та владу, окремо акцентуючи увагу на питаннях 

регулювання досrупу до еліти, створенні нею особливого стилю 

життя, розвитку їі ·поглядів, у тому числі політичних4• Р. Вотм~н, 
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досліджуючи формування російського правового етосу в ХІХ ст., 

застосовує такі критеріїj :як походження чиновників від юстиції, 
ЇХНЯ освіта та тип·кар'єриt;. 

Повертаючись до визначення дослідницьких завдань, доцільно 

було б деталізуваm та впорядкувати перелік критеріїВ, необхідних, 

на мою думку, для аналізу правової еліти як соціальної групи, й 

окреслити. коло питань, відповіді на які дадуть mибше розуміння 

їі "етосу. Проте першим завданням є окреслення самої групи осіб, 

які обіймали суддівські уряди Гетьманщини. За попередНіми під

рахунками, базованими на публікаціїЮрія Гаєцького6, йдеться про 
107 осіб, які очолювали полкові суди в період від 80-90-х років 
:ХVП ст. до кінця 70 - поч. 80-х років ХVІП століття, а також 19 
генеральних суддів від 1672 до 177 6 р. Шдкреслюю умовність цих 
підрахунків, оскільки Гаєцькому були доступні лише опубліковані 

джерела. Також цей перелік не містить, наприклад, асесорів Гене

рального військового суду (ГВС). Окреме питання -чи включати 

до підрахунків канцеляристів, принаймні ГВС, які відігравали 

помітну роль у судовому провадженні та з лав яких рекрутувалася 

значна кількість суддів різного рівня. 

Головними ознаками професії є спеціальна освіта, досвід і 

соціальний статус. Звідси випливає ряд питань, як-то: чи є фор

малізованими та контрольованими державою освітній процес, 

призначення або вибори на лосаду (зокрема критерії лідбору 

кандидатів та підтвердження ними відповідності)?; яким чином 

професійний досвід суддів пов' язаний з типом кар' єри (вік вступу 

на службу; паралельний досвід - наприклад, військової служби, 

кар'єрне зростання, середній вік etc)?; чи надає професія соціаль
нИй статус і за якими критеріями- моральними, майновимичиїх 

поєднаюrям (наприклад, суддівство є обов'язком перед державою 

та суспільством- спужінням загальному блаrу, чи просто прибут

ковою посадою), звідси самосприйняття та зовнішнє сприйняття 

судцівської професі1, зокрема й усталені стереотипи на .юцтагц: 

«суддя -втілення справедливості» або «усі судді -хабарники». 

Однак харакrерні моделі поведінки, які визначаються через 

ментальні на:станови ієрархією цінностей, з одного боку, формУ

ються завдяки зазначеним вище чинникам, що створюють профе

сійне середовище, з іншого - зумовлені такою важливою складо-
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вою, як традиція, засвоєння якої (обсяг і трансформації- окреме 

питання) СІІffрається на походження (включно з неформальною 
системоюзв'язків та покровительства, майновим статусом, штоб

ними настановІЩи. ~t9 ), виховання, освіту, читання. 
Ос:новниіj матеріагІ для реалізації такого роду дослідницьких 

завдань дає масив офіційних паслужних документів старшини, 

т. :,m.. казQк :щю службу, які достатньою мірою формалізовані, а стан 
їх зб~реження. з точки зору загальної кількості та хронологічного 

розподілу можна вважати цілком задовільним. Більшість цих мате

ріалів зберігається в Центральному державному історичному архіві 

України, м. КиіВ (UДІАУК), переважно у фонді 51, Генеральна 
війсь~ова канцелярія. На жаль, відчувається брак матеріалів при

ваrногqхарактеру- листів, щоденників, спогадів, літературних, 

філософських і правових праць, без яких важко дослідити світо

сприйняття, цілі тацj:щюсті у ставленні до службових обов'язків, 

зрештою культур;ні віцщви- чинники, що формують етос. 
Мої окремі спостереження над рисами юридичної професії 

подані в опублікованій нещодавно статті, присвяченій Федору 

Чуйкевичу7 • Зробити їх допомогли дві докладні «сказки о службах» 
відомого правника, знайдені мною в ЦДІАУК, але серйозні уза

га.щ,нен;ня потребують великої та систематичної праці, пов'язаної 

Як з архів~ пошуками, так і з глибоким аналізом виявленого 
матеріалу. 

J.: 

Біслобоков К. А. (Київ). Завдання та перспективи дослідження 

укра'інськоі"о правового етосу XVIII століття 
Окреслено коло завдань дослідження суддівської професії та укра

їнського правового етосу в Гетьманщині XVIII ст . 

. Вислобоков К. А. (Киев). Задачи и перспективьІ исследования 
украи.нского правового зтоса XVIII века 

ЬЧерчен круг задач исследования судейекай профессии и украинского 
правового зтоса в Гетманщине XVIII в. 

Vyslobokov К. А. (Kyiv). The challenges and prospects of research 
of Ukrainiaп legal ethos of the XVI11th century 

The article outlines the range of problems in the study of judicial profession 
and Ukrainian legal ethos in Hetmanate of the XVII lth century. 
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Кісели~нІц~.:В. Ц. (ЛьвіВ) 
•· ,І ·:. ;· 

СУДОВИЙ зАХИст.'.:··. 

МІСЬКОЇТЕРИТОР~НОЇГРО~ 
ЛЬВОВА В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ 

Серед функцій середньовічного міського црав,а, і npp це .сІ}ід:
чить аналіз історії міського np~a Львова, однією, з найважливіщих 

була функція правового захисrу міст1:1. у ВЇЩJОСИ,І;І,~'Х із дер~ощ, 
іншими містами, феодалами тощо. Громада ЛьвовІ:!. вnродо;вж Сс;::
редньовіччя активно шукала і в~кор~,с:rовувала.різні формипра
вового захисrу, цос'І)'Пово виділяючи Його,ЯJ.( осно~ну зовнішню 
функцію. Необхідно відзначити, що ця функція ~вівськоїrррмади 
та їі правова основа спеціально не досліджувалJrІс~ нj. історико

правовою, ні історичною НауІЩМИ. Емпіричною б~що дця. Д розу
мінНЯ є архівні матеріалИ,,а також наукове дослідж~ння Р.:Зубика, 
присвячене фінансам ЛьвQва у першій половині хv:п. щоліття1 • 

Аналіз архівних матерjалів підтверджує тезу прот~. що пра
вовий захист львівської громади передбач~ дці складові: суд<?:ВИЙ 

захист і представництво та захист прав і інrересів міс1;~ .вrшиво

вими особами. Така класифікація врахову~ історико,. правові реалії 
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Середньовіччя, осЮльки:, якщо, для прикладу, судовий захист був 

характерний (тією чи іншою мірою) для більшості історичних 

епох, то другий спосіб захисту важко зрозуміти без врахування 

сутнісного змісту феодалізму. 

Захист прав та інтересів міськоїгромади у судах уже в ранньому 

Середньовіччі набув систематичності і надалі розвивався, про що 

свідчить судова пракrика та постійне зростання видаrків на ведення 
справ міста в судах. Цей розвиток безпосередньо був пов' язаний зі 

становленням судової системи Польського королівства та Речі По

сполитої. Загалом історія суду та судочинства досить добре вивчена 

польською історико-правовою наукою. Останнім часом система

тичний інтерес до історії судова-х органів на українських землях 

Польського королівства та Речі Посполитої виявляють українські 

історики права. Відтак сформовані знання про історію судів і су

дочинства на українських землях у складі Польського Королівства 

та Речі ПоспоЛитої XIV-XVIII століття й історико-правовий аналіз 
судової практики тих часів допомагають реконструювати механізм 

судового захисту прав і інтересів львівської громади. 

Чи не найважливіша ознака цього :механізму - наявність по

стійних місь~ урядовців, основним завданням яких була органі
зація та участь у судовому захисті міста (міської громади). До них 

можна віднести насамперед синдика, возного, інстягатора ( проку
ратора), захисника (представника) міста у судах та писаря. Деякі з 

цихурядовців були посадовими особами війтівсько-лавничого суду 

міста Львова, тому і'хній'процесуальний статус, функції та завдання 

в міському суді необхідно відрізняти від завдань у інших судах2• 
На думку більшості дослідників історії Львова, правовий за

хист міста покладався на синдика (вчений правник, як правило, 

«doctor utriusque iuris» ). За свідченням ·р. Зубика, обсяг його по
вноважень та діяльності був дуже широкий і, зокрема, стосувався 

правового захисту міста назовні, опікИ над малолітніми, сирота

ми та бідними. До його компетенції відносилось також ведення 
більшості справ у гродських чи земських судах, захист міста у 
придворних судах і Люб.nінс:Ькому трибуналі, ведення переписки 

з цими судами, веде:ннЯ··оnисів стану спірних питань та ряд інших 

справ, які стосувалися процесів, що провадило місто. Поряд з тим 

елід зазначити, що синдик, як посадов·а особа, не був незалежним 
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у своїй діяльності від міських самоврядних органів, зокрема свої 

повноваження він не міг реалізовувати без участі райців (членів 

міської ради), прокуратора та писаря ради, однак ініціатива щодо 

захисту тих чи інmих прав міста· виходила саме від нього. 

Спроби порівняти повноваження синдика із повноваженнЯми 

завідувача юридичного відділу сучасної міської раДи (чи навіть 

юриста цього відділу) приречені, певною мірою, на невдачу, 

оскільки синдик, крім передбаченої міським правом участі в довго

тривалих судових процесах, повинен. був налагоджувати стосунки 

з численними світськими урядовцями та духовними особами, 

з послами (депутатами) і сенаторами, шляхтою, земськими та 

rродськими урядниками. Це дозволило Р. Зубику назвати синдика 

міським міністром зовнішніх справ у мініатюрі. 

·Особиста роль синдика у довготривалих судових процесах 

змушувала міську раду Львова ретельно добиратИ осіб на цю по

саду і сплачувати високу винагороду за його працю. Наприклад, 

оплата праці синдика в середині XVll століття становила п'ять, а 
згодом вісім злотих на тиждень. Це була одна із найбільш висо

кооплачуваних міських посад, а ії розмір у грошовоМу еквіваленті 

факrично прирівнювався до доходів міських ра:й:ців (депутатів). 
Окрім того, синдику оплачувалося помеІІі.J.<анШІ на рИНКовій площі, 
а в окремих випадках- і винагороди за усnішне ведеНня сnрав. 

Серед осіб, які забезпечували налеЖне функціонування 

лавничого (кримінального) суду ·у Львові, чільне місце посідав 

возний (begellus iuris). Його зовнішні функції були обумовлені 
місцем серед міських слуг та посадовими обов'язками, головними 

серед яких були обов' язки представника ·судової влади міста. На 

посаду возного мorna бути призначена:·особа: чоловічої статі, яка 

мала міське громадянство, досягнула 2'1.:.річного віку та володіла 

нерухомим майном3 • Кандидатуру возного пропонував війt із лав

никами, а міська рада 1ї затверджувала. Основними професійними 

обов'язками возного як посадової особи та представника судової 
влади міста були: забезпечення прибутtЯ сторін процесу на судове 

засідання, затримання, арешт підозрюваних та обвинувачуваних у 

вчиненні злочину, проведення разом із війтом і лавникамн обшуків, 

конфіскації знарядь злочину і предметів, на яких залишилися слі
ди зло~. Як свідчать архівні джерела, до компетенції возного 
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·входив також обов' язок захисrу інтересів усіх осіб, які перебували 

під юрисдикцією міста, та надання свідчень по справі5 • 
Окрім цього, як зазначає С. Білостоцький, до повноваженьвоз

ного входило також обнародування королівських привілеїв, уХвал 

органів міФької влади, постанов суду про розшук злочинців, зачи
тування вироків по кримінальних справа.х у людних місцях міста, 

а також наг.ляд за. ув' язненими6• Свої обов' язки возний виконував 
у межах міста, а у випадку, коли перебував поза межами міста, він 
виконував доручення синдика, а саме: гоrував матеріали справ, 

стежив за розг.лядом справ міста у «гроді і земстві» тощо. Возний 

також стежив за виконанням вартою ратуші своїх функцій під час 

проведення судових засідань та виконував інші доручення синдика. 

За свою нелегку, і як свідчать архівні матеріали, невдячну 

працю возний до 1626 року отримував по два злотих щокварталь
но, пі:щіще - по одному злотому і десять грошей щотижня, а ще 
пізніше,.,.,., nо чотири злотих щотижня7 • 

1;3ажливішу роль порівняно з возним у правовому захисті 

міської громади займав інстягатор ( прокуратор ). Суперечливе ото
тожнення інстягатора та прокуратора відбулося на основі відомої 

праці О. Чодовського «Поrnяд на організацію і діяльність давніх 

влад Львова до 1848 року»8 • На думку Р. Зубика, повноваження й 

діяльність інститатора стосувалися ввутрішніх справ міста, тоді 

як прокуратор вис'І)'Пав у державних судах, передовсім на запит 

міської СІ\~рб:ниці9• Підставами для такого розмежування є також 

архівні матеріFUІи про міські представництва (місіі), зокрема, в 

королівських: судах Варшави, де поряд із синдиком, райцями, лав

никами, раєцьким і правовим писарем знаходимо і прокуратора. 

Тогочасних прокураторів ототожнюють із захисниками в судах 

і досліджують jхню діяльність як складову icтopjj' адвокаrури. 

У середині ХVПІ ст. прокуратор отримував сталу платню по 

чо:rири злотих щоквартально, а також винагороди (гонорари) за 

виграні справи та за стягнення з боржників грошей - у розмірі 
п'ять злотих з кожних 100 злотих, отриманих містом . 

. . . , Відмінності у правовому стаrусі інстягатора та прокуратора 
від;зн.:цчають сучасні історики права. Діяльність інститаторів най

часЦцхе досліджують як складову історії прокураrури в Україні, 

як історичну передумову формування інстятуrу прокуратури10 • 
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Важливе місце в механізмі правового захисту міської громади 

пос1дав rn~cap. Наприклад, як зазначає Р. Зубик, у період з 1624 до 
1635 року у представництвах до Варшав:ц пИсарі брали участь 15 
разів (ідеться про тІік званих писарів ради та лави. -В. К. ), тоді як 
прокуратори -тільки двічі11 • Перша згадка про писаря у Львові дmу

єrься 1359 роком12• Після одержання локаційного привілею у Львові 
було створено міську канцелярію на чолі з писарем.У.документах 

писар зга,дуєrься під назвами «notarius scaMnorum», «notarius judicii 
et scabinorum», а в німецькомовних текстах- «scheppenschreiber». 
ЗасвідчеЮІЯмД. Зубрицького, до 1576рокуу Львовібувлише один 

писар для ради і лави, а в цьому році обрали двох з річною платнею 

по 15 злотих на квартал, бакалаврів Станіслава Гонсьорка і Войтіха 
Острожа13 • Прикметно,_що після поділу цих посад, писарі. зокрема, 

лавичастіше брали участь у виїзних місіях міської громади та пред

ставляли іі інтереси на різноманітних судових процесах. 

Про важливість і значимість цієї посади для міста свідчили 

вимоги до кандидата, особливо щодо освітнього цензу, який рідко 

застосовувався в період середньовіччя. Кандидат на посаду писаря 

повинен був добре володіти кільКома мовами та'фахово розумітися 

у юриспруденції14.' Відповідно до декрету короля Яна П Казимира 

1661 року, як стверджує Д. Зубрицький, міських писарів можна було 
обирати з числа докторів. Серед львівських писарів було чимало 

докrорів філософії та права 15• Їхній житrєвий та науковий досвід 
дозволяв фахово представляти інтереси міста (громади) у королів

ських судах, перед королем та ІШІЯхетським урядниками. Проте на 

підставі архівних матеріалів важко визначити чи представництво 

в суді можна віднести до постійних повноважень ШІсаря чи до 
разових доручень ради або засrупництва синдика. 

Значно істотнітою була роль писаря в підготовці (написанні) 

правових документів, зокрема процесуальних. За недагримання відпо

відних вимогпри складанні такихдокументів він міг буm:притяmутий 
до суворої відповідальності. Так, «nисар, який зробив неправдивий, 

неточнийзапис або видав фальшивий документ, втрачає ту руку, якою 

це зarrncaв. А коли б сфальсифікував заnисилавничихкниг, стає таким, 

що порушив присяrу і повинен бути покараний вогнем»16• 

Необхідно' відзначити, що поряд з синдиками тm:сарі становили 
певний різновид тогочасної юридичної служби, яка фахово пред-
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ставляла та захищала інтереси міста у державних судах. Проте 

можна сказати із впевненістю, що це були Лише початки станов

лення такої служби та формування певних принцИпів їі діяльності. 
Завдання цієї с:гrужби ускладнювалося багатьма чинниками, 

серед яких виділяється комунікаційний. Процеси, на яких необхідно 

було захищати праБата інтереси міської громади, відбувалися на зна

чній віддалі від Львова, зокрема у містах Варшаві, Любліні, Радомі 

тощо. Постійна присуmіСт:Ь синдика та інпm:х міських службовців 

на цих процесаХ буі:Іа неможливою. З огляду на це міська громада 

досить часто вд\'Івалася ·до послуг «правового захисника міста» у 

судах. Як правило, таКим захисником ВИС'JУПали секретарі судів і так 

звані «практики», які фак:Г:Ично виконували функції адвокатjв міста. 

Р. Зубик зазначає, що (<у-Варшаві опіку над міськими справами було 

доручено трьом особам..:::: Писареві короля з винагородою 60 злотих 
на рік і двом «практикам»· справ «задвірних» для відпрацювання 

справ від міста за двором короля з винагородою 50 злотих кожному. 
Пракrик. у Любліні, якого залучали тільки до найважливіших спраВ, 

надісланих до апеляційного суду, отримував винагороду не постійно, 

а акордно, тобто залеЖFіо від кількості справ»17 . 

Видатки на захисників з міського бюджету опосередковано 
свідчаrЬ про зростаШІЯ кількості звертань до їх послуг, проте дуже 

нерівномірне. Наприклад, у 1624 році захисникц.м було сплачено 40 
злотих винагороди, у1627 -490 злотих, а у 1633 році лише 1 О злотих18 • 

Загалом пра.~овий захист міської громади потребував значних 

коштів, і це засвідчувало, що функція правового захисту була од

нією з найважливіших функцій міської громади та їі самоврядних 

органів періоду Середньовіччя. У результаті реалізаціїцієї функції 

сформувалася юридична практика громади, яка представляє Зна-
чний науковий інтерес. 

·· Сучасне розуміння юридичної практики як єдності правової ді
яльності і сформованого за ії результатами юридичного Досвіду ціл

ком прийнятне для історико-правового аналізу юридичної діяльності 

та юридичноГо досвіду громади Львова в Середньовіччі. І справді, 
саме в результаті цілеспрямованої діяльності по правовому захисту 

міськоїгромади в середні віки у Львові сформувався юридичний до

свід, який безпосередньо впливав на громадське й особисте життя 

членів-територіальної громади та формування міського права. Уза-
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гальюоючи цей ~освід, ми виявили його конкреm:о-історичні особли

вості й перетворюваЛьнИй характер. Зокрема, важливою складовою 
юридичного досвіду стало виокремлеІПJя серед міських урядовців 

осіб, які спеціально.і фахово займалися захистом прав та інтересів 

міської громади. Утворення, за свідчеІПJЯМ О. Чоловського, радою 
уряду синдика у 1457 році19 утверджує достатньо ранній початок, 

icтorny тривалість (XV-XVIП ст.) та нас'І)'ІІН.ість професіоналізації 

юридичної діяльності львівської громади. Цей історико-правовий 

процес характеризувався підвищенимивимогами (насамперед освіт

німи) до міських службовців, які здійснювали юридичну діяльність. 

Традиція обирати або призначати на посади синдика чи писаря 

докторів наук,,згодом була узаконена і стала однією.з невід'ємних 

традицій історії львівського міського права. 

Таким чином, історичний досвід правового захисту міської гро

мади Львова в Середньовіччі є невід' ємною складовою історико

правового процесу становлення одного з фундаментальних прин

ципів європейської цивілізації, зафіксованого в Європейській 

хартії про місцеве самоврядування,- принципу правового захисту 

місцевого самоврядування. Так, зокрема, ст. 11 Хартії передбачає, 
що місцеві самоврядні органи повИІПJі мати право на судовий за

хист для забезпечеІПJя вільного здійснення ними своїх повноважень 

і дотримання закріплених конституцією і законодавством країни 

принципів місцевого самоврядування20• 

Історико-правова традиція судового захисту територіальних 

громад є основою для однієї з гарантій прав місцевого самовря

дування, передбаченої Конституцією України та Законом «Про 

місцеве самоврядування в Україні», яка полягає в тому, що права 
місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку. 

Кіселичник В. П. (Львів). Судовий захист міськоїтериторіальної 
громади Львова в Середньовіччі · · 

Досліджується судовий захист прав та привілеїв міської громади 
Львова у Середньовіччі як один із способів Іі правового захисту. 

Киселичник В. П. (Львов). Судебная защита городекого террито
риалЬtіого общества Львова в Средневековье, 

Исследуется судебная защита прав и привилегий mродского обще
сrва Львова в Средневековье как один из еnособов ее правовой защить1. 
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Kiselychnyk V. Р. (Lviv). Judicial protection of L'viv municipal 
community in the Middle Ages 

Judicial protection of rights and privileges of L'viv municipal community 
during the Middle Ages as one of its legal remedies is researched. 

· J Zubyk В. Gospoda1·ka finansowa тiasta Lwo111a 1624-16З5 (Ваdапіа z 
dziejow .spolecznych і gospodarczych pod І"еd. p1·oj Fr. Bujaka. Nr. ~). - Lr~•oщ 
19ЗО. -196 s. 

2 БілостоцьІСUй С. Посадові особи війтіtJсqкр-лавничого суду Львова та i:t 
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СпеціШІьиий вісник}. -Львів: ЛДУ Lu. Івана Франка, 199З.- С. 158-166. 
3 Groicki В. Porzqdelc sqdow і spraw тiejвkich p1·awa тajdEburskiego. - Krak.Ow, 

1629. -S. 41. 
4 Центршtьний державний історичний архів Україfщ м. Львів (далі- ІЩ!АЛ).
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Під ред. Я. П. Кіся. -Львів: Вид-во Львів. ун-Іn)', 1961. -С. 97-100, 125, 153-156, 
159-164, 210-216, 255-256, 277-280, З90-З91 . 
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Дячок О. О. (Дніпропетровськ) 

С~ОВІСПРАВИЗПРИВОДУ 

СПРАВЛЯННЯ МИТА У ВЕЛИКОМУ 

КНЯЗШСТВІЛИТОВСЬКОМУ 

Поширеними порушеІПІЯми, які доводилося розг.лядати в су

дах Великого князівства Литовського (далі- ВКЛ), були несплата 

мита чи об'їзд митниць купцями, стягнення неналежного мита 

приватними особами, пограбування під виrnядом стяmеІПІЯ мита 

або повторне стягнення мита, конфіскація товару митниками. 

Джерела дають змогу побачити як особливості судового процесу, 

так і предмет спору. 

Детально процедуру розгляду справи про незаконне стяг

нення мита розкриває документ від 6 вересня 1541 р. Віленські 
міщани скаржились, що біскуп віленський, не маючи данини і 

листів короля, у своєму маєтку нар. В ілії стягує його від плотів. 

Тут, стверджували вони, «ииколи здавна .мьzто не биривано», 

а запроваджено предком біскупа, на що раніше скар:жились 

королю, але справа не була розглянута. Міщани просили, аби 

питання було вирішено відповідно до положень Першого Ли
товського статуту. Від імені біскупа виступали прокуратори, 

які повідали, що у маєтку здавна брали мито по 12 пенязів від 
плоту. Натомість міщани і їх свідки присягнули, що мито, за

проваджене лише за біскупа, стягується у розмірі 12 і навіть 15 
грошів з плоту. Порадившись з панами-радою і взявши до уваги, 

що біскуп не надав документальних доказів на право стягнення 

мита, господар заборонив його- брати від плотів і того, що на 

них є. У справі наведено й цитату зі ст. 21 розділу 1 Першого 
Литовського статуту: «А ·што ее дотьzчеть того, иж-ь там, в 

оном wиеиью, через-ь заруку г(о)с(по)д(а)рьскуЮ .мьтто бра1ю, 

около чего у Cmamyme права зем1:>ского есть описано: «"Хто 
бьz свовольие без данинлистов г(о)с(по)д(а)рьскихь в ьzймеІІЬЮ 
своемь мьтто на себе брал, тот тое и.мен(ь)е тратить"». 

Однак великий князь не став конфісковувати маєток біскупа, 
зазначивши, що у майбутньому подивиться, як вчинити1 • 

219 



Дослідники звертають увагу, що більшість справ нібито ви

рішувалась великим князем одноособово, проте насправді суд 

здійснювався господарем спільно з Панською радою, або монарх 

вершив його через комісарів, залишаючи за собою підтвердження 

їх рішення2• На користь цього говорить й таке положення одного 

з документів: «г(о)с(по)д(а)рь, его ."vt(и)л(о)сть, речь тую межь1 

ними оmло;)ІСЬ7Jl"Ь до того часу, а;)ІС'Ь вси птюве радьz будут(ь) у 

его м(и)л(о)сmzІ»3 • 

Результатом розгляду скарги великим князем були судові 

листи. Зокрема, у 1499 р. Олександр встановив, що мають плати
тИ на користь воєводи купці й козаки, прибуваючи з товарами до 
Києва. Міщани ж в обов'язковому пррядку сповіщали воєводу про 

торговців, які зупинялися у них на постій. У 1558 р. судовий лист 
Жиrимонта П був адресований капіrулі Віленського кафедрального 

собору св. Станіслава у справі за.. ~каргою київських міщан про 

незаконне стягнення мита на Стрітенській церковній митниці, 

розташованій на Дніпрі. З одного боку, правитель підтверджував 

надані раніше права киян торгувати на території Корони й ВКЛ без 

сплати мита. А з іншого боку, «Н8 хотєчьz пож-оzтково костєльньІХЬ 

умєньшьzвати>>, господар постановив, що київські купці мають 

давати мито у вказаному пункті від судна, йдучи в один бік. На 

зворотному ж шляху стягувати з них мито заборонялось 4• 

За дорученням великого князя Жиrимонта І канцлер і вілен
ський воєвода Альберт Гаштольд розг.лядав справу між луцькими 

Мит.ниКами і бельськими міщанами Сегеневичами щодо конфіскації 
в останніх воску. Дослідники звернули увагу, що й після ухвален

ня й набрання чинності Першого Литовського статуту найвища 

у державі посадова особа зв~ртається за «наукою» до правителя. 
Тобто великий князЬ' і надалі залишався вищим джерелом права й 
тлУмачем законів5• У підтвердженні він дав <m( а)ну воеводе, его мМ 
л(о)сти, науку, ИЖ:'Ь, водлугь давного обьzчая, мають на ко;)ІС'Ьдую 

промьzту мьzтники доводь дати». Промитом називався штраф, а 

Частіше конфіскація товару за спробу ухилитися від сплати мита У 
розоіядуваній справі миnmки виставили трьох свідків. Натомість 
Сегеневичі, попри неодноразові запрошення, на слухання свідків 
не з'явилися. «И они крwzи ся, u того рок")J6 u права своего caJІ4U не 
пwzновали ... »Відтак, після допиту свідків «нauuzu mЬІХ мьzтниково 
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н(а)uшzх в томь правьz:хь u восказали, u:Jtcь тот воско за nрОмьzту 
слушне в нzа взяли», на що останнім і був виданий судовий лист7 • 

Інколи на прохання однієї сторони судової сnрави господар пе

реносив їі слухання на інший час. Мав місце випадок перёнесення 

слухання в зв' язку з хворобою монарха. Це· могло бути викликане 

й бажанням правителя дочекатися повернення посадової особи, 

наприклад, старости жемойтського Яна Миколайовича Радивіла 

«З граииц прус ких». Повернувшись, він від імені своєї матері Аль

жбети, до якої позивалися віленські міщани про незаконне брання 

мита від плотів у маєтку нар. В ілії, заявив, що надалі вона відмов

ляється від його стягнення. У господарському вироку закріплено 

відсутність необхідності платити мито у цьому маєтку. Траплялося, 

що причина «отложенья справьІ» не вказувалася. Вик.ликає llпepec 

документ аналогічного зміс:rувід 13 mmня 1541 р. Господар викликав 
КR. Василя Федоровича Четвертянеького з синами Данилом і Мат

вієм «о бранье мьzта в ьzйменью· Четвертни, которое, нет ведома 

для которое прьzчьтьz, на себе беруть». Коли перед правителем 

постав лише Матвій, той не захОтів його слухати, а наказав від

класти розmяд справи «до того часу, поки оли::ж:ь вси кн.язи, панове 

u земяне земли Вольzноское на мЬJ.mа в ьійменьяхь своuхь прьzвWІья 
u листьт. передь короле.:мь, его мWІостью, за прьтозван.ье.:мь бу
дуть покладаmи»8 • А влітку 1545 р. урядові ревізори~·'реагуючи 
на скарги міщан, провели детальний аналіз мита, яке збиралося, й 

встановили, що в Луцькому і Володимирському повітах незаконно 

мито збирали в 57-ми місцях. Подібні nорушення були виявлені й 

в Кременецькому повіті9 • 

У листівід 9 грудня 1523 р. великого князя Жиrи:монта І одно
му з найбільших відкупників миmих зборів Міхелю Єзофовичу 

міститься положення про скасування дії виданих раніше безмит
них листів, документів приватноправового характеру, що звіль

няли від с.плати мита окремих осіб або мешканців деЯких міст 

на території всього ВКЛ або в певних місцевостях. Наказувалось 

також вилучати видані безмитні листи, а з ї'х адресатів· стягува

ти мито. Господар відмовлявся від видачі у подальшому таких 

документів і обіцяв зменшити орендну плату на недоотриману 

суму, якщо вони все ж таки комусь будуть надані. Тут міститься 

й вказівка про стягнення промита. Указані приписи не могли не 
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призвести до конфліктних ситуацій на місцях. Зокрема, купець 

Федір Данилович скаржився великому князеві на те, що слуга 

Єзофовича, який завідував митом у Дорогичині, не дивлячись на 

безмитний лист, затримав його товар, чим завдав значних збитків. 

Сам Езефович, посилаючись на вказаний господарський лист, 

повідомив, що купець відмовився платити мито і навіть затримав 

його слугу «и в казнь городовую его давШl» (тобто- до міської 

в'язниці). Розглянувши тяжбу, великий князь виніс рішення, що 

жодиа -із ,crropiн не може пред'являти претензі'і іншій, підтвер

дивши, що надалі з .купців належить «мьzто и дахода коморньzй 
брати»,.а,видані раніше безмитні листи вилучати10 • 

С. ОІ·Бершадський відзначав, що митні відкупи вимагали ба

гато чаеу, оаобливо судові тя:жби, пов' язані з конфіскацією товару 

за промито. «Позови останнього роду виникали постійно; люди 

XVI ст. відрізнялися наполегливістю у відшукуванні того, що 
вважали своїм правом; за яку-небудь «штуку» воску, вони готові 

тягатися,по кілька років, звертаючись по декілька разів до коро

ля, мандрувати з Новгорода у Вільну, з Вільни в Брест, з Бреста 

в Краків, Але Міхеля, очевидно, не бентежили подібного роду 

турботи, він з такою ж затятістю відстоює всяку «штуку» воску, з 

якою ображені ії відшуковують» 11 • 

Розrnянувши скаргу мінського міщанина Євлашковича на кн. 

Слуцького, суд встановив, що той орендував у князя мита і корчми, 

але не надав звіт про надходження і витрати. Було наказано <тичбу 

вчинити» у присутності державці мінського Стецка. Але невдовзі 

Яцко Євлаmкович (Євлашевич) знову подав скаргу на кн. Юрія 

Слуцького, повідомивши, що останній звіт у нього не приймає. За 

попереднім рішенням суду, Євлашкович мав відзвітувати у тритиж

невий строк від 15 грудня 1533 р., але князь сповістив, що у Вільні 
його не буде. Розглянувши справу, суд зобов' язав Євлашковича 

вибрати на свій розсуд вижа з дворян і разом з ним їхати за кн. 

Юрієм і «где-колве его знайдеть, там маеmь» віддати тому звіт12 . 
Мешканець Берестя Єско Шилні (Шилнич) у середИНі 153~х рр. 

через. суд· намагався стягнути з миrnика новгородського Івана 

Васковича,SО..кіп грошів, які останній нібито йому був винен. Але 

записний лист на підтвердження своїх слів не надав, зазначаюЧи, 

що з ним утік його слуга. У позові було відмовлено. Більш того, суд 
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визначив, що навіть у випадку наявності у майбутньому у Шилні 

зазначеного записного листа переглядатися ця справа не буде13 • 

Воєвода віленський, каІЩЛер ВКЛ Ян Юрійович Глебович від 

імені господаря розr.лядав скарrу оршанських міщан на місцевого 

державцю кн. Андрія Івановича Озерецького, результатом чого 

став судовий лист від 12 квітня 1548 р. Серед багатьох «кривд» і 
запровадження «новин» міщани назвали стяrування мита по гро

шу на збудованому ними мосту через р. Pmy {Оршицю ). Також 
скаржились, що у торговий день державця «бере на себе» торгове 

з усякого товару. У відповіді князь зазначив, що на мосrу мита 

з гостей не бере, тільки коли який-небудь гость «оповідається» 

йому як прикордонному уряднику й «поклон» дає по добрій волі. 

Також повідомив, що торгового не бере, лише десяrу частину· з 
тих, хто продає колеса, відра та інший домашній посуд. З продажу 

рибИ, м'яса й хліба, як було й раніше, наказував збирати торгове 
на потреби замку. Рішення було ухвалене в цілому на користь кн. 

Озерецького. Однак він міг взяти одне відро або решето тільки з 

тих, хто вивіз на продаж не менше шести одиниць вказаного товару, 

і лише один раз на рік, щоб «торгу переказане деяла ся»14• 
У згадуваному документі від 6 вересня 1541 р. зафіксовано на

слідки розrnяду скарги віленських міщан на власників маєтків про 

незаконне стягнення мита нар. В ілії та Жеймені. Троє з власників 

такі дії заперечували, один не надав підтвердних листів ( «листовь
тверьдостей»), ще один на слухання не з'явився. Великий князь 

заборонив стягнення будь-якого мита у їх маєтках. Проте і в цьому 

випадку було виявлено ласку поки не конфісковувати маєтки15 • 

Цілком осібно стоїть документ, датований 25 червня 1543 р. У 
1539 р. кн. Кузьма Іванович Жеславський (Заславський) посrупився 
королеві Боні й «молодому королю» своєю половиною острозько
го мита, за що мав отримувати по сто кіп грошей ·щороку. Решта 

мала надходити до скарбу правлячих осіб. ОДНf.ІК невДовзі ост·анні 

побачили, що їм «з оного м.ьzта qс_адного по;Щ,;іт)ку ... нет>>. Не 
бажаючи зазнавати збитків, вони вирішили відновити status quo, 
повернувши кн. Кузьмі право збирати половину острозького мита, 

а собі - листи про Щорічну виnлаrу на його користь зазначеної 

суми. Жиrимонт установИв рок поверйення листів, який прийняв 
князь. Закінчується документ ва.жли:ВИМИ положеннями. Першим 
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встановлювалася санкція у випадку неповернення листів- сплата 

королеві й «молодому короmо» 500 кіп грошей. Другим визнавалася 
втрата чинності зазначених листів у подальшому16 • 

Дячок О .. 0. (Дніпропетровськ). Судові справи з приводу справ
ля~ ня мита у Великому князівстві Литовському 

Розглядаються особливості судового nроцесу і nредмет спору у спра

вах гіро справляння мита у Великому князівстві Литовському. 

Дячок О. А. (Днепропетровск). СудебньІе дела по поводу 

взь1скания таможеннь1х поwлин в Великом княжестве Литоаском 

Рассматриваются особенности судебного процесса и предмет cnopa в 
делах о взь1скании таможеннь1х пошлин в Веа,икс,>м княжестве Литовском. 

Dyachok О. О. (Dnipropetrovs'k). Litigation over the collection of 
customs duties in the Grand DLichy of Lithuania 

The features of the trials and the subject-matter of dispute in the cases 
of collection of customs duties in the Gгand Duchy of Lithuania are studied. 
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Історія України-Руси.- К:; Львів. 1907.- Т. Vl. Житє економічне, Кj>льпі)рне;• 
національне XIV-XVII віків. - С. 76-77; Берковськиіі В. Деякі аспекпш розвитку 
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Волощенко-Віслобокова О. М. (КиШ). 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ 

ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРШ МОНАСТИРІВ 

НА ЛШОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇШ У XVII-XVJП ст. 

Сучасний стан розвитку судової системи УкраІни потребує 

не тільки реального відокремлення ії від інших гілок влади, а й 

створення дієвих механізмів взаємного контролю через си:с;rему 

стримувань та противаг, яка працює й бjщ,шості розвинених демо

кратичних країн. УкраІна мorna б досягти значних успіЩ у цьому 

напрямі, беручи до уваги багатий історичний досвід .. Зокреl\:Іа, 
йдеться про такий період українсько"і історії, як період Гетьманщи

ни. На прикладі судових справ одного з суб '.єк:rtБ правовідносин 

цього державного утворення- монасrирів- можна побач1п;и до-. 

сить значний рівень розвитку певних правових норм та інст.щу;rів. 

Церква та церковні інституції- монастирі- в ХVП-ХVІП ст. 

на Лівобережній Україні були активними учасниками правовідцо

син, чим сприяли розвитку правової системи загалом. 1:а окремих 

правових інстиrутів зокрема. Вони активно звертались до судових 
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органів передусім у справах про відстоювання права власності, 

адже були чи не єдиними легітимними власниками земелЬ, а ~ід
так основними носіями традиції приватного землеволодіНня у 
л оревото ційній Україні-Гетьманщині ( 1654 р. ). 

Порядок і засоби (способи) захисту прав монастирів на землю 
визначався у приписах права, що містились у Литовському стmуті 

1588 р., збірни:ка.х німецькоГо міського права, універсалах гетьма
нів, указах і розпорядженнях судово-адміністративних установ 

Лівобережної України та імперії загалом. Проте j'x норми часто 
встановлювали різний порядок захисту прав на землю. Це ство

рювало підстави для численних опротес1)1ВаНЬ рішень органів та 

ускладнювало іх робооу. 

Протягом 1654-1763 рр. земельні спори монастирів вирішува
ли такі судові, судово-адміністраmвні й адміністраmвні церковні 

та державні органи Гетьманщини, як Київська духовна консисторія, 

митрополит, гетьман, Генеральний військовий суд, Генеральна 

військова канцелярія, полкові та сотенні суди й каІЩелярії. Також 

земельні спори монастирів вирішували органи, у віданні яких пере

бувало імперське управління справами Гетьманщини, наприклад, 

Колегія іноземних справ, Малоросійський приказ, Малоросійська 

колегія та управління справами церкви- Синод. 

ГетьмаН вИрішував земельні спори, що виникали між монас
тирями й світськими власниками, та монастирями між собою, як 

вищий суддя Гетьманщини. Після реформи 1763 р. й до введення 
намісництв, земельні спори монастирів вирішували земські, під

коморські й навіть гродські суди. Апеляції на рішення цих судів 

ррзrnя.дали такі установи Лівобережної України, як губернські 

канцелярії, Генеральний військовий суд, Генеральна військова 

канцелярія, гетьман. З імперських органів апеляції розr:лядали 

Малоросійська колегія та Сенат. Протягом останнього періоду, з 

уведенням намісництв у 1781-1.782 рр. та ліквідацією земських, 
гродських та підкоморських судів, земельні спори монастирів 

розrnядали повітові й верхні земські суди до-ВІЩ)'Чення основної 

частини церковних і монастирських земель у 1786 р. 
Порядок розгляду земельних спорів суб' єкrів правовідносин, 

зокрема монастирів, у відповідних судових органах чи органах 

упращr:і:ння визначався артикулами 32-33 розділу З, артикулами 
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розділів 4 та 9 Литовського статуту 1588 р. 1 • Відповідні норми ; 
існували і у Кодексі «Права, за якими судиться малоросійський .. 
народ» 1743 р. (артикули розділів 6-9 та 17)2• ТІJ.КОЖ застосову-. 

вались норми німецького міського права у вищщІЩХ, кол11_<;>д~іє.:rр.) 

з сторін виступав міщанин: «Саксонське ,з~рц&Ло», «Порядок». 

Встановлювали порядок розгляду справ норми «Рішительних 
пунктів» 1728 р. Окремого процесуального кодексу не існувало. 
Норми процесуального права містились у збірках мап;рі~щь~ого 

права і викладались іноді в окремих главах чи розділ~ •. !'і. часто 
паралельно з нормами матеріального права3 • Спробами кодифіІЩ9-ії. 

норм процесуального права були «Інструкція судам». Д. Апостола .. 
173 О р., «Процес краткій» [Я. Шаховеького] 1734 р., «Суд i1 pO~fiPlЩ~ 
в правах малоросійських ... » Ф. Чуйкевича 1750 р.4• 

Стадії розгляду земельних спорів монастирm можн~цшрізнити 

такі: 1) підготовчу, дослідження обставин справи і цер~вірка до:

казів, 2) дебати судові, 3) прийняття й оголошення рішеНН)J;~ 
4) виконання рішення. 

Підставою для порушення розгляду земельного спору було по

дання заяви, позову, клопотання, скарги, «суплеки», «дон.есення» 

чи ін. однією зі сторін. Обов'язковість письмового виюІадення 

претензій була нормативно закріплена в 1730 р. «Інструкцією 
судам» Д. Апостола. 

Територіально судова система Структурувалася за поділом на 

судові округи й здебільшого монастирі подавали позови до органу, в 

окрузі якого перебував позовник або мешкав скривджений Еласник. 

Однак траплялося, що монастирська адміністрація шукала 

кращого для себе рішення у найближчому суді. Якщо перший, 

наприклад, церковний суд (Ки'івська духовна консисторія або ми

трополит) виніс рішення, яке не задовольняло монастирське керів

ництво, заносився позов до іншого суду, сотенного чи полкового, а 

після реформи 1763 р. - підкоморського чи земського; звертались 

до «стряпчих по судебньrм делам», клопотали про перегляд спра~и, 

виклик нових свідків та ін. Якщо й у такому випадку рішення було 

не на користь монастиря, зверталися за остаточним рішенням до 

гетьмана чи царя. Так було вчинено Батуринським Крупицьким 

Спаським монастирем: він із середини XVII ст. претендував на с. 
Спаське Глухівської сотні Ніжинського полку. У 1717 р. ігумен мо-
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настирі зверRувся до І. Скоропадського з клопотанням про визна
ння за монасійрем права власності на це село. Генеральний суд, до 
якоtо гетьман передав матеріали слідства, у клопотанні відмовив. 
ОдЙа:t< череЗ 3 О років монастир звернувся до Єлизавети Петрівни, 
й у 17~7 р. отримав грамоту на право володіння с. Спаським та 
<<уrідnями», що Донього належалиS. 

У з.агаJІЬноМ:У· rюрядку для перевірки доказів та з'ясування 
обстаВин сnрЕЩИ органом, до якого надійшов позов, на місця над
силаліkь меЖові комісари. У разі розміщення спірної земельної 
дimimcit н~ м~:>Кі кількох судових округів або при вирішенні інших 
склЗ.дНих ·crt.paв сТВорювалась спільна судова колегія й на місця 

виїЖджІІзnt кЬмісарИ від кожного суду . 
. Ко~Ііс~ри ЧИ підкоморії на місцях опитували свідків, пере

віріІли hраіювстановлювальні та ін. документи, що мали від
ноиіен:Пя До, спраБ:и та межові знаки. Оскільки документи про 
набуття монастирЯми права власності на земельні ділянки за
писУвались Д.о актових книг судових чи судово-адміністративІШХ. 
установ, При розmяді земельних спорів монастирі представляли 
ЯК ДОК~3й, за МОЖЛИВОСТі, іХ оригінали, за відсутності МОЖЛИВОС

ті- зас13Ї.ДЧен~ :і<.опії у вигляді виписів з зазначених книг. Також 
докаЗами у справі були письмові свідчення, листи, донесення та 
ін. І< рім сУддів, документи мали право перевіряти представники 

сторін. На даній стадії сторони могли примиритись, укласти 
мирову угоду. 

ПіслЯ вИвчення обставин справи і перевірки доказів, ор
ганИ, що розглядали земельні спори монастирів, переходили 

до·нас1упної.стадії- судових дебатів, розmяду спору по суті. 

Монастир у суді представляли повірені, якими могли бути сам 

настояте.rіь, його застуmІИк, економ або один із ченців, обраний 
з братії, інколи - світські особи. Дебати· могли проходити як в 

усній, так і .в письмовій формі, на застосування якої вказують 
нормИ артикулу 103 розділу 4 Литовського статуту 1588 р. та ар
хівні матеріали, що були опрацьовані. Письмова·форма полягала 
у взаємному обміні відповідями на претензії. Якщо сторони не 
представляли такі твердження і заперечення на третій день після 

початку роз:rляду справи, суд міг призначити усні слухання. Або, 

наприклад, якщо тільки відповідач на третій день не надавав 
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суду необхідний документ- суд мав задовольнити позов. Також, 

відповідно до норм артикулу 3 розділу 4 Литовського етатуту 
1588 р., суд мав задовольнити позов у разі неявки відповідача 
втретє, відмови сплатити штраф після появи в суді, створення 

тяганини, захисту не по суті або у випадку самовільного зали

шення зали засідань, без надання прикінцевих доручещ. своєму 

повіреному. 

Постанови органів, що розглядали земельні спори монас

тирів, мали назву «декрет», «решеніє», «определеніє», «вирок». 

Опрацьовані автором архівні матеріали підтверджують, що 

рішення у земельних спорах монастирів судді приймали, керу

ючись нормами Литовського статуту ·158g· р. Рішення мали такі 
складові: а) вступну частину (початковий протокол), в якій за

значалися час розгляду спору, найменування органу, що прийняв 

рішення, найменування сторін, що брали·уча·стьу справі; б) опи

сову частину, де вюmадалася суть вимог заявника, заперечення 

відповідача, виклад слідства, показання свідків у справі, виступ 

сторін (судове змагання), писемні доводи; в) мотивувальну час

тину, де обГрунтовувалися висновки; т).резолютивну ч.астину, 

де містився кінцевий висновок, підсумок щодо dпору, вказівка 

про можливість апеляції, місце видачі документа, підписи судді 

або суддів. Тож, якщо сторони чи одна зі сторін були незгодні 

з рішенням, вони мали право його оскаржити. Записувались 

рішення у спеціальні актові - декретові - книги, які вс~лися в 

магістратах, ратушах, сотенних, полкових судах, Генеральному 

суді, а також земських, rродських та підкоморських судах- після 

реформи 1763 р. У рішенні зазначався порядок його виконання. 
У другій половині XVII ст. виконання рішення поклада:10ся на 
самі суди, міські, сільські, сотенні і полкові уряди, які мали 

судові функції. Напочатку XVIII ст. виконання рішення частіше 
покладалося на возного. Рішення вищих судів напра~я~ися до 
виконання на місця. 

Отже, церковні інституції в Укра1:ні-Гетьманщині були по

вноправними учасниками судових змагань, зокрема у с:правах 

про відстоювання права власності на землю. Тим самим вони 

сприяли розвитку правової системи загалом та окремих право

вих інститутів зокрема. Боротьба церкви за свої права, в якій 
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вона апелювала до суду, виступаючи рівноправною стороною 

процес~у, представляла як докази документи на власність, шу
кала і вдавалася до нових позовних форм в обхід законодавчих 

заборон на розшцрення волод~нь, сприяла відновленюо в ІQри
дичній практиці Гетьманщини правових здобутків Руського й 
Литовсько-Польського періодів і розвитку на їх rрунті цивільно

процесуальних норм. 

ВоІЛощенко-Віслобокова О. М. (Київ). Порядок розгляду земель
них спорів монастирів на Лівобережній Україні у XVII-XVIII ст. 

Висвітлюються процесуальні особливості розгляду земельних спорів 
монастирів На ЛІвобережній УкраУні в XVII-XVIII ст. 

Волощенко-Вислобокова О. Н. (Киев). Порядок рассмотрения 

земельнь1х споров монастирей на Левобережной Украине в XVII-XVII вв. 
Освещаются процессуальнь1е особенности рассмотрения земельньІх 

споров манастирей на Левобережной Украине в XVII-XVIII вв. 

Voloshchenko-Vislobokova О. М. (Kyiv). The procedure for 
consideration of land disputes of monasteries in Left-Вank Ukraine during 
XVII-XVIII centuries 

The article highlights the features of legal procedure when considering 
the monasteries land disputes і11 Left-Bank Ukraine during XVII-XVIII 
. cent~ries. 
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Шандра'Р. С.'(Львів) 

ОРГАНІЗАЦІЯ, СКЛАД ТА КОМПЕТЕНЦ:m,, 

СУДШ ВОЛОСЬКОГО ПРАВА ГАЛИЧИНИ 

(XIV-XVIII ст.) 

Процес формування сучасної правової системи України має 

складний і багатоманітний характер. На землях, що входять сьогод

ні.До складу нашої держави, протягом XIV-XVIII ст. діяли правові 
інституції, характерні для різних правових систеМ. Окреме місце 

серед них Займають громадські суди воЛосЬкого Права. 
ВоЛоське право на українських землях регламенrувало питання 

місцевого самоврядування, оподаткування; , а також, характерИ
зувалось своїми власними судовими інститутами. Разом з тим 

Правові норми, що регламентували правовідносини населення сіл 

волоського права у сфері судочинства, базувалися в основному на 

руськоМу (українському) звичаєвому праві, ·Яk наслідок того, що 
населення сіл волоського права було украТнськИJ\.і:·. ' 

Організація судів волоського права мала такий виг.лящ. Най

нижчою інстанцією був сільський суд: одноосібнИй сілЬського 

голови (так званого «кнеза» ), кнеза та присяжних, суд J<:неза ·та 
громади; насrупна інстанція - суд окружного сільського адміні

стратора (крайника, воєводи тощо); найвищою інстанцією були 

зборові (окружні) суди- суд групи с:ільських громад, що нш1ежали 

До одноГо сільського округу. 
У документальних джерелах зафіксовано н~багато від<)мостей 

відносно суддівських повноважень голови сіlіьсьію1 rромади у 
селах волоського права. Кнези реалізовували свої rіовншіа.Ж:ення 
відповідно до звичаєвого права, окремі норми якоГо, оеобливо 

коли це стосується території Галичини, почали закріплюватись в 

офіційних Докуменrахлише у XV ст. Здебільшого це були привілеї, 
якими дозволялось заснувати село волоського права або перевести 

його на зазначене право. Однак навіть у цих документах відомості 

щодо суддівських повноважень кнеза надзвичайно незначні. 

Дослідивши окремі привілеі", польський науковець А. Стад

ницький вважав, що до компетенції голови сільської громади на-
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лежала виюпочна судова влада над усіма мешкаІЩЯми відповЩноrо 

села. Ци влада, на думку науковця, була настільки велика, що жоден 

із селян не міг бути засуджений чи покараний ніким іншим, окрім 
свого кнеза. Таку свою позицію вчений мотивував тим, що меш

кшщі сіл волоського права в усіх справах належали до юрисдикції 

судів волоського права і жодним іншим місцевим судам та владам 

не nідкорялися. Відповідно судити їх мощи лише особи, обізнані 
з цим правом. Ос:Юльки єдиними правовими нормами, відомими 
загальним судам, були норми державного права, то здійснення 

судочинства за волоським правом мало покладаrися саме на кнеза1 . 

Голова сільської громади здійснював судочинство, як правило, 

за уч&С·'ІЮ обраних иа певний період прис.ІЖНИХ. Кількість при
сяжних у складі сільського суду не перевищувала семи осіб. Кнез 

міг здійстовати одноосібне судочинство. лише в малих справах 

і в присутності людей з громади2 • Одноособовий розг.ляд кримі

нальних справ, за винятком тих випадків, коли таке право прямо 

вилисувалось у привілеї, до його комnетенції не входив. 

Однак кнезта присяжні сановили не повний склад сільського 

суду, а лише певну його частину. Аналізуючи матеріали nодаткових 

ревізій сіл волоського права, І. Линниченко звернув уваrу на те, 

що їхні громади самостійно стежили за порядком, а судочинство 

здійсmовалось усією громадою села3 • ОDке, до складу сільського 

суду входили всі повноправні члени сільської громади і тому, навіть 

за наявності привілею, кнез був зобов' язаний враховувати їхню 

думку при винесенні рішеШІЯ у справі. 

Участь у судовому процесі присяжних була пов' язана з ви

конанням ними поліцейських, адміністративно-господарських та 

фінансових повноважень. З ог.ляду на і"'С виконання присяжні були 

більше .поінформованими порівняно з іншими селянами, і тому 
подана ними інформація могла мати вирішальне значення для ви

несення рішення по справі. 

Як згадувалося раніше, присяжні були присутніми на допи-

. тах і засвідчували зізнання обвинувачених, яких допитували на 
тортурах4• Отже, вони володіли інформацією щодо вчинених зло

чинів та інших правопорушень і мог.ли під присягою повідомити 

їі громаді. Якщо сліди злодія вели до села, то про це сповііцали 
присяжного, до компетенції якого входило вжити необхідних за-
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ходів щодо виявлення злочинця5 • Таким чином, присяжний·міг 

надати пайдостовірнішу інформацію про всі обсТ:авини крадіжки 

під час розгляду кримінальної справи. 

Компетенція сільського суду волоського праьа була доволі 
широкою. Такий суд приймав рішення в усіх цивільних та Іфимі,; 

нальних справах. Однак з часом, вони були позбавлені ирава ви

носити вироки у справах, які передбачали вИЮІик юпа6• Кнез разом 
із сільською громадою розглядали питання опіки, спадкування, 

мирові угоди, засвідчували укладення договорів купівлі-продажу 

землі, худоби та інших правочинів. Таким чином, посвідчуІ<>ЧИ до

говори та інші правочини, сільський суд виконував повноваження, 

подібні до тих, які виконує сучасний нотаріат.'·· 

Суттєвий вплив на компетенцію сільських судів у Поm,ському 

королівстві здійснив Вартський стаrут 1423 р. СкуповуючИіrnезаrи, 
феодали отримували додаткові важелі впливу на сільське суд~ 

Чинство. Хоча посада кнеза не була ліквідована, голова сільської 

громади при здійсненні судочинства був змушений доТримуват<исЯ 

вкаЗівок феодала7 • · • · · ·'" 

Окружні суди волоського права існували на територіяХ:, 

де волоські села об'єднувались у великі групи й утворюва)1и 

сільські округи (країни, ключі тощо). Громади сіл волоського 

права, що входили до складу одного сільського округу, збиралися 

разом на окружні суди, так звані збори, один або два'ріtзи на 
рік. Склад зборового суду кожного з судових округів міг' мати 

певні відмінності. Судді обиралися перед початком суД~вого 
засідання. До складу суду могли входити крайник, кнези та іНШі 

повноважні особи8 • П. Домбковський, описуючи склад збороваго 

суду волоського права, зазначав, що такий суд складався із семи 

членів, у тому числі з трьох кнезів, один з яких був голоJвуючим 

суду. Зазначений суд був колегіальний. Усі процесуальні дії судді 

здійснювали спільно9 • Ймовірно, один із кнезів був одночасно 
окружним сільським адміністратором і саме тому виконував 

повноваження голови згаданого вище суду. 

Виконання повноважень голови окружного суду та керівни

цтво його роботою, як правило, покладалось на крайни:каt. Однак 

мог.ли бути й винятки. У писемних джерелах починаючи з XVI ст. 
згадується про участь у зборавих судах представників·Державної 
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влади - підстарости, надвірного судці або інших посадових осіб 

держави. І. Лmmиченко вважав, що це було нововведенням,,вп,ро

вадженим у пракrику сільського судочинства лише у XVI ст. Його 
метою було забезпечеmІЯ урядового контролю за правильнісnо 

здійснення судочинства у країнах волоського лрава10• 
На окружних судах розтлядали й вирішували судові сnрави, що 

стосувалися населення відповідного округу. Ю. Гошко стверджу

вав, що до компетенції зборових судів належали усі без винятку 
справи, які виникали в межах країни. У невичерmюму переліку 

він вказує справи про чаклунство, зловживання службовими осо
бами сільських урядів своїми повноваженнями, сімейні справи, 
сnрави про крадіжки та знищення майна, умисні та необережні 
вбивства, в тому числі вчинені rіри обтяжуючих (наприклад, під 

час пограбування) та пом'якшуючих обставинах (наприклад, при 

самозахисті)11 • Як і копні суди (характерні для руського звичаєвого 

права), зборові суди розrnядали різноманіrnі земельні спори, що 

вин;икали між селянами. Ще однією спільною рисою зборових 

і копних судів був їхній примирний характер, адже основним 

завданням такого суду було nримирити сторони та забезпечити 
nравопорядок у межах сільського округу12• Рішеннязборових судів 

моrnи прийматися як щодо окремої особи, так і відносно громади 

в цілому, що відрізняло ї'х від судів німецького права. При цьому 

сдід за:шачити, що сільська громада сіл волоського nрава вис1)'Пала 

церед <~удом фактично як юридична особа. 

Ще однією ланкою судів волоського права був суд окружного 

сільського адміністратора (крайника, воєводи тощо). Судові повно

важення таких адміністраторів були доволі широкими. Вони здій

снювали судочинство в усіх справах щодо порушення громадського 

поряДІ<у, майнщих та побутових справах (бійки, дрібні крадіжки 

тощо). Крайцики та громади здійснювали також судочинство у 

великих кримінальних справах. Спочатку рішення зборових судів 

мади перевагу над рішенням крайницького суду. Однак у ХVПІ ст. 

суд окружного сільського адміністратора почав виконувати повно

важешm апеляційної інстанціївідносно дозборових (громадських) 

судів. Враховуючи його особливий правовий стаrус, крайник був 

зобов' язаний неухильно дотримуватись правопорядку. В інструкції 

д~~ крайників зазначалось, що в разі неправомірного нанесення 
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ним будь-якої «кривди», крайник зобов' язаний негайно залагодити 

справу. В іншому разі, він сам підлягав покаранто13 • 
. Польський дослідник г. Явор зазначав, ЩО ДО коміІеп::нції за

значених адміністраторів належали повноваження стосовно розrля

ду справ щодо голів сільських громад, а також розrляд апеляцій на 

їхні рішення, що подавалися простими мешканцями сіл 14 • Крайники 

здійснювали судочинство в період між сесіями зборови11: судів. 

Безперечно, селяни могли безпосередньо звepr;arnc}l до крайни.ка 
зі скаргою. Однак, як свідчать документи Сам~!рськ.Ої екшщмії, та
кий судовий розrляд міг відбуватися за дорученням старости, який 

скеровував скаргу за підвідомчістю відповідному окружному адмі

ністратору. Крайник розглядав справу у склаДі спеЦіальної комісії, 

яку він особисто формував і очолював. До складу комісіїнходили 

представники влади на місцях - «урядовці» .. Обов' язково залуча
лись присяжні з села, в якому розтлядалась справа і які моши мати 

найдостовірніmу інформацію про предмет спору, а також присяжні 

з сусіДніх сіл. Участь у складі комісії представників громадських 

урядіВ із сусідніх сіл волоського права наштовл-ує на думку про 

необхідність участі в судовому розгляді незаінтересованих осіб, 

які могли підтвердити правомірність прийнятого рішення. 

Хоча справа розглядалась комісією, правом приііняпя оста
трчного рішення був наділений лише крайник. На це вказує та 

обставина, що лист він підписував одноособово. Отже, інші члени 

комісії були наділені лише правом дорадчого голосу та засвідчували 

правомірність винесеного рішення. 

Підсумовуючи наведене, слід зробити висновок, що суди 

волоського права мали надзвичайно великий вплив на житrя 

сільсьr<.ого населення Галичини. Вони надавали мешканцям сіл 
волоського права реальні засоби для захис'І)' своіх прав, що еприяло 

формуванню в селян поваm до громадського суду та забезш:чувало 
неухильне виконання його рішеНь: 

Шандра Р. С. (Львів). Організація, склад та компетенція судів 
волоського права Галичини (XIV-XVIII ст.) 

Досліджується організація та склад громадських судів волоського 
nрава, висвітлено їхню компетенцію. З'ясовано вплив сільських (;удів во

лоського права на життя сільського населення Галичини. 
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Шаttдра Р. С. (Львов). Организация, состав и компетенция судов 

вaлawctcoro права Галичиньt (XIV-XVIII ст.) 
Исследуется организация и состав общинньtх судов валашского пра

ва, хараtстеризуется их компетенция. Вьtяснено влияние сельских судов 
валаwского права на жизнь крестьян Галичиньt. 

Shandra R. S. (Lviv). Organization, composition and competence of 
the courts of Wallachian law in Galicia (XIV-XVIII ес.) 

The organization and composition of public courts of Wallachian law are 
studied, their competence is characterized. The influence of rural courts of 
Wallachian law on the lifestyle of peasants in Galicia is outlined. 

1 Kadlec К. О prawie kmneтzachodnich SiowianprzedX wiekieт /І Encyclopedya 
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Малишко В. М. (ДніпропетровсЬк) 

ДІЯЛЬНІСТЬ АДМ1РАЛТЕЙСЬКИХ СУ,Цr.В'' 
БРИТАНСЬКОЇ АМЕРИКИ., . . 

З ПРОТИДІЇ ПІРАТСЬКОМУ ,, ,, 
І КОНТРАБАНДВОМУ ІІРОМИСЛАl\~[ 

(середина XVII століття - початок ·віЙни , , . 
за незалежність США) 

Будівництво українськоУ державності висуває низку найваж

ливіших соціальних проблем, але цей процес здійстоється непо

слідовно й повільно, оскільки в нашій державі немає необхідної 

дЛя неї основи - розвиненої ринкової економіки. Проте завжди 

слід пам'ятати, що зворотним боком ринкової економіки навіть у 

розвинених країнах зажди була пов' язана з неЮ злочинність. Ос:Ь 

і в наш час поряд з ринковими економічними відносинами майже 

по всьому світу квітне відроджене піратство та його «сіамський 

близІUОю> -контрабанда, які в Україні віднесено до числа злочинів 

проти держави. Боротьба проти цих «виразок цивілізації» силами 

української держави без співробітництва зі ·світовим співтовари

ством не може бути успішною. 

·'Нам необхідно враховувати досвід боротьби проти піратства 

й супутнього йому контрабандного промислу розвинених країн, 

передусім США, де ці види протизаконної діяльності віднесені 

до найтяжчих злочинів 1. І це тому, що США має давmо традицію 

боротьби. проти. морського розбою і протизаконного переміщення 

товарів, захоплених піратами, через митний кордон цієї дt:ржави.. 

Різні засоби. боротьби проти таких порушень правового порядку 

США ще за часів ї'х перебування під британською юрисдикцією, 

в тому числі - судові засоби, привертають увагу дослідників іс~ 

торії держаВи. і права цієї країни не випадково. Справа в тому, що 

США- це єдина у світі держава, яка первісно йшла шnяхом роз

витку капіталістичних відносин. Проте у ній ці відносини: нікЬJІи 

не розвивалися у чистому вигляді хоча б тому, що піратський і 

контрабандний промисли були звичайними, хоча і протиправними 
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засобами вирішення головних проблем підприємницької діяльності 
для заможних верств населення цієї країни від появи в Новому 
Світі колоністів з Анг.ліJ" й до початку війни за незалежність США. 

Слід зазначити, що боротьбу проти піратства і контрабанди 
у ранніх США мали вести спеціальні судові та митні органи, які, 
відповідно до права Британської колоніальної імперії, становили 
нерозрF.ІВну єдність. Протоколи митного. доrnяду суден, які вез
ли котрабандні товари, захоплені піратами, передавали до так 

званого адміралтейського суду. Більшість митних і судових актів 
перебуває в американських архівах, але історики держави і права 
США свого часу опублікували найцікавіші з них. Тому дослідник 
судової діяльності у галузі припинення nротиправних дій піратів і 
котрабандистів Британської Америки має у своєму розпоряджеІ@ 

достаmьо повні збірки документів з цього питання, а саме: «За

снування колоніальноJ" Америки: історія» (1973), «Парламентська 
історія Анrnіїз ранньої доби до 1803 року» (1813), «Звіт про при-:
бутки ЇЇ Величності у провінції Нью-Йорк за 1701-1709 рр.: архіви 
миrnиці» (1966), «Документи анг.лійсJ,КИХ колоній (тРМ ІХ), Амер.и
канські колоніальні документи» (1955), «При:ватірство і nіратство 
в колоніальну добу: докумеІЦИ, що стосуються цього» (1923). 

Суди адміралтейств засідали в «столицях колоній» при вияв

ленні протиправних діянь з боку тих американських підприємців, 

які традиційно займалися спорідненими промислами-піратс~ом 

і контрабандою. Юрисдикція судів адміралтейств була початковою, 

а їХні вироки виконувалися негайно, оскільки піратство і КQІПР

абанда були тяжкими злочинами, що завдавали великого збитку 

грошовим та іншим інтересам анrnійської монархії. Однак дослі

дження великої кількості протоколів адміралтейських судів веде до 

висновку, що судді цих органів, які офіційно були підпорядковані 

уряду метрополії, досить поблажливо ставилися до порушників 

митних правил Британської Америки. І це закщюмірно,._оскільки 

судді адміралтейських судів, які в більшості випадків не мали 

юр.идичної освіти, перебували на утриманні казни британськ~ 

колоній:. Унаслідок цього вони підпорядковувалися не посадовим 

інструкціям, а так званому здоровому rnузду2• Цей rnузд «живив

ся» колоніальним правом, яке було системою з трьох с;кладових: 

елементів закону метрополії, мkцевих правових норм, С'J:'Ворених 
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у результаті настійливих потреб життя в Новому Світі, і правових 

приписів, оформлених під впливом релігійних поmядів посе:ленців. 

В останньому випадку слід вказати, що релігійні догмати про

тестантів, Які вкорінялися у Британській Америці, уславляли під
приємницький успіх, який міг бути результатом будь-яких дій, що 

порушували будь-які людські закони, оскільки гонитву за грішми 

правовірним протестантам дозволяв ·сам Вседержитель. 

Протоколи адміралтейських судів, судді яmх були під контр

олем губернаторів і членів колоніальних·Асамблей, цікаві тим, 

що в них майже не розкривалися джерела походження контр

абандних товарів. Це природно, оскільки сам британсьюІЙ уряд 

ускладнив контроль за американськими контрабандистами, адже 

піратський промисел вважався джерелом законного збагачення як 

англійського купецтва, так і колоніальних підприємців. Однак за 

таких обставин приховування від сплати мита товарів, які стали 

призом корсарів; які захоплювали в Атлантиці вантажі торювих 

суден підданих Іспанії і ФраІЩЇЇ, з часом ставало великим збитком 

для британської держави. У протоколах адміралтейських судів 

завжди зазначалися прізвища капітанів піратсЬ'ких кораблів, але 

майже ніколи не наводилися прізвища партнерів піратів,, якими 

були колоніальні куnці. Між тим записи в адміралтейських су

дових протоколах свідчили про звичайні для колоній порушення 

норм торговельного права Британської імперії. А це пр:mо для 

монархі'і було важлИвим, оскільки сприятлива для неї фінансово

кредитна політика в галузі міжнародної торгівлі була толовною 

умовою наповнення· державного бюджету. І тут не йшлося про 

докори совісті. Адміралтейські суди, які в Америці виконували 

роль торгових судів, з' явилися в метрополії ще у XIV ст. Саме 
вони за Тюдорів своєю діяльнісnо на користь монархів· сприяли 

розв'язанню проблеми фінансової забезпеЧеності піратських 

рейдів. У рішеннях адміралтейських судів постійно згадувалися 

важливі інститути торговельного права, такі як переводний век
сель, страховий поліс, позики під заставу вантажів і таке;Інше. 

Якщо ці терміни фіксували угоди колоніальних купців і піратів, а 

митні платежі не були сплачені, то саме це, а не піратські злочини, 

і було підставою для покарання як американських підприємців, 
так і ватажків морських розбійників. 
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Дуже цікавою є та обставина, що пjд час політичних заво
рушеm. у метрополії, коли кангроль уряду Анrnії за Америкою 
майже прШІИНЯВся, губернатори колоній одразу ж встан.овтовали 

власний контроль над морською торгівлею, особливо якщо йшло

ся про дешевий розпродаж краму, який опинявся в руках піратів. 
Проте порушення відповідного законодавства в колоніях набувало 

масового характеру з середини ХVІП ст., коли політика метропо
лії була спрямована на припинення прискореного економічного 

розвитку колоній, що вступали до конкуренції з британськими 

підприємцями. 

У 1763 р. Англія перемоmа в англо-фр~}Іцузький війні, що 
була частиною Семирічної війни, і завоювала територію сучасної 
Канади. Ця перемога завдала британській державі величезного 
фінавсового збитку. Уряд Дж. Гренвіля намагався вирішити цю 

проблему шляхом збільшення податкових надходжень з колоній в 

Америці. Для американців 1 листопада 1765 р. було видано закон 
про гербовий збір, відповідно до якого оподатковували всю друко

вану продукцію та юридичні докуменrи. До того часу метрополія 

здійснювала стяmення з колоністів здебільшого непрямих подат

ків, за винятком мит, але з виданням закону було зроблено спробу 

ввести пряме оподатковування. Впровадження закону. призвело до 

масового антибританського,руху, до нападу колоністів на судових 

і миnшх ЧШІовників. Розгромлено було більшість будинків судів, 

де проходили процеси з піратських та контрабандних справ3 • 

Діі: уряду метрополії змусили ідеологів американської автоно

мії обговорювати питання про межі парламенrської преропrrиви в 

провіm::tіях. Однак поки вони вирішували цю проблему теоретично, 

колоніальне купецтво більше хвилювало питання про те, як обмину
ти англійські митниці при переміщенні товарів,· які були захоплені 

піратами, що співпрацювали з бізнесменами, через колоніальні 

кордони. Британський уряд вирішив застосувати свої армію і флот, 

щоб змусити американців пЩкоритися. До портів Бостон, Нью-Йорк 
і Філадельфія було введено вШськові кораблі. Водночас було поси

лене шrrрулюванвя американських вод іншими британськими вій

ськовими кораблями. Торгові судна, що уникали митного конrроmо, 

підлягали захоплеmnо, а їХній ванrаж- конфіскації. Фактично адмі

ралтейські суди британських колоній припинили свою діяльність 4• 
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:QоІюtьба британського уряду проти американських колоніс

тів, які займалися піратством і контрабандою після Семирічної 

війни, не дала позитивного результату. Колонії поступово вихо

ДИли з-під контролю метрополії, а колоніальна адміністрація сама 

була задіяна в тих видах протизаконного промислу, які підпадали 

під дію кримінального права Британської імперії. Наш:редод

ні війни за незалежність адміралтейські суди вже були майже 

паралізованими. Вони не вирішували справи про піратеький і 

контрабандний промисли, які взаємно перепліталися, тому такі 

порушення набули масового характеру. Протизаконні промисли 

тоГо часу в колоніальній Америці очолював «некоронований ко

роЛЬ>> піратів і контрабандистів бостонський купець Дж. Хенкок, 

який відкрИто порушував кримінальне законодавство Британської 
і:міІеріУ, доводячи, що найбільш прибутковий бізнес для амери

канських підприємців- піратство в поєднанні з контрабандою~ 

Не дивно, що під керівництвом організацій «синів свободи>>, які 

в сучасних СІІІА визнаються патріотами, що відігравали вирі

шальну роль у спрямовуванні колоністів на війну за незалежність 

від Великобританії, колоністи насильно припиняли діяльність 

адміралтейських судів і британських мИтниць. Врешті-решт акти 

Тауншенда було скасовано в 1771 р., оскілЬки вони·завд.али ме
трополії великих збитків, nідірвавши їі владу в Ь."Олоніях. Проте 

розвиток подій революційного характеру у британських колоніЯх 

був незворотним. Останшо спробу метрополії утримати колонії 

під владою було зафіксовано в «Заборонному акті» а'нтлійського 

парламенту від 22 грудня 177 5 р. За його положеннями колонії,' що 
продовжували піратський промисел і протизаконне переміщення 

товарів через митний кордон Британської Америки та ще й роз

почали збройний опір метрополії, позбавлялися захисту КоронИ. 
Торговельні зносини із ними були заборонені для іноземних 

держав. Розпочалися захоплення і конфіскація американських 

суден, які оголошувалися піратськими без відповідних присудів 

з боку адміралтейських судів, що припинили свою діяльність. І 
така політика уряду метрополії зрештою довела американцям, 

що єдиний спосіб вирішення пробЛе~, які .виникли між ниМи й 
урядом та підприємцями метрополії, '-- війна, що має привести 
до незалежності5 . 
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Американський суверенітет був закріплений представницьким 

органом ШТатів, що боролися за незалежність, ІІ КоІПИНентальним 
конгресом у «Декларації представників СполучеШІХ Штатів Амери

ки, тих. що зібралися до загального конгресу». У цьому видатному 

правовому акті, більш відомому під назвою «Декларація неза

лежності США», доволі палко викривалася розбійницька політика 
минулої метрополії щодо колоній у галузі економіки. Та жодним 
словом факrичний автор цього акrа Т. Джеферсон не обмовився про 

те, що джерелами первісного нагромадження капіталу для перших 
американців були піратство і контрабанда, які визнавалися проти

правними тодішніми цивілізованими державами. Тільки у відомій 
праці Джеферсона «Автобіографія» підкреслено, що в незалежних 

США ці промисли визнаються протизаконними і боротьба проти 
піраrів та контрабандистів покладена на судові органи. Цікавим є й 

те, що «батьки-:засновники» США не вигадували нової судової сис

теми для розв'язання вказаних проблем. Практичні американські 

підприємці продовжували займатися піратським і контрабандним 

промислами як звичайним бізнесом. Водночас один із трьqх вищих 

судів будь-яких штатів новонародженої американської республіки, 

адміралтейський суд, у разі потреби влаштовував rучні процеси 

проти тих американських бізнесменів, які не досить вдало «потро

шили» торгові судна інших держав. Серед таких суден переважали 

іспанські, які постійно йшли Атлантикою, що пов' язувщrа Іспанію 

з ії володіннями в Новому Світі6• А втім, чекати на інше від тих, 

хто наколичував власні багатства завдяки знищенню іІЩіанців, 

піратству, контрабаІЩі, експлуатації чорних рабів, колоніальній 

експан1~ії у Північній Америці, не доводиться. Та й у сучасних 

Сполучених Штатах, які мають державні інтереси по всьому сві-

1)', ці піратські традиції визнаються законними, а боротьбу проти 
подібних «гримас» бізнесу сучасна судова система США веде так 

сам.о формально, як і адміралтейські суди Британської Америки. 

Маnишко В. М. (Дніпроnетровськ). Діяльність адміралтейських су
дів Бри-rанської Америки з протидії" піратському і контрабандному про
мислам (середина XVII століпя- початок війни за незалежність США) 

Роз.rлядаються nроблеми боротьби адміралтейських судів Британської 
Америки з nіратством та контрабандою. 
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Маль1wко В. Н. (Днепропетровск). Деятельность адмирал·гейских 

судов Британекай Америки по противодействию пиратскому •~ контр
абандному промь1слам (середина XVII столетия - начало всІйньІ за 
независимость США) . 

Рассматриваются проблемьІ борьбьІ адмиралтейских судов Британ

екой АмерИки с пиратством и контрабандой. 

Malyshko V. N. (Dnipropetrovsk). British America courts' ac:tivity іп 
the field of struggle against piracy and contraband (mid-XVII c•~пtury -
begiппing of the Americaп War of Іщt.ерепdепсе) 

The article studies the problerтi 'of British America courts' activity in the 
field of struggle against рігасу and contraband. · 
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1 Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния І j~ Джеф

ферсон. -Л.: Наука, 1991.- С. 205-206. 
3 The Parlamentary Нistory o.f England from the Earliest Period to the J'f~ar 1803 І 

Ed Ьу Т. С. Hansard -London, 1813.- Vol. 16. -Р. 198. 
4 English Colonial Documents. Jlol. ІХ American Colonial Documents to 1776 І 

Ed Ьу М Jensen.. - London; New York, 1955. - Р. 696. 
5 Джефферсон Т. Указ. соч. - С. 30. 
6 Там .же. - С. 206. 

Чисиіков В. М. (Ки'ів) 

В. В. САДОВСЬКИЙ-ПЕРШИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР CYДOBJJX 

СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ FМИ 

Серед видатних укра'інських юристів, які стояли біля ДЖерел 
укра'інської державності та ії судових органів, був В. В. Садов

ський ( 1886-194 7) - український громадський і політичний діяч, 

журналіст, економіст, член Центральної й Малої Ради, генеральний 
секретар судових справ (юстиціі), народний міністр праці Україн

ської Народної Республіки'. 

ВалеНтин Васильович Садовський народився в сім'ї священика 
У с. Плещин на Волині, тепер Шепетівського району Хмельницької 
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області. Середшо освіту він здобув у Острозькій гімназії, а по за
кінченні в 1909 р; ·юридичного факультету Київського університеrу 
св. Валодимира ·вс:rуіmв на економічНий факультет Петербурзькоrо 

політехнічного. інЩПІ)'lУ. У Петербурзі брав акmвну участь у ство
ренні украllіських студентських rромад, входив до складу іХ керівних 

органів - Інформаційного бюро та Головної ради. Співробітничав із 
часоШІсом «УКраїнсьКИй студеНD>, неодноразово виїЗдив до Галичини 

за соціа."1-демокрm:ичними виданнями та украі"нською літерmурою. 

У 1904 р. І 8-річний студентський активіст стає членом Робіт
ничоїукраїнської партії (РУП), а згодом- одним із керівних діячів 
Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). У 

1907 р. йому, як члену Центрального комітеrу, доручають вести 
листування з місцевими організаціями, у зв'язку з чим він 

був заарештований. У 1909-1910 рр. В. В. Садовський разом 
з Д. І. Донцовим, В. В. Дорошенка і А. І. Жуком редагує партійну 

газеrу «Праця», що виходила у Львові. 

Після закінчення у 1913 р. навчання працював товаришем 
присяжного повіреного, а такожпротягом двохроків (1914-1915) 
викладав на українських таємних університетських курсах у 

Петрограді та проводив національну агітацію серед військових. 

Побоюючись apemry, переіХзв у 1915 р. до Києва, де продовжував 
займатися адвокатською практикою. 

Після падіння Російського самодержавства на Україні активі

зувався рух за відродження національної державності. У березні 

1917 р. В. В. Садовський став одним із засновників Української 
Центра.JІЬної Ради, яка запросила його до комісії для сЮІадання 

відозв, а через два дні рекомендувала представником Звенигород

ського повіrу в Киmськом)т'rубернському комітеті Радиоб'єднаних 

тромадських організацій. У квітні І 917 р. на Всеукраїнському 
національному конrресі він проголосЩ3 доповідь «Про територію 

автоноJ\mої УкраЇНИ>>, був делеговаІЩЙ від УСДРП до складу УЦР, 

а невдовзі став членом Комітету ЦентральноІРади (згодом-Малої 

ради). Займався розробленням організаційних засад діяльності УЦР 

та об Трутуванням їі економічної палітики2• 

15 червня 1917 р. Центральною Радою був створениіі перший 
український уряд - Генеральний секретаріат, до сЮІаду якого 

увійшло 14 генеральних секретарств. Серед них значилось і гене-
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ральне секретарство з справ судових або, як ще його на:~ивали, 

з справ юстиції. Очолити його було доручено представнику 

УСДРП В. В. Садовському, який мав юридичну й економічну осві

ту. На це секретарство покладалося завдання негайно розпочати 

відновлення і творення українського права «на підставі даних науки 

та життєвого досвіду», впровадження судочинства українською 

мовою, відповідно до «прагнень ревошоційної демократії:·> й «ко
лективної волі свідомого народу», розробка відповідних законо

проектів та підготовка судових інстанцій на Україні до тих форм 

і до того стану, в якому .вони мають бути в автономній.Украіні»3 • 
Слід зазначити, що за відсутності голови уряду В. К. Винниченка 

Валентин Васильович нерідко виконував його обов' язки. 

На посаді генерального секретаря судових справ В. В. Садов

ський пробув недовго. Після видання у серпні 1917 р. ТJJМL=шсовим 
урядом «Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату», 

що обмежувала кількість генеральних секретарстВ, секреr,арс:rво 

судових справ було ліквідоване. Його недавній керманич.був.пе"
реведений на посаду радника при українському уряді.· У вересні 
1917 р. він входив до складу української делегації,; яка брала участь 
у роботі З'їзду паневолених народів, що проходив у Києві, 

Післязміни у січні 1918р. кабінетуВ.К. ВинниченкаВ1шентин 

Васильович залишався членом ради Теперального секретарства 

(міністерства) судових справ. Як член Малої Ради брав участь 

в обговоренні lV Універсалу, Берестейського мирного договору, 
входив до складу економічної парламентської комісії, що вивчала 

економічний аспект договору. Доповідаючи на засіданні Малої 

Ради 17 березня 1918 р. висновки секці'і, він, зокрема, зазначав, 
що за даної міжнародної ситуації вказаний « ... договір відповідає 
інтересам тодності» Української Народної Республіки. При цьому 
В. В. Садовський констатував, що принцип державного обміну, за

кладений у цей договір, «є раціональним рішенням про організацію 

міжнародного товарообміну в час по війні»4• 
За доби Української держави гетьмана П. П. Скоропадського 

Валентин Васильович брав участь у роботі· політичної _комісії 
українських парламентарів на переговорах із делагацією РСФРР. 

Одночасно викладав на курсах українознавства та позашкільної 

освіти. В. В. Садовський входив до складу Укра'інського наці-
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опального союзу - політичної організації, яка ставила за мету 

повалення гетьманської влади. За доби Дирекrорії УНР в кабінеті 
А. М. Лівицького колишній перший керманич Генерального секре

тарства судових справ був призначений у жовmі 1920 р. народним 
міністром праці та обіймав цю посаду майже два роки в кількох 

кабінетах уряду УНР на чужині. 
У листопаді 1920 р. В. В. Садовський разом з урядом Дирек

торії емігрував до Польщі. а потім до Чехословацької республіки, 
де праnював у наукових інститутах і вищих навчальних закладах. 

Викладав на професорській посаді в Укра'інській господарській 

академії у Подебродах (Чехія) та Українському науковому інсТИІуrі 
у Варшаві. Займаючись науковою й педагогічною діяльніспо, Ва
лентин :Васильович продовжував братиучасть уполітичномужигrі. 

Тривалий час він був експертом з економічних питань в уряді УНР 

на чужині. Так, навесні 1931 р. на одному з засідань комітеrу Ліги 
Націй (Женева) представником уряду УНР була зачитана його допо

відь, в якій наголотувався протест проти примусової праці в СРСР. 

З липня 1933 р. уряд УНР направив голові Міжнародної монетної й 
економічної конференції у Лондоні меморандум «Економічна криза 

в СССР і питання економічного відродження України>>, написаного 

на підставі записки професорів К. А. Мацієвича і В. В. Садовсько

го. У висновках цього документа, зокрема, наголошувалося, що 

«розв'язання Совітського Союзу і звільнення України є питанням, 

що мають найбільшу ваrу для рішення світової кризи»5 • 

Професор В. В. Садовський був автором численних r-wукових 

праць з економіки, економічно.Ї географії, демографії, національної 

політики. Найвагомішими серед них є такі: «Нарис економічної гео
графії УкраіНи» (1920 р. ), <<Проблеми індустралізації, у народному 
господарстві» (1929 р.), «Районізація Укра1'НИ>> (1931 р.), «Сучасні 
пробJІе~ економіки УкраЇНИ>> (у співавт., 1931 р.) <<Праця в УСРР» 
(1932 р.), «3 підсумків колонізаційноїпалітикив СРСР» (1936 р.)та ін.6 

Вчений плідно співробітничав з різними видавництвами, 

друкував свої статті в часопису «Прометей», що виходив у Парижі 

французькою мовою і був «органом оборони інтересів Кавказу, 

Україm1 та Туркестану», обирався дійсШ'ІМ членом Наукового то

вариспт ім. Т. Шевченка.(19~5 р.), членом Украmського наукового 

інституту у Варшаві. 
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Після капітуляції фашистськоїНімеччини у травні 1945 р. вій
ськовою контррозвідкою Першого украінського фронту (Смt~ш) на 

теркюрії Чехословаччини було заарештовано більше тисячі осіб, 
які в 191 ~1920 рр. емігрували з Украіни. Серед них були колишні 
міністри й державні діячі різних «контрреволюціЙНИХ>>, як ]"х тоді 
називали, урядів УНР та гетьмана П. П. Скоропадського. 12 травня 
у Празі був заарештований професор Українського вільного ун:івер

ситету Валентин Садовський. Радянські контррозвідники під час 

обшуку вилучили в нього особистий архів, в якому, зокрема, збері

галися копії офіційних документів УНР за 1917-1921 рр., а також 
листивід С. В. Петлюри, А. М. Л:івицького, О. Г. Лотоцького тощо7 • 

Усіх «контрревоmоціонерів» вивезли до Києва, хоча ніхто 3 них ні 

дня не був громадянином Радянського Союзу і ніяких злочинів на 

території СРСР не скоював. Утримувалися вони у Лук'яв,:івсь,кій 
в'язниці. Слідчі НКДБ, які проводили слідство, інкримінУвали їм 
склад злочину, передбачений п. 4 ст. 54 Кримінального 1юдексу 
РСФСР. Диспозиція цієї сумновідомої політичної статті (мала 14 
пунктів) наголошувала: «оказание каким бь1 то ни бьшо СІJособом 

помощи той части ме:ждународной буржуази:и, котораЯ .:ті:·е при
знавая равноправия коммунистической системьІ, приходящей на 

смену системе капиталистической, стремится к ее свержению». 

Під це визначення слідчі придумували все, що їм заманеться. 

Як згадував відомий український захисник Г. І. Гінзбург, одного 

з. професорів звинувачували в ТО!\-1)', що він надавав матеріальну 

допомогу членам терористичної організації, які боролися. проти 

радянської влади. Професора Миколу Галагана - в тому, що він 

допомагав міжнародній буржуазії ... перекладом книг на українську 
мову. Один з украінських «контрревоmоціонерів» був засу,цженИй 

на 1 О років ув' яЗнення за те, що своїм начальникам «регулярно 
надсилав по кілограму сала»8• 

Колишньому міністру уряду УНР В. В. Садовському інкри

мінували друк антирадянських творів та іншу допомогу між
нароДній буржУазії, що згідно з санкцією статті передбачало 1 О 
років ув'язнення або вищий захід покарання- розстріл. Більше 
двох років тривало попереднє слідство в його справі, але вироку 

військового трибуналу Валентин Васильович не дочекався. 
24 листопада 194 7 р. він загинув у Лук' янівськійв'язниці від рук 
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кримінальних злочинців. Так трагічно обірвалося житrя першого 
українського «міністра>> юстиції, одного з організаторів і лідерів 

національно-визвольного руху, який мріяв бачити Україну вільною, 
незалежною і правовою державою. 

На заверШення заЗначимо, що в Канаді, в м. Торонто, до не
давнього часу проживаладонька В. В. Садовського-Ірина Вален

тинівна Нітефор9• 

Чисніков В. М. (Київ). В. В. Садовський - перший Ген(!ральний 
секретар судових справ Української Центральної Ради 

Висвітлюється жипєвий шлях та творча діяльність nершого Гене
ральноІ-о секретаря судових сnрав УЦР В. В. Садовського (1886-1947). 

Чисников В. Н. (Киев). В. В. Садовекий - первьsй Генеральньtй 

секретарь судебньrх дел Украинской Центральной Радьr 
Освещается жизненньrй путь и творческая деятельность первого 

Генерального секретаря судебньrх дел УЦР В. В. Садовекого (1886-1947). 

Chysnikov V. N. (Kyiv). V. V. Sadowski - the first Secretary General 
of court cases of the Ukrainian Central Rada 

The article highlights the life and creative woi1< of the first Secretary General 
of court cases ofthe UCR- V. V. Sadowski (1886-1947). 

1 Українські політичні партії кінця ХІХ- початку ХХ століття. - К., 1993. -
С.322. 

2 Беретюк В. Ф., Осташко Т. С. Діячі Української Центральиої Ради. Біогр. 
довідншс. -К., 1998.- С. 155. 

3 ·Мс.ша еициклопедія етнодержавознавства І НАН України. Ін-т держави 
і 7,1рава (л1. В. М. Корецького; Редка11.: Ю. 1 РимареН!f.О (t~iqn. ред.) та ін. - К., 

1996. - с. 348. 
і Укjюl"нська Центральна Рада. Документи і матеріали. В 2-х тамах. - Т. 2.

К., 1997.- С. 212. 
5 Щvльгін О. Без території. Ідеологія і •тн Уряду УНР на чужині.-К, 1998.-С 92. 
6Толовчеико В. І. Садовський Валентин Васильович 11 Юридична енциклопе

дія. - т. 5. - к. 2003. - с. 405. 
7 Центральний дер:жавний архів грамадських об 'єднань. Путівник. - К., 

2001. -С. 278. . 
8 Десятникова fl «Да;ж:е в НКВД бЬІли порядочньzе люди» 11 Фактьz и кам

ментариzL - 1 9.99. - 19 окт. 
9 Білокань С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-

1941 рр.). -К, 1999. -С. 128. 
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Іваш~ва А. Ю. (Ки'ів) 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СУДОУСТРОЮ 

·УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

' 
Після лютевої ревотодії дуІ\'П<а про _необхідність форі\ !)'ВаННЯ 

власної судової системи на території України уперше пролущща, на 
УкраїнсЬкому правличому з']"зді 13-14 (26-27) черв~,ч 1917 р. На 
з':їзді, зокрема, було утворено Київський крайовий судовИЙ.комітет 
для підтримкизв'язків між УЦР і місцевими судовими ус-rа:новами, 

до складу якого увійшли Г. Д. Вовкушевський, В. І. Во:йтк~в:Ич
Па:влович, Ю. Г. Гаєвський, Р. М. Лащенко, Г. В. Лемех (Лепеха), 

З. Г. Маргуліс, М. І. Радченко, М. С. Ткаченко та А. І. Яковлів. Зго

дом крайовий судовий комітет поступився місцем Генеральному 

секретарству судових справ. 

У декларації Генерального секретаріаrу, ухваленій на сесії 

ЦентральноУРади 27 червня (І О липня) 1917 р., першочерговим за
вданням Генерального секретарства судових справ було в_изначено 

підготовку проведення судової реформи, зокрема рефор:муван:ня 
діяльності судових установ. 

Це завдання було зафіксоване й у ШУніверсалі УкраУнської Цен

трально]" Ради 7 (20) листопада 1917 р.: «Суд на Украіні повинен бути 
справедливий, відповідальний духові народу». З цією метою Гене

ральний секретаріат судових справ мав« ... упорядкуватисудівництво 
і привести його до згоди з правними поняттЯми народу» .. А чер~ три 
дні, .1 О (23) листопада 1917 р., Центральна Рада ухвалилЗ: що «сУд на 
Україні твориться іменем Української Народної Республіки>:.!. 

За загальним правилом, визначеним законом «Про правонас

rупницт:во» від 25 листопада 1917 р., до законодавства, чинного на 
території УНР до 27 жовтня 1917 р., не зміненого і не скасованого 
УЦР, застосовувався принцип насrупності - воно залишалось 
чинним і визнавалось законодавством УНР2• 

І хоча позиція УЦР, що в такий спосіб «фактично лишила без 

змін реакційне законодавство Російської імперіУ й Тимчасового 

Уряду», піддається критиці окремими авторами\ вона видається 
цілком вШІравданою конкретно-історичними умовами. 
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Спеціальним законом «Про Генеральний суд» від 2 (15) грудня 
1917 р. тимчасово, до формування Генерального суду УНР на основі 
їі І<Онстmуції, ухваленої Установчими Зборами, було проголошено 

yrвope1-rnя Генерального Суду, Який складаєrься з трьох департамен

тів: цивільного, карного і адміністрагивного (якого, до речі, не було 
в Урядуючому Сенаті) і виконує на території України всі функції, 
належні досі Уря.цуючо:му Сена'!)' в справах судових і в справах на
mяду над судовими установами й особами судового відомства також 

тимчасового, дорозв'язання пигання про скасування всіх особливИх 
судів, а ТаІ<ОЖ виконує функції Головного ВійсьІ<Ового Суду. 

. З момен'І)' початку функціонування власної касаційної інстан
ціr, всі сnрави, які до цього подавалися до Уря.цуючоrо Сенаrу, мали 
подаватися до Генерального суду. Генеральний суд мав виробити 

та подати на затвердження Центральної Ради власний регламент 

роботи, а до його затвердження мав керуватися у своїй діяльності 

законами, що реrламепrують діяльність Уря,дуючого Сенаrу, узго

джуючи їх з чишmм законом «Про Генеральний суд» та іншими 

заІ<Онами ЦР . 
. . . Новоутворений Генеральний суд мав стати органом, анало

гіЧНим За своїми функціями та повноваженнями до Російського 
Урядуючого Сена'!)'. Проте істотне обмеження системи установ, 
що входиШІ до струК'І)'ри Генерального суду, та збереження для 

реrулювання їх діяльності законодавства, яке реrламеН'І)'ВЗЛО ком

петенцію Уря,дуючого Сена'!)', призвело до того, що Генеральний 

<?Уд ile був здатний виконувати це призначення. Його компетенція 
обмежувалась судовою діяльністю та наглядом за судовими устано

вами, а ряд питань, які раніше належали до компетенціїУря,цуючого 

Сена'!)', залишилися без уваги. 

Негайного реформування потребували й апеляційні судові 
установи, і 'І)'Т, враховуючи, що Судові палІUИ Центральна Рада не 

мала повноважень реформува1'И, проблема була вирішена через за

снування власної апеляційної інстанці'і у складі трьох апеляційних 
судів: Київського, Харківського й Одеського. 

Отже, законом УЦР «Про заведення апеляційних судів» 

(17 грудня 1917 р.) діяльність Судових палату справах, належних 
до коМпетенції апеляційних судів, припинялась, натомість засно

вувались апеляційні суди за такою територіальною підсудністю: 
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« КиІвськИй-для територій нинішніх Губерній, Киі"вської, Полтав
сько1', Чернігівської, Волинської і Подільської, Харківський - для 

території нинішніх губерній: Харківської і КатеринослаЕ:ськоі" і 

Бердянського і Мелітопольського !'ювітів, Таврійської, Одес:ький -
для міста Одеси, нинішньо'і'Херсоаської губернії». Законом до 
підвідомчості Ки"івського апеляційноГо' суду були віднесені також 
евакуйовані судові установИ Холмщини та Підляшшя. 

Територія впливу КиїВського апеляційного суду була свідомо 

визначена значно більшою За територіІ інших апеляційних уста

нов, про що йшлося в пояснювальній записці М. П. Чубmrського 

до законопроекту. АвторИ законопроекту сподівалися, що якщо 
зосередити більшу кіЛькість юрИстів, які матимуть «постійну ко
мунікацію з Генеральним Судом і кодифікаційною комісією при 
Секретарств і ЮстиціІ, то Це спрИчиниться до скорішого і кращого 

вироблення права і судової практики України». 
А 23 грудня 1917 р. Центральна Рада прийняла закон ·«Про 

умови обсадження і порядок обрання суддів ГенералЬного і Апе
ляційних Судів», яким регулювався порядок зайняття суддівськоУ 

посади. Важливим кроком стало введеНнЯ Принципу виборності 
суддів -кандидатури на заміщення вакантних посад у суддівсько

му корпусі вносилися як Генеральним ЧИ аnеляційними еудами, 
за рішеНням загальНИJ{ Зборів суду, так Ї самостійно через Гене
рального секретаря судових справ, на розгляд УЦР, яка таємним 

голосуванням простою більшістЮ голосів обирала суддів. 

Таким чином, видається, що ЦентрЗ.льній РадІ вДалоёя· реалі
зувати ОСНОВНі ПОЛОЖеННЯ СудОВОЇ реформи: скасувати i'cн)wqy ДО 
того часу форму заміщення судових посаД в апеляЦійниХ інстаЩНях 
за призначенням із заміною ії виборними Засадами, а такоЖ 3МіНит'и 
територіальну підсудність цих судових органів. 

Утім, закон, прийнятий Центральною Радою, містив ряд недо

ліків, про що також у своїй пояснювальній записці зазначав 

М. П. Чубинський, зокрема для Генеральних суддів не встановлено 
ані спеціального освітнього цензу, ані слуЖбового стажу. 

2 січня 1918 р. Центральюі. Рада обрала суддями Київського 
апеляційного суду таких осіб: Р. М. Лащенка, К. М. Ященка, 

В. О. Коренева, Т. І. Гричука, О. Г. :rіодrорського, І. В. Маmотіна, 
М. І. Юдіна, С. П. Гречинськоrо. . · · · 
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І хоча закон від 23 грудня 1917 р. критикували за можл~ість 
обіймати посаду судді особами без вищої освіти, за умови обрання 
3/5 голосів присутніх у засіданні членів УЦР, насправді суддями 
були обрані лише досвідчені фахівці. Так, І. В. Матотін був при
сяЖНИl\І Повіреним, О. Г. Подгорський -членом Київська] судово1· 
палати з 1911 р., Р. М. Лащенко- мировим суддею, певний час 

головою КиїВського повітового з 'їзду мирових суддів, С. П. Гречин
ський-почесним мировим суддею, Т. І. Гричук-мировим суддею, 
членом окружного суду, К. М. Ященко - членом Смоленського 

окружного суду, головою Єлецького окружного суду. 
20 квіrnя 1918 р. УЦР дообрала ще 10 суддів Київського апеля

ційного су,цу, а саме: В. М. Богомольця, А. Г. Вязлова, Г. Д. Вовкушев

ського, І. А. Гусаховського, М. О. Бmвиновського, М. Ф. Міславського, 
О. І. Савицького, М. І. Мірньrо, д. Мірного, І. Н. Наврочинського4• 

24 березня 1918 р. УЦР зат.вердила штатний розпис Київського 
апеляційного суду, визначивши т.верду суму для асигнації з держав

ного бюДжету на утримання персонального складу апеляційного 
суду, а також на утримання і ремонт приміщення, інші господар

ські, в тому числі :канцелярські, видатки, а також на непередбачені 

видатки. 

РетамеНтувати діяльність апеляційних судів та інших судових 

установ маЛи ті самі російські «Учреждения судебньІХ установ
лений» (далі - УСУ), які зберігали чинність, але з урахуванням 

положень нового законодавства УЦР. 

Тому в рамкахукраїНізації було розпочато дуже важливу справу 
виробленн:Я правничої термінології та перекладу судових статутів 
україн,;ькою мовою, проДовЖену згодом уже за правління гетьмана 

П. П. Скоропадського комісією з вироблення українськоїюридичної 
термінології при міністерсТві судових справ (міністерсТві юсти

ціі). До речі, самі судді розуміли необхідність та важливість цієї 
справи, й основою подальшого переЮІа.rі:у «Статуту rq)o покарання, 
які призначають мирові судді»; «Статуту каjш6го сУдо-і:і::инсТВа», 
а також «Статуту цивільного судочинсТва задля мирових суддів» 

став переклад, здійснений та переданий у розпорядження комісії 

членом Полтавського о:кружного суду С. П. Роздоловським5• 

Разом із системою загальної юстиції на території України 

певний час паралельно продовжували діяти мирові суди, а для 
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остаточного з' ясування справи, яка повинна була вирішуватись 

мировим провадженням, а також для р~згляду справ у касацій
ному порядку створювались повітовІ з~;іЗДи мирови,х суддів. До 
компетенції мирових судів належали дрібні цивільні, J<римі;І:).су:ІЬНі 

та адміністративні справи, законодавчо обмежені розміром збитків 

від правопорушеннJІ· та/або розміром покарання (напри:к.лад, по 

кримінальній справі мировий суддя не міг nризнаЧитй б:іЛЬuгніж 
nівтора року позбавлеІJНЯ волі). · . _ ··. 

В УСУ зазначало~я, що мировий суд надає сторонам .«ж~ лише 
найближqий засіб для вирішення спорів про право у спраЕ.ах, які 

вимагають швидкого вирішення на·міецях і·наглядного :3Нання 

місцевих обставин та відносин, але разом з тй:'м. і посерЦДн:И:ка 
для узгодження вимог, які надто часто тільки.н~ своєму початку 

видаються протилежними.». Сьогодні ці повноваження близькі за 

своїм змістом до функцій медіатора. 

Уже наприкінці правління УЦР були засновані військові ре

волюційні суди, з двома вищими військовими судами в :Юиєві та 

Катеринославі, що мали керуватися «Інструкцією військовому 

революційному суду» та розглядати справи про вбивства, підпали, 

пограбування, зrвалтування, розбійні напади, вчинені цивільними 

й військовими особами. 

Таким чином саме за УЦР було закладено основи нового, 

власного судоустрою Української Народної Республіки. Утім, 

після гетьманського перевороту багато з цих нововведень було 

піддано радикальній ревізії. Так, з метою реформування та удо

сконалення судової системи було засновано спеціальну комісію 

з перегляду законів «Про Генеральні та Апеляційні суди». Роз

глядалося дві альтернативні концетщії: утворення вищих установ 

із судових і адміністративних справ або заснування паралельно 
касаційно-адміністративно1" інстанції. Другий шлях суперечив 

принципу єдності касаційної інстанції, прийнятому в більшості 

країн, тому бу.в відкинутий. У результаті комісією було підго

товлено проект закону «Про утворення Державного Сенату», 

який Гетьман П. П. затвердив 8 липня 1918 р. Проте це вже інша 
сторінка історії судової влади в Україні, яка потребує окремого 

дослідження. 
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Іванова А. Ю. (Київ). Формування основ судоустрою Української 

Народної Республіки 
Розглядається правове реrулювання судоустрою в УНР періоду Цен

тральної Ради, формуваt-~ня власної системи апеляційних та касаційних 

судових органів. 

Иванова А. Ю. (Киев). Формирование основ судаустройства 
Украиttской Народной Республики 

Рассматривается правовое реrулирование судаустройства в УНР 
периода Центральной РадьІ, формирования собственной системь1 
апелляционнь1х и кассационнь1х судебньІх органов. 

lvaпova А. Yu. (Куіv). Fonnatioп ofthe judicial system ofthe Ukrainian 
РеорІе'е Republlo 

Legal regulation of the judicial system of the Ukraiпian People's Republic 
ofthe Central СоuпсіІ period and formation ofthe national арреаІ and reversal 
court system are analyzed. 

1 Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 т.- Т. 1. 4 бер. 
-9 груд. 1917р. -К.: Наук. думка, 1996.- Т. 1.- С. 408 

2 ЩfАВО України. -Ф. 1115. -Оп. 1. -Cnp. 1. -Арк. 150. 
3 Konwzeн~or.o О. Л. З досвідузаконотворчості УНР таУкраїнськоїДержаєи 

11 Право Украіни. -1995. -Nfl 5-6.- С. 52. 
4 Чєрнушенко А. В., Журавель О. А., Самолюк Ю. М Апеляційний суд міста 

Києва. -- К., 2008. - 87 с. 
5 ЩfАВО Украіни.- Ф. 2207. -Оп. 1. -Cnp. 11. -Арк. 10. 

Мудриєвська Л. М. (Дніпропетровськ) 

І"ІСЦЕ СУДОВОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ 
ДJН:,РЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРАЦЯХ 

Ф. В. ТАРАНОБСЬКОГО 

Історія становлення основних засад державного управління 

налічує не одне століття. Цю тему розг.лядали ще великі вчені

філософи Платон і Аристотель, які одними з перших почали 

з' ясовувати питання відносин держави і суспільства та принципів 

державного управління з різними формами держави. Вони дослі-
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джували природу закону й реалізації його в процесі улагодже.r:щя 

спірних питань між громадянином і державою, пізніше, в Старо

давньому Римі,- між громадянами в приватному .nорядку. Однак 

і вчені Стародавнього світу, і Середнь.овіччя :не ,рqзm.ядми суд 

як суб'єкr державного управління,.,і.тільки вже в Но..Іщй чачу 

зв'язку з появою централізованих самостійних держав питання 
місця і ролі судової влади в системі державного управління стали 

досліджувати ретельніше. Таке становище було пов' язащ: також 

із розвитком різних правових шкіл, які відрізнялися в тому числі 

і своїми поmядами на співвідношення природничого прm3а і по

зитивного, бо саме в судових рішеннях можна було простежити 

шлях становлення тієї чи іншої системи права і переважтrnя у цих 

рішеннях звичаю чи закону. 

Не залишився осторонь цієї тематики і відомий український 

і російський правознавець Ф. В. Тарановський. Проте треба за

значити. що окремо питання визначення місця судової .:влади в 

загальній системі державної влади учений не досліджував, а роз

глядав порядок реалізації принципу поділу владИ і траКІування 

цього питання різними авторами, зокрема Монтеск'є. Тому автор 

статті спирається в першу чергу на ті праці Ф. В. Тарановського, де 

розглядалася історія державного управління та види джерел права. 

Ця тематика відображена в таких працях Федора ВасильОЕ:ича, як 

«Огляд пам'ятників магдебурзького права західно-руських міст 

литовської доби», «Записи про Монтеск'є», «Підручник енцикло

педії права» та інших. 

У своєму «Підручнику енциклопедії права» Ф. В. Таранов

ський визначав, що «розрізняють три головні галузі прояву дер

жавної влади: законодавство, суд та управління. Законодавство є 

діяльність державної влади, спрямована на встановлення юридич

них норм. Суд є діяльність державної влади, спрямована на, захист 

і поновлення права у випадках спору про право або порушення 

права. Третя галузь прояву державної влади.,... управління -,--далеко 

не така визначена, як перші дві. Недарма деякі-державознавці ... 
відмовляються даrи їі позитивне визначення і хараКТеризують ії не

гативно, вказуючи, що управління. обіймає собою всю ту діяльність 

держави, яка залишається після виключення з неї законодавства і 

суду» 1 • Таким чином Ф. В. Тарановський визначив функції кожноУ 
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гілки влади. І далі, розrnядаючи історію становлення управління, 

він визначав, що в «народній державі ранньої епохи осідлої куль

rури» взагалі у проявах політичної влади не було законодавства, 

а існували суд і військове управління. Тобто підкресmовалося, що 
суд реа11ізував звичаєве право, позитивне право було відсутнім і 
як результат діяльності державної організації, що Проявлялася у 

військовій організації, і як вид права. 

Суд мав не такий визначений прояв, як управління. В суді, за 

Ф. В. Тарановським, вирізнялися такі моменти: відкритгя справи, 
визначення правди і неправди, надання вироку зовнішнього авто

ритеrу та його виконання. Усі ці моменти вже у державній системі 
nеребувають під вnливом державної влади. Кримінальні справи 

відкриваються за ініціативи державної влади; сторони беруть 

участь у суді шляхом змагань, але суддя втручається у справу ак

тивно і має виключні повноваження у справі пошуку і тлумачення 

норми права, за якою вирішуватиметься справа. У стародавні часи 

всі справи, у тому числі й кримінальні, відкривалися виключно 

за прm1атною ініціативою; процес був безумовно ·змагальний, 
еторош-І приходили на нього «з пособниками», суддя був безголо
сим свідком змагання сторін; знаходження відповідної випадку 

(казусу) норми звичаєвого права було справою представників 

общини, знавців, :віщунів права; суддя тільки надавав їх вироку 

зовнішнього авторитету і робив свій внесок у його виконання. 

Щодо міфологічного образу Феміди, яка зображувалася з тере

зами в одній руці й мечем у другій, можна сказати, що державна 

влада сnочатку не тримала в руках терези та обмежувалася тільки 

мечем правосуддя2• 

Суд також відігравав роль суб'єкта оподаткування, що надавав 

кошти на утримання влади, яка передусім використовувала їх на 

військові потреби. 

Таке положення, на думку правознавця, зберігалося і при 

феодальному устроj:, а поява єдиних ценrралізованих держав, що 

сформувалися приблизно до XVI століття, дещо розширила повно
важення· влади. Це було пов' яз ан о з ростом економіки, яка потре

бувала централізованого управління для подальшого зростання. 

Така сmуація вимагала і в·ід суду зміни своєї ролі в державному 

управлінні: відбулося удержавлення суду, яке проявилося у повній 
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відміні старовинної судової самодопомоги населення, у відсторо

неШІі суспільного елементу знавців права і переданні суддівських 

посад виключно професійним государевим особам. Удержавлення 

суду, колись ставши фактом, перетворилося потім у головний. 

прmщип державно1' організації і продовжує визначатися таким і 

в сучасному світі. 

Повне удержавлення суду привело державу до усвідомлення 

необхідності формування самостійного правотворення і внаслідок 

цього до встановлення та зміцнення законодавчої функції дt::ржави. 

Законодавство встановило єдину стійку юридичну норму для су-. 

дових рішень, тобто держава поширювала свій вплив на всі сфери 

суспільного життя і законодавча функція була визнана прерогати

вою тільки держави. Це положення знайшло своє відображення і 

теоретwmевиправдання в палі1ИЧНИХ. ученнях:ХVП-ХVШ сторіччя. Як 

вважав Ф. В. Тарановський, теоретична думка того часу будувала 

систему державної опіки в управліШІі спочатку на теократичних, 

а потім на раціональних засадах. 

За теократичним напрямом державна опіка населення була 

підз'Вітна Богу, а щодо підданих вона виступала як безумовне 

право держави, як їі владна функція, про виконання якої прави

телі не зобов'язані звітувати перед підданими, бо підзвітні Богу. 

Таку теорію висунув у XVII сторіччі німецький державо:з:навець 
В. Л. Зекендорф. 

Раціональний напрям походив від школи природничого права 

і поділявся на два різновиди - суто логічне виведення державної 

всемогутності із суспільного договору та опортуністичне по

єднання деяких раціональних принципів з емпірично наданою 

державною владою. 

До першого напряму відноситься Т. Гоббс, який вважав, що 

держава всемогутня і повністю розпоряджається і тілом, і душею 

індивідів, встановтоє для них різницю між добром і злом, дає їм 

релігію. 

До другого напряму належать Лейбніц, Вольтер, Дідро та 

інші філософи епохи Просвіттщтва. Їхні поrnяди спиралися на 
те твердження, що від народу, темних мас не можна очікувати 

знання природничих законів. Тільки освічений правитель;може 

і повинен насаджувати природниче право всією повнотою своєї 
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влади. Як бачимо, при такому становищі влади взагалі не бралася 

до уваги свобода індивіда, що призводило до панування держав

ЮІХ, колективних інтересів. Це не моnю не привести до появи 

іншої системи, яка б враховувала економічні й куль'І)'рні потреби 

індивіда, - ліберальної, що базувалася на ліберальній докrрині 
(1. КаІП, В. Гумбольдт, Б. Констан). Відповідно до цієї доктрини 
завданням держави було не управління, а викточно куль'І)'ра права, 

у сенсі правотворення в законодавстві і захисту права в суді. Знову 

змінювалося завдання суду: від захисту державних інтересів як 

панівних він повинен був переходити до розmяду усунення при

чин обмеження чи скорочення свободи індивіда й захисту прав 
саме індивіда. 

За Ф. В. Т:арановським, ліберальна теорія в тому ії виrnяді 
була хибнрю, й зазнала фіаско в першій половині ХІХ сторіччя, 

коли стало зрозуміло, що матеріальна й духовна куль'І)'ра є ре

зультатом колективної суспільної діяльності. З'ясувалося, що 

індивіди соціально нерівні і слабкі соціальні групи, навпаки, по

требують втручання держави у процес формування і задоволення 

своїх визначених іІПересів. Тож виникла потреба в появі вищого, 

об' єднувальноrо прояву державної влади- правління, до дій якого 

відносиди ті дії, які спеціально не вміщалися ні в законодавство, 

ні в суд, ні в упраІЩіння. 

Для того щоб справді простежити зміну ролі суду в системі 

державної влади, Ф. В. Тарановський звернувся до визначення по

няття «державний орган» та його функцій. Правознавець вважав, 

що головними момеJПами в розmяді цього питання є визначення 

самого поняття крізь призму розуміння держави як юридичної 

особи, яка, як будь-яка юридична особа, має свої органи. Держав
ні органи можуть бути як індивідуальними, так і колегіальЮІМИ, 

особистий склад ЯІЦІХ має впливовий характер навіть на зміну 

державного устрою. Поділ державних органів .на законодавчі, 

судові та адміністративні проходить відповідно до переважання 
тих чи інших функцій у їх діяльності. Законодавство становить 

перевЮJrсаючу функцію державної влади. Розрізнення судової та 

адміністративноїдіяльності проводиться залежно від їх особливих 

рис: перша тримається впкточно на засадах правомірності, друга

на засадах доцільностР. 
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Концентрація в руках влади всього процесу правотворення 

веде до реалізації принципу верховенства закону, коли норми зви

чаєвого права використовуються в межах, визначених законом.-Як 

відзначав Ф. В. Тарановський: «У нас в Росії проводиться принщш' 

верховенства закону, дія звичаєвого права базується на·визианні і 

допущенні закону. Але у нас закон відкриває дії звичаєвого права 

широкі горизонти, зберігаючи панування звичаю в житті селян .... 
Особливі селянські (воло сні) суди використовують відпові,дно ·до 

загальної постанови закону виключно звичаєве право по цивЇльних, 

і навіть кримінальних справах, що входять до ї'х компетенцН. На 

таких самих засадах допускається широке використання звичаєвого 

права різного роду іноземців, що стоять на більш низькому рівні 

культурного розвитку, для яких встановлені й особливі іноземні 

суди, щось на зразок особливих селянських судів. Житrя Jіншого 

населення підлягає виюпочно законодавчій регламентації, і дія 

звичаєвого права допускається законом в обмежених розмірах у 

галузі приватного права»4 • 

Унаслідок такої жорсткої регламентації законом тих чи ін

ших спорів обмежується роль судової практики та зменшується 

значення судового тлумачення закону як джерела права. Як 

вважалась, конкретні юридичні відносини настільки складні і 

багатоманітні, що їх нюанси не можуть бути враховані з.вичає

вим правом і законом. У такому разі суд використовує юридичні 

норми, які створюються ним для кожного конкретного випадку. 

Такий стан характерний не тільки для ранніх форм розвитку, а 

й для таких стадій, коли законодавча регламентація обіймає всі 

сфери суспільного життя. 

Відповідно до цього, на думку Ф. Тарановського, необхідно 

розрізняти подвійну дію судово І практики: 1) за наявності норм 
звичаєвого права чи закону і 2) за Іх відсутності5 • У першому ви

падку діяльність суду зводиться до тлумачення існуючої норми, і 

правознавець пропонував виділити три системи в історії законо

давчої регламентації судової практики: 1) систему буквального 
тлумаЧення закону судом, що доповнювало законодавчим до

зволом сумнівні для суду випадки; 2) систему вільного тлума
чення закону без звернення суду до законодавця за розв'язанням 

сумнівних випадків; З) систему вільного тлумачення закону, що 
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доповнювало законодавчим визнанням вільного правотворення 

судді у визначених випадках6•· Необхідно зробити зауваження, що 

таку чітку класифікацію тих чи інших подій і явищ, яку наводив 

Федір Тарановський, можна знайти у небагатьох дослідників того 
часу. Це поясmоється насамперед сповіданням правознавцем по

зитив істських постулатів наукового дослідження, які потребували 
абстрmщії наукової думки і приведення ії у відповідність до ви

значеної системи. 

У разі існування норми закону чи звичаєвого права судовій 

практиці :відводиться допоміжна або субсидіарна роль джерела 

права. І, навпаки,. за відсутності норми закону судовій практиці 
надається творчий характер, і вона отримує значення: самостій

ного джерела права, що перебуває на рівні зі звичаєм і законом. 

« ... Право судової практики і є прецедеmне право. Прецедент діє 
і nри тлумаченні звичаєвоправових і законодавчих норм, тому 

про нього можна казати і як про самостійне, і як про субсидіарне 

джерело права. 

У nроцесі співіснування закон, юридичний звичай і судова 

практика вnливають один на одного і надають один одному вза

ємну nідтримку. Використання судами норм звичаєвого nрава є 

надійним засобом 'іх позитивації. З іншого боку, норми, встанов

лені судовою nрактикою, іноді настільки сприймаються масовою 

поведінкою і суспільною свідомістю, що їх судове nоходження 

згодом забувається і вони nродовжують дію як норми звичаєвого 

nрава»7 • 

Таким чином, треба зазначити, що тема суду і судової nрак

тики розrnядалася Ф. В. Тарановським з двох позицій: 1) суд у 
загальній системі державного управління і контролю; 2) значення 
судовоІ nрактики як джерела права і як результату діяльності суду. 

Щодо першої позиції, то треба зауважити, що у зв'язку зі зміною 

ролі державних організацій і держави безnосередньо зміmо:валася 

і роль суду - від нормотворення до безпосереднього виконання 

тільки норми закону і контролю за цим виконанням; від захисту, 
в nершу чергу, колективних інтересів до захисту індивідуальних, 

що відображаються в правах і свободах індивіда. 

За другою позицією потрібно відзначити, що правознавець 

розrnяну:в взагалі систему джерел nрава і місце судової nрактики в 
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цій системі, а також розг.лянув генезис теоретичного і практичного 

траюування результатів судової практики для вирішення конкрет

них спорів різноманітних суб' єктів правовідносин. 

Мудриєвська Л. М. (Дніпропетровськ). Місце судової в~1ади в 
системі державного управління в працях Ф. В. Тарановськогс' 

Досnіджуються погляди видатного історика і теоретика права кінця ХІХ
початку ХХ сторіччя Ф. В. Тарановеького на теоретичні засади діяльності 
державної влади і місце судової влади в системі державного управління, а 
також на значення судової практики для становлення державного право- і 

законотворення. 

Мудриевская Л. М. (Днепропетровск). Место судебной вr•асти в 
системе государственного управления в трудах Ф. В. ТараноІ:sского·. 

Исследуются взглядьІ вь1дающегося истарика и теоретика права 
конца ХІХ- начала ХХ столетия Ф. В. Тарановекого на теоретические 

принципь1 деятельности государственной власти и место судебной 
власти в системе государственного управления, а также на значение 

судебной практики для становления государственного право- и зако
нотворчества. 

Mudгievskay L. М. (Dnipгopetгovsk). РІасе of department _judicial 
in the system of goverпment maпagement in labours of F. Taran()vsky 

Jhe looks of promineпt historic апd theoгist of law for the епd of 
ХІХ - to begiпniпg of ХХ ceпtury F. Taranovsky оп theoretical pгinciples 
of activity of state power апd рІ асе of departmeпt judicial іп the system of 
state admiпistratioп, апd also, оп the value of judicial ргасtісе fог be·coming 
state creatioпs of law. 

1 Тарановский Ф. В. Учебник знциклопедии права. - Юрьев, 1917. - С. 375. 
2 Та"' само.- С. 377-378. 
3 Там само. - С. 394. 
4 Там сШІtо. - С. 472-473. 
5 Там СШ\10.- С. 189. 

· 6 Там СШ\10. - С. 473-474. 
7 Та"' СШ\10.- С. 190. 
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Коваль А. Ф. (Львів) 

МІСЦЕ <<ІІРАВА ЮРИСТШ» СЕРЕД 

РІЗНИХ ФОРМ ПРАВА У ПОГЛЯДАХ 

СТАНІСЛАВА ДНІСТРЯНСЬКОГО 

Понятrя права С. ДніСтрянський розrnядав і досліджував у таких 
працях: «Загальна наука права й поліТИКИ>>, «Поrnяди на теорії права 

та держави». Він указував, що в nраві є дві сфери: nривmна, або осо
биста, й nублічна, або суспільна. Цьому не суперечить та обставина, 
що, з одноrо боку, кожне право має особисте ставлення до moдmm, а, з 
дpyroro-кожне право має своє суспільне призначення, свої суспільні 

рамки, :в якихвоно може існувm:и. Виходячи з цього С. Дністрянський 

теоретично виділяє право :in abstrakto і право :in konkreto. 
С. Дністрянський велику увагу приділяв поняттю джерел і 

форм права. Зокрема, вінзазначав, що «теорію джерел права уrво

риливжеримські юрисщ зокремадеякі міркування про іХ значення 

для цивільного права зустрічаємо у Цицерона, а Юстиніанівський 

Corpus Iuris Civilis є цілою теорією джерел римського права. 
В середньовіччі теорією правових джерел займаються переважно 

каноніс;ти. В нових віКах про цю теорію згадують на початку 

ХІХ ст. Зокрема, історична щкола Савіньї та Пухти звернула увагу 

на значеІШЯ звичаєвого права, розг.лядаючи його у відношенні до 

двох imnиx джерел права, а саме до законів та до так званого права 

юристів. Історична школа заснувала пог.ляд, що джерелами права 

є: закони, звичаєве право та право юристів»1 • 

Проаналізувавши сучасні на той час теорії джерел права, 

С. Дністрянський дійшов висновку, що джерелом права може бути 

лише те, із чого воно виникає, а таким він вважав суспільство. 

Оскільтш право, у теорії С. Дністрянського, є соціальним уrворен

ням, то джерелом права є лише саме суспільство, тобто ті суспільні 

зв'язки, у яких воно народжується, а саме: родина, рід, плем'я, 

народ, держава, громада, церква, стани та класи, товариства та ін. 2 

Отже, закони, звичаєве та юридичне право не є джерелами права, 

а лише його формами. Ці форми мають соціальний харакrер, бо 
виникли із суспільних відносин людства. 
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До форм права С. Дністрянський відносив такі категорії, як 

закони, звичаєве («народне») право та «nраво юристів»3 • На основі 

відповідного аналізу С. Дністря}{ський сформував власне розуміння 

цих понять. 

: Звичаєве право є первісною формою будь-якого права. Щоб 
з'ясувати суть звичаєвого права, потрібно вивести поняття права 

взагалі, здійснити історичний аналіз і встановити різницю між 

звичаєм, етикою та правом, а також показати відношення права 

до держави4• Ставлячи перед собою мету дослідження поняття 

звичаєвого права, С. Дністрянський розклав вивчення даного пи

тання на окремі його частини, а саме дослідження поняття права 

загалом, йоtо відношення до звичаю, етики, вирішити питання про 

джерела права, і зрештою, визначити відношення права до держа

ви та звичаєвого права до закону. При цьому зважаючи на те, що 

всі .ці mrtairnя мають етнографічну, філософську та соціологічну 

о"С'НО.ву; розмірковував учений, потрібно взяти з усіх дослідів, які 

виходять від істориків, культурознавців і філософів найголовніше 

і обrрунтувати цей матеріал для визначення звичаєвого права5 • 
Історія людства вказує, що звичаєве право є формою права поза 

державним впливом і його можна вважати народним правом, якщо 

під народом вважати не лише єдину цілісність, а й сукупніс'гь його 

окремих соціальних зв'язків (груп). 

Поруч зі звичаєвим правом як формою права, С. Дністрянський 

виділяє чи -не найбільш важливу форму права - закон, виданий 

державою: '' · 
Формуючи власне розуміння поняття закону, учений аналізує 

погл)Іди Гераклі.та, Платона, Аристотеля, Цицерона, І. Канта, 

Г. Еллінека, Віндельбанда, Г. Грація, Гірке та ін. Оскільки такий 

ф'уНтовний аналіз, здійснений в українській правовій літературі 

вперше, ми на цьому зупинимо детальніше. 

Учений підкреслював, що слово «закон» має не лише у мові, а 

й у науці різні значення, тобто, під ним розуміють не тільки право

ві, а й етичні, логічні, природні та історичні закони. Проте у своїй 

правовій концепції вчений звертає увагу на розуміння закону лише 

через його правове значення. 

На основі аналізу різних підходів до різних понять закону право

знавець формуmоє власне поняття закону, суть якого полягає в тому, 
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що закони - це <<Державою усталені основи суспільного життя чи 
поміж людьми, чи у відношенні людей·до держави або держави до 
тодеЮ:-6• Він вирізняє три юrrегорії законів: 1) констmуційні закони, 
у яких передбачені загальні принципи організації держави щодо 

окремих громадян та держави; 2) основні закони; 3) інші звичайні 
закони,, що стосуються всіх іmпих областей законодавчої влади. 

Крім звичаєвого права та законів, С. Дністрянський виокрем
лює ще одну форму права- право юристів. Учений вважав, що 

звичаєве право та закони є головними формами; в яких втілюється 
процес утворення права. Але між звичаєвим правом та правом 

держави існують, на його думку, посередники, я;к4 у свою чергу, 
також впливають иа утвореИИJJ. права. Такими посередниками, які 
долучаються до утворення права, є юристи двох груп: теоретики 

пращt,· тобто юристи-вчені, а також практики, тобто судді. 
Право, яке створене юристами, С. Дністрянський називає «пра

вом юристів». Він вважає, що коли придивитись до розвитку права 

в історії людства, то побачимо всюди визначний вплив юристів не 

лише на виконання, але й на творення права. Це можна побачити 

не лише в системі римського права, а й у старо-германській, ан

глійській та інших правових системах. 

«Право юристів» проявляється, на .цумку правознавця, у двох 

формах: 1) воно пояснює, поширює, доповнює й виконує правові 
норми тієї галузі, звідки вийшли юристи; 2) деколи воно прояв
ляється й поза межами питомої області у рецепції чужого права. 

Прикладами рецепції є рецепція Візантійського права на Україні 

та.римського права в Європі тощо. 

Особливе значення, на думку С. Дністрянського, має сформо

ваний юристами ХІХ ст. підхід до формування правової норми, 

який полягає у вивченні, з' ясуванні потреб суспільного життя. 

Такий підхід він окреслює поняттям економічно-соціального ме

тоду права7• Ідучи шляхами римських юристів, вони намагаються 

провести лінію між суспільним життям та правовими нормами й 

утворюють таким чином нові норми на основі справжніх потреб 

суспільного життя. У середині ХІХ ст. з'являється все більше 

прихи~ІЬників даного методу. Також учений відзначав, що зали

шились тоді і прихильники методів правової абстракції, правової 

ко~струкції та правової систематики. Однак ці методи, на думку 
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С. Дністрянського, безпосередньо впливали лише на правову тех

ніку, а відповідно не могли вплинути на твqрення нового права. 

Так, у ХІХ-ХХ ст. виникли такі інсТИ'І)'ТИ ПР?!Ва, я~щщс~льне 

право, торговельне право, право залізниць, телефоніі, телеграфії, 
право автомобілів, право безпеки тощо. Так, з проце~ом утворення 

нового прававиникають і нові стадіїприйняття ;3іJКОНів, наприклад, 
стадія створення проекту закону. На цій стадії ~ажливу роль віді
грають юристи-теоретики, які не лише поясню1рть закон на основі 

нових .виявів у суспільному житrі, а й створюють нові норми, від

повідно до нових вимог суспільного життя. Практика створення 
юристами законів сягає часів Римської держави, коли право юристів 

було посередником між звичаєвим правом та правом держави. 

Що стосується юристів-практиків, то, на,цум:ку С. Дністрян

ського, вони безпосередньо впливаюrь на творення права в де:ржаві8• 

Він передбачає для судової влади можливість впливу на утворення 

в деяких випадках права. Ці міркування учений обrрунто:вує. тим, . . 
що суддІ так само, як І держава, яка звертається до звичаєво11о права 

задля врегутовання окремих правовідносин, не можуть знайти від

повіді на всі запитання в законах, а відповідно повинні не раз вирі

шувю:и ці питання без законних норм. Оrже, суддя як орган щ:ржави, 

в певних :межах суддівської свободи може вирішувати питання., яЮ 

не врегульовані в законодавстві. Догматики ж права вважали, що 

судці повинні вирішувати спори лише згідно з норма~ .діІочого 
права, а виходити у своїй практиці за межі закону суддям можна 

лише настільки, наскільки їм це дозволяє закон. Теорія ж «в:ільного 

дослідження права» передбачає, щоб суддя не пов'язував с:ебе за

конними нормами, а вважав їх лише загальними вказівками, які не 

звужують його у свободі осудження суспільних потреб чи відносин. 

Завдадня, які стоять перед суддями, правознавець визначав 

так: « 1) суддя має перш за все зберігати право, та не лишt~ право 
держави, у якій він є органом держави, але й право інших суспіль

них груп, які мають вплив для вирішення даної справи. Тому суддя 

повинен звернутись не лише до законів держави, але і до. прІ;Шо

вих норм інших суспільних зв' язків. У в1mадку відсутності для 

вирішення спору відповідної норми в законах держави, то суддя 
має право звернутись до правових норм іншого суспільної групи, 

оскільки такі норми існують; 2) суддя повинен розмірковувати. Він 
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повинен розуміти, що керується правом для держави, а тому Від

повідно до цілей? які поставИла перед собою держава. Якщо ж він 

використовує при вирішенні спору норми інших суспільних груп, 

то rут суддя не так зв' язаний з нормами, його завдаНня полягає у 
.. . . . . 

примиреннІ суперечливих норм ІНШИХ сусшльних rруп, а також 

суддя повинен узгоджувати норми суспільних зв' язків із провід

ними ідеями держави. З іншого боку, суддя повШІен охороняти і 

захmдати право навіть проти волі законів у випадках, коли закони 

суперечать нормам зорганізованого правового ладу; З) судді пови
нні творити нове право, але не лише право, яке не було у державі, а 

також цілком нове право, яке не було ще відоме будь-якій суспільній 
rрупі.>>9 Це, поJJ.сиює С. Дністрянський, зумовлено тим, що зако
ни мають дуже тривалу форму та -існують до момеmу, поки їх не 

змінять інші закони, але життєві відносини змінюються набагато 

швидше, а тому потребують відповідної зміни правової норми. 

Оскільки держава доручила суддям вИрішувати правові ви

падки відповідно до змінених життєвих відносин, то держава по

виНнанадати право·судді бути у таких випадках «законотворцем» 

і вирішувати іх не· на засадах діючого старого закону, а так, як би 
виріШИв його законодавець, який мав би прийняти нову норму. 

Суддю обмежують загальні цілі держави, загальні принципи 

тВорення права та внутрішні ознаки, які повШІНо мати право. Усі 

чинники, які судця враховує під час вирішення будь-якого спору, 

С. Дніс:трянський називає «природними основами права», бо вони 

повинні опиратися на те, що складає правдиву суть права не лише 

за йоrо геН:езою, а й за внуrріmнім харакrером. Учений підкреслює, 

п:ф навіть в Австрійському кодексі закш!ів цивільних (§ 7) визна
валис~ природні основи права як форма права. 

·····Так; право, яке утворює суддя відповідно до природних основ 
права, має всі·ознаки права in abstracto- це нове право стає новою 
нормою дерЖави, а авторитетом, який висrупає від імені держави, 

є суддя. Лише в таких межах, на думку С. Дністрянського, судова 

практика може бути безпосередньою основою позитивного права. 

ОТЖе, суддя має насамПеред застосовувати або охороняти права. 
СУддя застосовує закон або звичаєве право у конкретному випад
ку, який маЄ вирішити. Однак уже ця функція вимагає від судді 
творчої дії: ·,для застосування норми права суддя має розг.лянути 

266 



конкретний .випадок. Розглядаючи справу, суддя зважує й виділяє 

окремо інтереси держави, суспільства та особи. Творцем JІового 
права суддя стає лише тоді, коли під час вирішення спору він за

стосовує своє рішення, не передбачене ні в законах, ні у звичаєвому 

праві. З того моменту, коJШ в наступній судовій практиці почнуть 

застосовувати рішення судді як загальну правову норму, в:ішикне 
нова форма права, так званий судовий прецедент. 

Даний оmяд теорії суспільних форм права С. Дністрянського 

показує відношення кожної форми до іншої. Зваживши на те, що 

і звичаєве право, і «право юристів» є утворенням суспільних сил 

правового ладу, доходимо висновку, що в соціальних формах пра

ва стоять одна проти іншо'і дві категорії: держава й суспільство. 

Саме вони обумовлюють, доповнюють і виправляють одне одного 

і залежно від того, яким є відношення суспільства до дер>:кави та 

держави до суспільства, таким і є відношення соціальних форм 

однієї проти другої. 
." ,: ·.~ ·: 

Коваль А. Ф. {Львів). Місце «nрава юристів» серед різних форм 
права у поглядах Станіслава Дністрянського 

Висвітлюється наукова спадщина українського теоретика-правознавця 
початку ХХ ст.- Станіслава Севериновича Дністрянського (1870-1935), 
зокрема його погляди на джерела та форми права, а .саме на місце «права 

юристів» (теоретиків і практиків-суддів) як форми права серед різних форм 
права у поглядах Станіслава Дністрянського. 

Коваль А. Ф. {Львов). Место «nрава юристов» среди разнь1х форм 
права во взглядах Станислава Днистрянского 

Раскрь1вается научное наследство украинского теоретика-правqведа 

начала ХХ в. - Станислава Севериновича Днистрянского (1870-'1935), в 
частности, его взглядьІ на источники и формьІ права, а именно на месТо 
«права юристов» (теоретиков и практиков-судей) среди разнь1х форІІІІ права 
во взглядах Станислава Днистрянского. 

Koval А. F. (L viv}. РІасе of «juristic» among different forms o·f law _in 
the views of Stanislav Dnistгianskyi 

The article highlights the scientific heritage ofthe Ukrainian legal theorist 
of early twentieth century- Stanislav Severinovich Dnistrianskyi (1870-1935); 
including his views on the sources and forms of law, in particular, on tt1e рІасе 
of «juristic» (theorists and practicing judges) as а form of law among various 
forms of law in the views of Stanislav Dnistriaпskyi. 
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Самойлевко Е. А. (Киев) 

НЕКОТОРЬІЕ ОСОБЕІШОСТJІ. 

СУДЕБНОЙ РЕФОРМЬІ 1864 г. НА УКРАИНЕ 

,. О реализации судебной реформь1 1864 года в России написано 
немало работ. Хотелось бь1 остановигься на специфике проведения 

ее на Украине и уточнить некоторЬІе датьІ и собьпия. 

Как известно, судебная реформа бьша наиболее либеральной 

из все:Х <<великих реформ» Александра п. Судебньхе уставЬІ бьmи 

утвержденьІ 20 ноября 1864 года, но реализация реформь1 растя
нулась на несколько десятилетий, в течение которьІХ судебНЬІе 

уставь1 бьти приспособленьх к существующему государственно

политическому строю Российской империи. Судебная реформа на 

УкраИне иМела свои особенности и проходила медленнее, чем в 
rубер~иях ЦеНТральной России. 

Общие судьІ бьmи относительно бьхстро введеньх только в 

Полтавской, Екатеринославской, Таврической и Херсонекой rубер

ниях. В других rуберниях УкраиньІ разрешалось образование судов 

мировой юстиции, и то через несколько лет после провозrлашения 

реформь1 (например, в Черниговской rубернии с 1869 г. ). На Право
бережье изначально, с 1871 г. саздавались мировь1е судьт, а общие 
судЬІ,{окружньІе судь1 и судебнь1е палать1)- лишь с 1880 года. Но 
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мировьте судьи в Киевской, ВольІНской и Подольской губ•~рниях 

не вЬІбирались, а назначались министром юстиции1 • 
Постепенно организовьтвались и судебньте палатьІ. Они 

утверждались по одной на несколько губерний. 

28 октября 1867 г. состоялось открьпие Харьковекай судеб
ной палатьт, а также судебньІХ -мировьт.х учреждений (гласнЬІх 

судов). В зтом же году в Харькове, Изюме иСумах бьmи открьІ'ІfБі 

окружнЬІе судьт2• 

Одесская судебная палата бьтла учреждена в 1868 г. и состо
яла из уголовного и трех гражданеких департаментов. В ·округ 

Одесской судебной палатЬІ входили: Бессарабская, Подольская, 

Херсонская. и Таврическая rубернии3 • 

В Киеве сперва в 1871 г. путем обьединения палатуголовного и 
гражданеких судов бьтла образована Киевская соедин.енная· палата 

уголовного и гражданского суда, которая состояла из уголовного и 

двух гражданеких отделений4 • И лишь ЗО июня 1880 г. вм•~сто ее 
бьтла торжественна открьпа Киевская судебная палата в с.оставе 

уголовного и двух гражданеких департаментов5, поздне1~ бьтли 

открьпьІ еще два гражданеких департамента. В округ Киевской 

судебной палатьт входили Киевская, Вольmская, Чернигш~с'кая и 

Могилевская губернии. Тогда же бьши созданьт окружнЬІе С)ДЬІ Ки

евский, Уманский, Житомирский, Луцкий, Каменец.;.Подол:ьский6• 

Большинство гражданеких и уrоловньтх дел рассматривались 

в окружньтх судах. СудебНьте палатьт рассматривали апелля:ции на 

решения окружн.ьтх судов, ·а также действовали как судьІ первой 

инстанции по делам «о государственньтх и должностньтх престу

плениях» и дел по обвинению в нарушении заkонов о печюіі: они· 
бьmи подведомственНЬІ Министерству юстиции. Един.ою~к~Lс~аЦи
онною инстанциею для всех судов бьm ПравительствуюЩИй Сенат. 

Еще одной из особенностей 'nроведения судебной реформь1 

на Украине бьтло то, что часть ее территорий долгое время нахо

дилась под Царством Польским и под влиянием Литовекого ста

тута. С введением Российского заІtонодательства всякое действие 

Литовекого статута и основаІmьтх на нем сеймовьІХ конетитуций 

и ин.ьтх постановлений бьтло отменено. С зтого времени губернии 

западньте в порядке судаустройства и судапроизводства ни в чем 

не отличались от остал:ьньтх губерний России 7 • 
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Польское население, не довольное данной ситуацией, 

оказьmало постоянное скрьпое, а часто и открьпое противодей

ствие правительствеиной политике. Так, в сентябр~ 1862 года 
в г. Подольске во время губернских вЬІборов дворяне. «~~~<,;то 
изложения Государю :Императору своих нужд, дозволили себе в 
протении дерзко порицать установленньІЙ государственньІМИ за

конами порядок уnравления, вместе с тем заявив о присоединении 

Подольской губернии, в административном оmошении, к Царству 

Польскому»8 • Соответственно главньІе виновники (губернский 
предводитель дворянства, уездньхе предводятели и другие под

писавшие адрес дворяне) бьІЛИ преданьІ Суду С отстранением ОТ 
занимаеМЬІХ должиостей. Бьши отстранеНЬІ от занимаеМЬІХ долж

ностей и другие лица польского происхождения. Правительство в 

возмещение издержек, понесенньххво время прекращения мятежей, 

обложило лиц польского происхождения-владельдев недвижимой 

собственности процеНТНЬІм сбором. Сбор должен бьm взиматься 

до тех пор, пока 2/3 пространства всей земли перейдет·к лицам не 
польскогопроисхождения, а число их владений составитне менее 

половинЬІ всех поместньхх владельдев в губернии9• 

В связи с зтим заметим, что согласно собранньІМ в канцелярип 

генерал-губернатора еведенням о землевладении в Киевской rуQер
ниИ за 50-60-е годьІ, ситуация складьшалась так. Всего в зтой гу

бернии насчитьmалось 2358 помещиков, которЬІе владели 2,201,872 
десятинами земли. Из них: русских - 1175 с 867,746 десятинами 
(39,40% от общего количества помещичьей земли); поляков-1134 
с 1,304,262 десяТШІами (59,2%); прочих-49 с 19,864 десяТШІами 
(1,4%)10• Позтому правительство пьпалось всеми силами развить 

русское землевладенне в крае. Для зтого лицам русского проис

хождеш-ІЯ предоставлялся ряд льгот при покупке земель, а таюке 

денежнме ссудьr. В то же время лицам польского происхождения и 

евреям заnрещаЛось приобретение земель в Юго-Западном крае11 • 

Знаи реальную сmуацию в крае и необходимость проведения 

судебной рефорМьІ, прокурор Мшmер утверждал, что еделав самь1е 
незначительньІе и не существенньІе отююнения от судебньІХ уставов, 

правительство, совершенно безопаспо и с поЛНЬІМ успехом может 

ввести в нашем крае судебную реформу12• И действительно, во избе

жание ВСеВОЗМОЖНЬІХ КОНфликrн:ьІХ сmуаций правительство ІІрИІlІЛО 

270 



к вьmоду, что число присяжнЬІх заседателей из лиц польского про

исх.ождения и евреев в крае не должно превьПІІать 1/3 или 1/4 общего 
:количества людей, призьmаемьІх:в суд по уст~ам 20 ноября 1864 г. 13 

В связи со сложившейся ситуацией в регионе и недове•рием к 

полякам в прессе стали появляться статьи е-.мнением о невозмож

ности nроведения судебной реформь1 в даняьІЙ момент. Вь1зьmает 

особьІЙ интерес статья язвестного правоведаН. К. Реннеmсампфа 

от 14 ноября 1866 -г. под названием «Еще о сущности судебной 
реформь1 и о применении ее в Юго-Западном крае»14• Стаn.я бьmа 

ответом на статью-возраженне некоего господина·Рашета в газете 

«Киевлянию> N!! 130 о пользе введения судебной реформьІ в Юго
Западном крае, Защищая права поляков, Рашет отмечал:. «Если 

правительство не доверяет полякам, считает их еще опаснь:rми для 

края, то вводить· судебную реформу, в каком бЬІ то ни бьmо виде, 

не следует и нельзя. Если же правительство считает, что· горсть 

поляков, находящихся в крае, уже не может вредить, то нонечно 

следует безотлагательно ввести реформу»15 • 

Дальнейшую реализацию принятьІХ решений правитс~льства 

«о польском вопросе» можно видеть в переписке министерства 

юстиции с генерал-губернатороми губернаторами губерний !Ого

Западного края. Инrерес, в частности, представляет письмо Киев

ского, Подольского, ВольІНского генерал-губернатора от 1 О аnреля 
1892 г. министру юстиции о лицах, изьявивших желание занять 
должности почеПІЬІХ мировьtх судей. Правитель края отмечал: «; ... 
Хотя с формальной стороньІ все указаннЬІе в списке Временного 

Комитета лица имеют право на лазначение поче11ІЬІМи мщювьІми 

судьями, но тем не менее представление зтих должностей тем из 

них, которь1е принадлежат к римско-католическому вероисІl'Ове

данию (Регульский, Юрьевич, Еловицкий), представляется, по 

отзьшу губернатора нежелательньІм в силу местнь1х политических 

условий; ... признавая и со своей стороньІ несоответствующим 
преследуемьІм Правительством Юго-Западного края целям на

значение почетнЬІми мировь1ми судьямИ католиков, я полагаю 

оnслонить их кандидатурьш 16• 

Для реализации судебной реформьІ требовались значительньtе 

расхоДЬІ. В июне 1869 года Министерство юстиции издало дирекrиву 
об устройстве и содержании мировьІХ сьездов в Киевской, Подоль-
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ской, Вольrn:ской губерниях, призванную урегулироваrь сооrветству

ющие финансовЬІе вопросьІ. Призтом из переписки Министерства 

юстиции и генерал-тубернатора видно, что на местах «боролись» за 

каждую должность и за каждую копейку, предлагая в свою очередь, 

свой шrar и свои предЛожения по финансированию. Но, исходя из 
того, . что положение казньІ бьшо трудНЬІМ, предложено бьшо со
краrиn. количество мировьrх судей в каждой губернии ( обьединить 
учаС'nш). При участковьrх мировЬІх судьях должнь1 бьши ЧИСЛИІЬся 
по два судебньІХ прис-rава, а при мировом сьезде - секретарь и по

мощник секретаря. Общее содержание на три губернии составляло 

469 400 руб. в год17, что, в свою очередь, бьшо очень скромной 

суммой по сравнению с необходимой для реализации задуманиоrо. 

Кроме недостатка денег существовал и недостаток подrо

товленНЬІХ людей. Функционирование новьІХ судебнь1х орга

нов предполагало наличие определенного количества кадров, 

способньІХ проводить в жизнь новьІе судебньrе прmщипь1. Однако 

в связи со сложившимися «местньІМИ политическими условиями» 

и необходимостью заполиять вакантньrе места ситуация в губерин

ях складьІВалась не лучІІІИМ образом. В переписке Министерства 

юстиции с управляющим Киевской палатой государственньrх 

имуществ о введении в Юго-Западном крае мировьІХ судебньrх 

учреждений, от 10 июня 1869 г., встречается следующая информа
ция: ... для занятия должности учас1;'КQвого мирового судьи ценза 
не должно требоваться. Если не хва1:ае-І; должного числа лиц на 
даннь1е должности - они могут бьrть замещеНЬІ и уроженцами 

дру:І;"Щ,rуберний18• Так же делается оговорка, что желательно при
нимать на зти должности местньІХ русских землевладельцев, число 

которь1х буд~т увеличиваться ввиду запрещення лицам польского 

происхождения приобретать имения в ЗападньІХ rуберниях, кроме 

как получения наспедства по закону19• В письме также дается ре

комендация о назначении мировьrми судьями исКІІЮчительно лиц 

русского происхождения20• 

РезультаrЬІ дашюй политики вскоре дали свои неутеІІІИТельнЬІе 

результатьІ. Так, из отчета Подольского губернаrора о состоянии гу

бернии за 1883 r. можно видеть, что личньІЙ состав судей оставлял 
желать лучшего. Деятельность волостньІХ судов губернатор харак

теризовал следующим образом: « ... деятельность безrрамотньІХ, 
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иногда не вполне нравственнЬІх судей, часто находящихся под 

влиянием волостного писаря- далеко не удовлетворительна.>>. Гу

бернатор отмечал, что неудовлетворительность работьт волос.тньІХ 

судей возможно зависити от того, что« ... при вступлении в. долж
ность волостньІе судьи не приводятся к присяге;· чем значительно 

умаляется в них сознание о вюкности возложенньІХ на: них обязан

ностей»21. И такой информации, к сожалению, встречается немало. 

Конечно, судебная реформа в корне изменила судоустройство. 

Но в Украине, и в Юго-Западном крае в частности, она столкнулась 

со спецяфическими проблемами. Под влиянием русификаторской 

политики, осуществляющейся в таких формах, возникали и разви

валясь обостренньте национальнЬІе интересьї:И чувства. Острьтми 
оставались вопрось! финансирования и кадрового обесще:чения. 

Проведение Судебной реформьr на Украине растямулось на -не

сколько десятилетий, и фактическое ее осуществление по·времени 

совпала с проведением контрреформЬІ. 

Самойленко О. О. (Київ). Деякі особливості Судової реформи 
1864 р. на Україні 

Аналізуються особливості Судової реформи 1864 р. на Україні, і зо
крема в Південно-Західному краї. Особлива увага приділяється впливу 

«ПОЛЬСЬКОГО» ЧИННИКа. 

Самойленко Е. А. (Киев). Некоторьrе особенности Судебной 
реформьІ 1864 г. на Украине 

· Анализируются особенности Судебной реформьr1864 г. на Украине, 
и в частности в Юго-Западном крае. Особое внимание уделяется влиянию 
«ПОЛЬСКОГО» фактора. . . ' . 

Samoilenko О. О. (Kyiv). Some special featur~s·.of the 186-4 Court 
Reform in Ukraine · · ' "' ·. ' .. · 

The authoг aпalyzes some special featuгes of the 1864 Court Reform іп 
Ukraine, namely in South-West region. Special attention is given to the ir1fluence 
of the "Polish" factor. 

1 Чехавич В. А. Судова реформа 1864 /1 Юридична енциклопедія. - 1: 5. - К .. 
2003. - с. 702. 

2 Историческая хронология Харьковекай губернии І Составитель К. П. Щел
ков. -Х. 1882.- С. 263. 
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Юго-Западна'І4 краЄ. [Отд. оттиск.]. -К.: Универ. тип., 1866.- С. З. 
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Редькіна О. М. (Сімферополь) 

ФОР~АННЯСУ,ДОВОЇСИСТЕМИ 
КРИМУ ЗА ЧАСШ КРИІ.\'ІСЬКОГО 

КРАЙОВОГО УРЯДУ ГЕНЕРАЛ
ЛЕЙТЕНАНТА С. СУЛЬКЕВИЧА 

Проголосивши створення держави в червні 1918 р., Кримський 
крайовий уряд не міг не зіткнутися з проблемами, що були поро

джені попередніми обставинами й реаліями того часу. Прагнучи 

до легіmмності свого кабінеrу, генерал Сулькевич вживав усіх 

заходів до створення хоча б уявної правової держави. 
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Судова система мала продемонструвати мешканцямтубернії, 

і насамперед німецькому командуванню, що Кримський крайовий 

уряду змозі сам підтримувати правоnорядок на території півостро

ва. Позитивним було те~- що Крайовий-уряд не став, за приюІадом 

попередньої влади більшовиків, руйнувати добре налагоджений 

механізм судів· Російської імперії. Проте в цьому питанні йому 

дісталася важка спадщина. 

Попередній рік вщент зруйнував існуючий судовий апарат. Пе

реважна більшість суддів або покинула rубернію, або була знищена 

в період короткочасного перебуванщ при владі уряду радянської 

Республіки Таврида як найненависніший більшовикам прошарок 

«класу експлуататорів». Сформована нова судова система зводила 

судовий процес у його правовому розумінні до засідання ревтри

буналу, що будь-яким шляхом «вибивав» із підсудного визнання 

власної провини1 • 

Уряду Сулькевича, відновлюючи судову систему, необхідно 

було· насамперед викоренити практику, коли судові заходи по
карання, навіть за незначні просrупки, посrупалися-місце:м над

звичайним. 

Це було вкрай складно, оскільки тоді в Криму діяли паралельно 

кілька судових систеl'vі, зокрема військово-польові суди німецької 

армії. Чинне судочинство німецької армії в Криму було пред

ставлене військово-польовими судами при штабах 52-го корпусу, 

дивізій і окремих частин, підсудності яких підлягали всі німецькі 

офіцери та солдати, військовополонені й населення в окупованих 

районах. На першому етапі після ліквідації більшовицького режи

му це деякою мірою сприяло підтримці громадського порядку на 

півострові не тільки силою збро'і, а й силою закону, нехай навіть 
закону воєнного часу. · .·- 'J 

У своєму першому програмному документі -урядовому звер_. 

ненні «До населення Криму» кабінет Сулькевича закладав перспек

тивні .кроки щодо судової реформи, « ... залишаючи за собою право 
неrайного переmяду й упорядкування законодавства колшІІН.Ього 

Тимчасового Уряду й права видання нових законоположень»2 • 
Постановою Кримського крайового уряду від 12 липня 1918 р. 

був створений Кримський крайовий військово-окружний суд із 
завданням «розгляду справ осіб, винних у злочинах проти особис-
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тості та власності, скоєних за час із 25 жовтня 1917 р., і в спробах 
повалення встановленої крайової влади»3 • 

У вересні Постановою уряду було затверджено Кримський 

Сенат, Кримську Судовr палm:у, Верховний кримінальний суд, були 
внесені доповнення і зміни в Ста'І)'Т кримінального судочинства, 

Стаw :цивільного судочинства, Ста'І)'Т про покарання4. 
Судові органи, що входили в судову систему Кримського 

крайового уряду генерал-лейтенанта С. Сулькевича, по своїй суті 

подавали в мініатюрі судову систему колишньої Російської імперії. 
Це можна пояснити насамперед тим, що часу для створення нової 

судової системи не було та й особливої не<?бхідності в ній у цей 
період також не було: підтримка правопорядку силами збереженої 
й апробованої часом системи була оптимальним рішенням для 

Крайового уряду. Тим більше, що загалом судова система Росій

ської імперії базувалася на буржуазно-демократичних принципах: 

безстановості, незалежності, змагальності, r.JJacнocтi тощо5 • 

І хоча були внесені деякі зміни в найменування, сутність 

колишніх судових органів Російської імперії залишилася незмін

ною. Так, Сенат у Криму був відповідним імперським органом, 

уведеним відповідно до Закону 1889 р. Відповідно до цього ж За
кону на території Криму суДові ста'І)'ТИ передбачали для мирових 

суддів одну апеляційну інстЗJЩію- з'їзд мирових суддів, і одлу 

касаційну- Сенат. 

У загальному порядку судочинства розmядалися всі справи, що 

перевищували юрисдикцію мирових суддів. Кримінальні справи, 

згідно із судовими стаwами 1864 р., підлягали розmяду окружним 
судом у складі трьох призначених суддів, або суду присяжних за

сідателів. Якщо за вчинення певних злочинів та прос1)'ПКЇВ законом 

передбачалося накладення покарань, пов' язаних із позбавленням 

ус:іх прав стану або вс:іх особливих і особистих прав та стану при

своєЮІХ прав і привілеїв - такі справи розг.лядалися окружним 

судом не інакше як за участі присяжних засідателів. Попереднє 

слідство ло кримінальних спра~ах, підсудних окружних судах 

здійснювали судові·слідчі за сприяння поліції. 

У зв 'язку з тим, що Крим не потрапляв більше під юрисдикцію 

існуючих раніше на території України судових палат- Київської, 

Харківської й Одеської, що були апеляційною інстанцією для всіх 
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кримінальних справ, розглянутих в окружних судах без прис:яжних: 

засідателів, на території півострова була заснована Кримська судова 

палата6 • Окрім того, судова палата розбирала як перша інс:танція 

справи про державні та посадові злочини. 

До складу судових органів входила також прокураrура, яка була 

складовою судового відомства, але зі своєю власною організацією, 

які в Російській імперії. Її функції визначилися ще під час с:удової 
реформи ХІХ ст., яка встановила, що прокурорські обов' Я<ІКИ по

лягають: 1) у патляді за єдиНИl'vІ і тоЧНИl'vІ дотриманням законів; 
2) у впкритті й переслідуванні перед судом будь-якого порушення 
законного порядку й у та розпорядЖеннях щодо його відновлення; 

З) у наданні суду попередніх висновків у випадках, зазначених у 

статутах цивільного і кримінального судочинства7 • Інші закони 

поклали на прокуратуру низку таких адміністративних функцій: 

нагляд за тюремними· закладами, участь у різних губернських 

«іІрисутствіях)), наtляд за кримінальними поліцейськими відді

леннями тощо. 

Очолював прокурорську ієрархічну піраміду міністр юстиЦЇі, 

посаду якого у Крайовому уряді генерала Сулькевича споча.fку 
обіймав граф В. Татищев, а після його відставки під час урядової 

кризи 13 вересня 1918 р. -А. Ахматович. 
Суддям;·які не покинули Крим, пропонувалося повернуrися на 

державну службу. Особи, які заявили про таке бажання, мали при

сягати на вірність Криму та Крайовій владі на загальних підс:тавах8 • 

Навіть в останні дні свого існування кабінет Сулькевича про

довжував приймати постанови, спрямовані на побудову чіпюї сис

теми судових органів і нормативно-правової бази іХньої діяльності. 

Так, 19 жовтня 1918 р. Постановою Ради Міністрів Кримського кра
йового уряду було надано право Кримському Воєнно-Окружному 

суду керуватися Військово-Судовим Статутом з усіма змінами й 

доповненнями, зробленими в ньому до 25 жовтня 1917 р. Цим 
визнавалося те, що Крим ще не жив в умовах мирного життя, але 

водночас починав готувати правову базу для нього. 

Необхідно відзначити, що реформа судової системи в Криму, 

на відміну від інших видів діяльності Кримського кра~ового уряду, 

мала посЛідовний і планомірний харакrер, чому, мабуть, сприяла 

наявність на півострові великої кількості досвідчених юристів. 
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Вони доволі тверезо оцінили ситуацію, що склалася в Криму після 

відходу більшовиків. Ними було прийняте рішення щодо створення 

практично оновлених судових органів. При цьому основна увага 

була приділена розслідуванто злочинів, скоєних у дні радянської 
Республіки Тавриди, Що «були учинені в останній період ревотоції 
і за харакrером своїм найчастіше не кваліфікувалися загальними 

нормmІіи ... ». Особливо зазначалося, що винні в цих злочинах 
будуть покарані за законами воєнного часу, притому що слідство 

вестиметься «спеціальними слідчими комісіями, під головуванням 
особи, призначеної урядом»9• До складу цих комісій включалися 
крім голови, судовий слідчий і представник земської управи, що 

вже саме по собі було досить новим рішенням у судовій практиці. 

Крім того, це рішення, з ог.ляду на ситуацію як зовніппію, так і 

внутрішню, було досить своєчасним, і найголовніше - різко від

різнялося від більшовицьких ревтрибуналів. 

Проте судова система не мог.ла існувати окремо від усієї струк

тури державного утворення, «не хворіючи» у тій або інmій формі 

тими самими <<ХВоробамm>, особливо в хиткому становищі генерала 

С. Сулькевича; який усе більше схилявся в бік авторитаризму. По

значалося й паралельне існування двох каральних систем- Крайо

вого уряду та командування німецькими військами, що не сприяло 

нормальному функціонуванню судових органів на півострові. 

Німецькавоєннасу,довасистемабуласпрямовананасамперед 

на заб•~зпечення безпеки свого військового кщпингенту та під

тримку спокою й порядку на півострові в умова..х відсутності (або 

бездіял:ьності}правоохоронних органів Криму. Звичайно, не можна 

заперечувати жорстокості, а точніше жорсткості, цієї системи, але 

ця жорсткість не йде в жодні порівняння з тими «правовими діямm>, 

які здійснювалися на півострові ревтрибуналами більшовиків і про 

які час.то згадують історики радянського періоду. І навіть наказ 

коменданта м. Феодосіі, який часто цитується й показує жорсто

кість німців, при уважному вивченні говорить, що «на. підставі 

Імператорського Указу від 28.12. J 899 до особливого розпоряджен
ня судиrи польовим судом будуть осіб, обвинувачуваних у діях, 

вчинених проти громадян Кримського півострова ... »10• 

На відміну від України, де уряд гетьмана П. Скоропадського 

праmув до розмежування функцій судових органів держави і вій-
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ськових судів Німеччини й Австро-Угорщини1\ в архівах немає 
документів, що свідчать про подібні кроки з боку ·~дмінkтраЦії 
генерала Сулькевича. Очевидно, що таких спроб не було Че:рез те, 

що, розуміючи свою слабкість, Крайовий уряд бачив у присутності 
німецького військового контингенту гарантію своєї безпеки. 

Проте при цьому судові органи Крайового уряду вm\і:агали 

виконання посадовими особами положень Декларації І<.рh.'йбвdго 
уряду «До населення Криму»12, а стосовно чиновників, Які не· ви

конують їі, порушувалося карне переслідування, що викликало 

невдоволення, особливо серед членів земських органів місцевого 

самоврядування, а також членів міськихуправі дум, роздратованих 

репресивним акцентом у діяльності судових органів Крайового 

урЯду. Ці сnроби nротесту переслідувалися швидко й рішуче13 • 

Так, за сnроби відкрито протестувати проти дій кабінету 
С. Сулькевича були віддані nід суд ряд членів ЯлтИнської місь
кої" уnрави й міський голова14 • Голова Сімферопольської J\{іськоУ 

дуМи П. Новицький за розпорядженням міністра В. Татищева буВ 
притягнутий до суду за те, що оголосив про відкриття засідання 

міської" думи 29 червня, хоча відповідно до Декларації Крайового 
уряду всі міські думи були розпущені15 • Це підтверджує висновок 

О. 'Копиленка про те, ЩО «у кримських масштабах повторюва
лася ситуація, що складалася паралельно в Українській Державі 

гетьмана Скоропадського: хронічний конфлікт між державною 

адміністрацією та місцевим самоврядуванням» 16• 

Отже, можна виділити такі особливості судової системи в 
Криму аналізованого періоду: судова система Кримського Кра
йового уряду Поновлювалася знову, судова реформа готувалася 

юристами-професіоналами й мала відпрацьовану теорс~тичну 

базу, судова система була зорієнтована на суверенітет півострова 
і відбивала інтереси не простого народу, а переважно заможних 

прошарків суспільства. 

Розглядаючи судову систему Крайового уряду й ознайомив

шись із документами, що стосуються періоду його діяльності, 

запитуємо, якими нормативними документами керуВалося судо

чинство? Єдиної думки серед дослідників досі немає. Зокрема, В. Сер

гійчук наводить доповідь полковника Химича, із якої виrumває, що 
Крайовий уряд, nринаймні у початковий період своєї діяльності, 
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викори·~товував як Звід Законів Російської імпері1', так і деякі біль

mовИЦІ.кі Укази Республіки Тавриди, а також укази німецького 

командування17 • За іншими джерелами, генерал Сулькевич чи не 

першим своїм указом скасував усі існуючі закони, закони і розпо-

рядження, крім законі~ колишньої Російської імперії18• . 

Спірним є твердження В. Зарубіна про появу вдасної 

нормативно-правової бази Кримського Крайового уряду19 • Скоріше 
за все, мова може йти тільки про спробу їі формування, адже мати 

власну нормативно-правову б~ в умова.х присутності іноземних 

військ, як це було в Криму в 1918 р., було нереально. 
ПриС'І)'Паючи до державної програми, спрямованої на створен

ня в Криму незалежної держави, Крайовий уряд використовував 

досвід юристів, які входили до його складу (здебільшого пр~дстав

ників кадетської партії, в основному не практиків, а теоретиків). 

Вони прекрасно розуміли, що основною ознакою демократ,Ичної 
держави, побудова якої декларувалася постійно, є принцип подіЛу 

влади. Цей принцип означав, що через систему стримувань і проти

ваг мало гарантуватися, що жодна з гілок влади не виявиться поза 

конrролем і не зможе переважати над іншими, і саме судова влада 

відіграє вирішальну роль у забезпеченні дієвості цих механізмів. 

Саме демократичність і ефективність органів судового апарату 

Крайового уряду (за задумом його засновників) повинна була 

забезпечувати правову легітимність усього кабінету генерала 

С. Суm.кевича. Проте в тогочасній ситуації це було малоймовір
ним, оскільки, крім судових органів, створених Крайовим урядом, 

у губернії функціонували й imni суди. Серед них були, по-перше, 
ті~ що здійснювали правосуддя в інтересах німецького команду
ваННЯ .. f1o..:дpyre, частина північних районів Таврійської губернії 
переб§J~#а піД Ьудовою юрисдикцією судів, які входили в судову 
систему України. Адже українська сторона вважала за доцільне, 

що «протягом понад півстоліття на Україні й у Криму діє один і 

той же судоустрій і судочинство й у судовому відношенні Крим 

повинен бути, як і раніше, нерозривно пов'язаним з Україною, 
де мwш: перебувати апеляційні й касаційні інстанції загальних 

судових місць»20• По-третє, крім загальногромадянських судів іс
нували військові суди, що, будучи створеними для розслідування 

злочинів, скоєних громадянами Криму в період перебування при 
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владі більшовиків, насправді намагалися впливати і на розгляд 
усіх інших справ. ,. 

Використовуючи спочатку закони Російської імперії, :Кра
йовий уряд почав (проте вкрай повільно) змінювати ці закони і 
навіть вводити свої. Так, 5 вересня 1918 р. Радою Міністрів були 
внесені зміни до Статуту про покарання і Статуту кримінального 

судочинства. Проте незрозумілим був меХа.нізм внесення Цііх. ~мін 
і доповнень. Ймовірно, вони вносилися воЛЬовим рішенням. і. не 
розглядалися детально, що підтверджується їх низькою юридич

ною технікою- наприклад, було здійснене пом'якшення відпові~ 

дальності за злочин проти власності в той період, коли найбілЬrііё 

губернія страждала від цих злочинів. , _ . " , 
В архіві збереrлося надто мало д·о~~·ентів, які стосуються 

цієї проблеми. Так, за шахрайство, незалежно від суми-завданого 

збитку, покарання згідно з нововведеннями у Cтaryri кримінально

го судочинства зменшилося до штрафу в 3000 карбоваНців- Дуже 
незначної на той час суми (це стосувалося присвоєнь і витрат), 

особливо з огляду на зростання цього виду злочинjв21 • 

Характерним у діяльності Кримського Крайового уря,nу В' nи

таннях будівництва судових органів, як і взагалі характерним для 

цього уряду, було також «роздування» штатів чиновників, що :не 

сприяло якості ведення судових справ. 

Паралельне здійснення правосуддя німецькими вШеьками 

також мало сприяло нормальній роботі судів. Практично німці 

втручалися в усі сфери життя Криму. Так, під час страйку в 

Джанкої німецьке командування почало арешти серед ~трайка

рів, навіть не повідомивши про це Крайовий уряд, але вимагаючи 

при цьому «сприяння їм з боку чинів міліції»22 • Своєю .відпо

віддю на цей факт, зазначивши, що залізниця входить сфери 
дій німецької армії, генерал Сулькевич підтвердив сла.бкість 
власного кабінету. 

Одночасно прагнув поширити свою судову владу на територію 

Криму уряд гетьмана України, використовуючи арГ)'І\'Іент неви
знання ним Кримського уряду, а відповідно і всього державного 

апараrу Криму (пізніше, з ог.ляду на підтримку Сулькевича з боку 

Німеччини, Українська Держава була змушена відмовипіся від 
територіальних претензій на Крим). 
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Таким чином, говорячи про судові органи Кримського Кра

йового уряду генерал-лейтенанта С. Сулькевича, необхідно від
значити, що цьому режиму не вдалося все ж створити ефективну 

чинну систему судових органів .. 
а 

Ре.ю1ькіна О. М. (Сімферополь). Формування судової системи 

Криму за часів Кримського крайового уряду генерал-лейтенанта 
С. Сулькевича 

Розглядаються особливості процесу формування судавоТ системи в 

Криму у червні-листопаді 1918 року за часів Кримського крайового уряду 
генерал-летейнанта С. Сулькевича. 

Редькина Е. Н. (Симферополь). Формирование судебной системь1 
КрьІма во времена Крь1мского краевого правительства генерал
лейтенанта С. Сулькевича 

Рассматриваются особенности формирования судебной системьІ 
КрьІма в июне-октябре 1918 года во времена правительства генерал
лейтенанта С. Сулькевича. 

Reclkiпa О. М. (Simferopol). The forming of Crimean court system at 
the time of govemment lieuteпant-general S. Sulkevich 

The· authoг considers and analyses the peculiarity of the process of 
forming of Crimean court systerт1 in June-Octobeг 1918 during the goverпment 
of lieutenant-general S. Sulkevich . 

... · 
1 ДА АРК - ФJ'.--,150. ~Оп. І. - Спр. 48. -Арк. 9. 
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Велігодський Д. В. (Сімферополь) 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

СУДОВИХ ОРГАНІВ 

КРИМСЬКОГО КРАЙОВОГО 
УРЯДУ С. С. КРИМА 

(листопад 1918- квітень 1919 рр.) 

І.:· 

Світове співтовариство визначило низку основних принципів 

незалежності судової влади, зокрема: рівноправні повноваження 

трьох гілок влади, довічне призначеJm:я суддів на посади, не

припустимість зниження їхньої заробітної плати, контроль за 

судовою діяльністю тільки з боку суддів та інші. Деякі з Цих 
принципів сьогодні вже реалізовані, а окремі, хоча й проголошені 

та закріплені в Констиrуції і законах Украіни, залишилися поки·· 

що декларацією. 
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Формування ефективної судової сис,теми в сучасній Україні 

має винятково важливе значення для забезпечення всіх головних 
наnрямів державної діяльності. У цьому процесі особливої важ

ливості набуває створення оптимальних правових і оргаНізаційно
управлінських засад судОустрою, який сьогодНі в Україні перебуває 
у стадії становлення й розвитку в принципово нових економічних 

і політичних умовах. 

Для належного правового забезпечення дійової судової сис

теми, створення ії наукових основ важливим і аюуальним є уза
гальнення й вивчення історичного досвіду рефорl\f)'Вання судової 
системи в регіональному вимірі, зокрема в Криму. 

Позитивний і негативний досвід розбудови правоохоронних 
оргаНів в умовах громадянськоївійни є корисІmМ і має сприяти за
побігаmnо тотожних помилок у процесі діяльності судової системи, 

органів досудового слідства та органів юстиції. 

Зазначимо, що ця тема окремо науковцями не досліджувала

ся. У новітній українській історіографії ми поки що маємо лише 

окремі наукові розвідки, предмет дослідження яких здебільшого 

стосується струкrури, статусу та діяльності правоохоронних ор

ганів радянських державних утворень Радянської Соціалістичної 

Республіки Тавриди та Кримської Соціалістичної Радянської 

Республіки, таких авторів як Ю. Дубко, А. Григор'єв, А. Ішин, 

В.Пащеня, В. Прохоров 1 • 

Крім цих наукових праць, вагомим внеском у дослЩ;ження про

блеми є кандидаrськадисертація О. Редькіної <<КримсІіокий Крайовий 

Урядгенерал-лейтенантаС. Сулькевича(червень-листопад 1918р.): 

історико-правове досліджеШІЯ», в якій на підставі значного архівного 

матеріалу проаналізовано роботу правоохоронного апарату в період 

діяльно1:ті Першого крайового уряду С. Сулькевича2• 

Отже, стан наукового розроблення теми засвідчив потреби 

поrnиблення ії розробок, нові напрями яких відкрИваються й на
шою статтею. 

15 листопада 1918 р. в Криму відбулася зміна політичного 
режиму- за.м:ість уряду С. Сулькевича було створено другий Кра-
йовий уряд на чолі з С. Кримом. · 

Проголосивши створення держави, Крайовий уряд мусив ви

рішувати низку проблем, які виникли за попередНіх політичних 
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режимів, і передусім це стосувалося відновлення діяльності право-

охоронних органів, які мали продемонструвати паселеніПо :Гтівост

рова і насамперед командуванню Добровольчої армії та війс:ьк Ан

танти спроможність уряду підтримувати законність і грома:nський 

порядок на півострові. Позитивним було те, що Крайовий урЯД 
С. Крима не став за прикладом більшовицького режиму Радяйt'ьксб 
Соціалістичн9їРеспубліки Тавриди руйнувати добре налагодЖеНИй 
механізм судів Російської імперії, відтворений nоrі:~реднім ~{ряДом 
С. Сулькевича. Однак у результаті подій громадянської війни пере

важна більшість працівників цих органів покин)!Jіа: Крим або була 

знищена в період перебування при владі більшовицького уряду 

Республіки Тавриди. Першочергове завдання уряДу С: Крима 

полягало у відтворенні судової системи, докорінній ·зміні <;удової 

практики. Це було надзвичайно складно, оскільки в Цей період у 

Криму разом із цивільним судочинством діяли військово-полЬові 

суди Антанти, система військового судоЧинства ЗброЙІшх Сил 

Півдня Росії. В умовах війни це певним чином сприяло підтримці 

законності на півострові не тільки силою зброї, а й силою закону, 

нехай навіть закону воєнного часу. РаЗом з тим судова практика 
дуже швидко засвідчила всі вади військового судочинства. Тому 

Крайовий уряд С. Крима енергійно почав здійснювати ре:форму 

судової системи. 

Постановою Ради Міністрів Крайового уряду від 4 Грудня 1918 р. 
було ліквідовано Кримський урядовий сенат, створений урядом 
С. Сулькевича, і затверджено структуру, штатний роЗпис і персо

нальний склад Вищого крайового суду. Посадові особи КримсЬкого 

урядового сенату.:.... сенатори, всі працівники абер-прокурорського 

наmяду і співробітники канцелярії були виведені за штат на умовах, 

встановлених постановою Крайового уряду від 7 грудня 1918 р., 
окрім тих, хто отримав нове призначення. Усі судові справи, які 

перебували у провадженні Кримського урядового сенату, переда..: 

валися на розrnяд Вищого крайового суду. У грудні 1918 р. було 
затверджено склад Кримської судової палати, внесено допо:внення 

і зміни до Статуту кримінального судочинства, Статуту цивільного 
судочинства, Статуту про покарання3 • 

До складу судових органів входила також прокуратура, яка була 

невід' ємною частиною суДового відомства, але зі своєю власною 
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організацією. Крайовим урядом С. Крима були внесені деякі зміни 
в роботу прокуратури. НовиМ законодавством на прокуратуру були 
покладені такі функції: 1) наrnяд за єдиним і точним дотриманням. 
законів; 2) викриття й переслідування перед судом будь-якого по
руmеmІЯ законного порядку та розпорядження щодо його віднов
лення; З) надання судові попередніх висновків у випадках, указаних 
у ста'І)'Тах цивільного й кримінального судочинства. Інші закони 
поклали на прокуртуру низку таких адміністративних функцій: 

наrnяд за поремиимя заЮІадами, кримінальними поліцейськими 
відділеннями тощо. Керівництво діяльніспо прокуртури здійсню

вав міністр юстиції В. Набоков. 
У зв' язку зі значним збільшенням обсяrу роботи, Рада Міні

стр:ів Крайового уряду на nропозицію міністра юстиції 24 тотого 
1919 р. ввела додатково до штатного розпису прокуратури Ви
щого крайового су;цу друrу посаду заступника прокурора, трепо 

поса,цу помічника секретаря за рахунок додаткового бюджетного 

забезпечення4• 

Вищий Крайовий суд тимчасово був вищою апеляційною 

інсташ\іЄЮ для всіх кримінальних справ, розrnянутих в окружних 

судах і водночас був першою інстанцією у справах про державні 
та посадові злочини. У цьому разі розmяд справ здійсmовався за 

учаспо державних суддів і станових представник:ів. 

Територія Криму ділилась на округи. Округ су;цу охоплював 

зазвичай територію двох-чотирьох повітів. Кримінальні справи 

згідно із судовими статутами підлягали розrnядові окружним судом 

у складі трьох коронних суддів, які призначалися Крайовим урядом 

за поданням міністра юстиції, або суду присяжних засідателів. 

Громадян, що вчинили певні злочини, за які закон передбачав 

покарання, пов'язані із позбавленням усіх прав, майна або всіх 

особливих і особистих прав та майна, присвоєних прав і приві

леїв, підлягали розглядові в окружному суді за участі nрисяжних 

засідателів. Попереднє слідство щодо кримінальних справ, які 

підпадали під окружні суди, здійснювали судові слідчі за сприяння 

поліції та Крайової внутріnmьої варти. 

Постановою Ради Міністрів Крайового уряду від 7 лютого 
1919 р. в окрузі Кримсько]' судової палати було створено Меліто
польсьJmй: окружний суд. Територіально до зони діяльності цього 
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суду ввійшли Мелітопольський, Бердянський і Дніпровський 

повіти. Структурно суд складався з чотирьох відділів: одного 

кримінального, двох цивільНих, одного адміністративного, що 

об'єднував реєстраційний підвідділ та фінансову частину. 

Уберезні 1919 р. Рада Міністрів Крайового уряду своєю по
становою створила новий Керченський ·судово-мировий округ 

із центром з'їзду мирових суддів ум. Керчі. Цей округ в:юпочав 

чотири мирові дільниці- три·з них розміщувались ум. Керчі й 

одна-на території Сарайминської та Петровської волостей. Штат

ний розnис суду складався із десяти nосадових одиниць: голова 

суду, чотири дільничні :мирові судді, один заnасний мировий суддя, 

секретар суду, його помічник і два канцелярські працівники. До 

складу Керченського з 'їзду мирових суддів було введено дві по

сади судових приставів та одну посаду судового розсильного. 

У свою чергу, буЛо скорочено штат Феодосійського мировою суду 

на три штатні одиниці5 • 

Відповідно до цЬого ж закону на території Криму судові стаrу

ти передбачали длЯ Мирових суддів одну апеляційну інсппщію-з'їзд 

мирових суддів і одну касаційну-Кримську еудоБу палату. Другою 

апеляційною інстанцією для справ, що розглядалися зем<:ькими 

начальниками та міськими суддями, був nовітовий з'їзд 1~ особі 

його судової присутності. До складу цього органу, очолюваного 

повітовим nредводителем дворянства, входили nовітовий член 

окружного суду, почесні мирові судді, міські судді й земські на

чальники цього повіту. Потрібно зазначити своєрідну подвійну 

підлеглість міськиХ суддів: апеляційною інстанцією для·них був 

повітовий з ''ізд; разом із тим про всі помилкові чи протw.::акшші 

дії міських суддів потрібно було повідомляти окружний суд:, який 

мав складати особливі накази на іХню адресу. Міські судді були 

зобов'язані складати звіти про свою діяльність і надсилати їх до 

окружного суду через повітового члена окружного суду. 

Касаційною інстанцією для земських начальників і міських 

судців був Вищий Крайовий суд. Що стосується повітових членів 

окружних судів, то апеляційною інстанцією для них був окружний 

суд, а касаційною також Вищий Крайовий суд. . 
Певні зміни відбулися й у системі волосних судів. ВолосНий 

суд тепер складався з чотирьох суддів, один із яких постановою 
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повітового з'їзду за поданням земського начальника призначався го

ловою. Земські начальники дістали право затверджуваТИ волосних 
суддів із числа кандидатів, обраних сільськими громадами; Рішення 

волосного суду моmи бути оскаржені земському начальникові. 

Необхідно зазначиТи, що реформа судової системи в КрИМу, на 
відміну від інших видів діяльності друтого Крайового уряду, мала 

найбільш послідовний і планомірний характер, чому, очевидно, 

сприяла наявність на півострові великої кількості відомих юрис

тів колишньої Російської імперії, особливо серед констmуційних 

демократів. Будучи досвідченими теоретиками, у тому числі й у 

галузі правового будівництва, вони реально оцінили сmуацію, що 

склалася в Криму після в·ідступу більшовиків і прийняли рішення 

створити практично оновлену судову систему. 

Водночас проведений аналіз діяльності судових органів Криму 

протягом листопада 1918- березня 1919 рр. свідчить про суттєві 
недоліки в організації судочинства. Судова влада не змоmа забез

печити ефективного вшсонання законів і постанов Ради Міністрів, 

регулювання економічних і соціально-nолітичних відносин на 

півострові. Їй була притаманна надмірна бюрокрт-изація й пе
реобтяженість дубльованими інстанціями: земський начальник, 

міський суддя, мировий суддя, повітовий член окружного суду, 

повітовий з'їзд, мировий з'їзд, окружний суд, судова палата, Ви

щий крайовий суд. Така кількість судових інстанцій; непов'язаних 

між собою спільною ідеєю й не злитих в одне гармонійне ціле, не 

могла задовольняти вимог демократичної та близької до народу 

влади. Тяжкі обставини, в яких опинився Крайовийуряд С. Крима 

на початку 1919 р., змусили його дедалі наполеmивіше звертатися 
до «надзвичайної юстиції». 

8еJ1ігодський Д. В. (Сімферополь). Організація та діяльність 
судових органів кримського Крайового уряду. С. С. Крима (листопад 
1918- квітень 1919 рр.) 

Дос-ліджується nроцес формування судових органів у складних nо
літичних умовах у Криму, їх система, склад,· структура, статус і взаємодія 
з виконавчими органами державного утворення С. Крима. Узагальнено 

позитивний і негативний досвід розбудови судової системи, прокуратури, 
органів досудового слідства, органів юстиції. 
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Велигодский Д. В. (Симферополь). Организация и деятельность 

судебньІХ органов крь1мского Краевого правительства С. С. КрьІма 
(ноябрь .1918 - апрель 1919 гг.) 

Исследуется процесс формирования судебньrх органов в сложнь1х 
политических условиях в Крьrмуl их система, состав, структура, с:татус и 

взаимодействие с исполнительнь1ми органами государственного образова
ния С. КрьІма. Обобщен поЛО'жительньІй и негативньrй опьrтДеЯте.J1ьности 
судебной системьr, прокуратурьr, органов до~;удебного следст~ИfІ, qрrанов 
юстиции. 

Veligodskiy D. V. (Simfeгopol). Organization алd .activity .. of judicial 
branches of the Cгimean геgіопаІ goveгnmeпt of S. Krym (November 
1918 -April1919) 

The article researches the process of forming of law enfor·cement 
authorities in difficult political conditions in Crimea, their system, composition, 
structure, status and cooperating with executive branches of state e<jucation 
of S. Krym. Positive and negative experience of activity of the judicial system, 
office of public prosecutor, organs of pre-trial investigation, organs о1' justice, 
organs of internal affairs, advocacy is generalized. 

1 ДубкоJО. В. Радянська Соціалістична Республіка Тавриди: історико-правові 
аспекти. Дис. канд. юрид. наук. ~Харків, 1999; Григорьев А. Н. Рефо[JJ.ntрование 
пенитенциарной системьl на Украине в конце 19- начале 20 вв. на примере Тав
рической губернии/І Культура народов Причернаморья. -1999. -Nl! 10.- С. 60--64; 
Ііиин А. В. Здійснеют с.удочzтства в Криму в першій пол овииі 1920-х рт~ів 11 Там 
само. -2001. -Nl! 26.- С. 84-88; Пащеня В. Н. К проблЄА·Іе истории 1-<~о зтапа 
формирования u деятельности мuлиции Крьиvtск.ой АССР, реzи.ения татарского 
вопроса в 1921-1924 гг. 11 Там же.- 2006. -]'{g 89. - С. 70-74; Прохоров В. В. 
Деятельность симферопольекай окру.жноймилzщии в Іючальньlй период НЗПа 

/1 Там же. - 1999. - Nl! 8. - С. 83-87; Его же. Создание рукаводящих органов 
крьzмск.ой милиции в 1920-1924 гг.: СтраниЦЬl истории !І Ta,.,t же.- 2001. -Nl! 
17. - С. 130-133; Его же. УгшzовнЬlй розьlск. Крь~.;-иа в период ухрепления советской 
власти !/Там же.- 2005. -Nl! 66.- С. 38--42; Его же. ФoJ».ta одеждь1 и знаки 
различия крwмской рабоче-крестьянскоzї .'Wилuции первой половиньz 1920-х годов 

//Там же. -2004. -Nl!52, m. 1. -С. 57-60. 
2 Редькіна О. М Крu:>,tський Крайовий Уряд генерал-лейтенанта С. Су.qькевича 

(11ервень--листопад 1918 р.): історико-правове досліджения. Дис. канд. юрид. 
наjж. - К., 2003. 

3 І.ЩАРК- Ф. Р.-1000.- Оп. 4.- Спр. 1. -Арк. 82. 
4 Там само. -Арк. 35. 
5 Там само. -Арк. 185. 
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Вовк Ю. Є. (Рівне) 

ІІРОБЛЕМА ЗАКОННОСП СУДОВИХ РППЕНЬ, 

УХВАЛЕНИХ НА ПІДСТАВІ ЗАКОВІВ, 

ПРИЙНЯТИХ УРЯДАМИ УКРАЇНИ В 
ПЕРІОДИ ГЕТЬМАНАТУ ТА ДИРЕКТОРІЇ 

За часів Гетьманату та Директорії, у доволі короткий проміж
ок часу, який тривав з 1918 по 1920 роки, було прийнято значну 
кількість законів, які стосувались різних сфер житrєдіяльності 

суспільства. Приймались і діяли вони в складних умовах політичної 

нестабільності, громадянського протистояння. 

Характерною особливістю законодавчого процесу було те, 

що провідну роль у ньому відігравав Уряд. Саме на урядових за

сіданнях відбувалось голосування тих чи інших законопроектів, 

але разом з тим варто відзначити, що прийнятrя законів є преро

гативою загальнонаціонального, представницького, колегіального 

органу влади, який єдиний має право представляти весь україн

ський народ. У зв 'язку з цим виникає питання: чи може вважатись 

законом нормативний акт, прийнятий вищим виконавчим органом 

влади і чи законними у Зв' язку з цим є рішення судів, ухвалених 

на підставі законів, прийнятих Урядом? Перш ніж дати відповідь 

на це питання, доцільно розглянути хоча б у загальних рисах за

конодавчий процес у досліджуваний період. 

За часів Павла Скоропадського законодавча процедура була 

визначена загалом уже з самого початку в «Законах про тимчасо

вий державний устрій України». Незабаром, 2 червня 1918 року 
прийнято закон «Про порядок складання законопроектів, внесення 

їх до Ради Міністрів, обговорення, затвердження їх та про форму 

і порядок оголошення законів». 

Законопроекти готувались відповідними міністерствамИ, пере
давались у Державну канцелярію для експертної оцінки. Після їх 

вивчення й аналізу фахівцями з різних галузей права Державний 

секретар вносив законопроекти з відповідними висновками на 

засідання Уряду. В окремих виnадках, коли законопроекти не сто

сувались безпосередньо сфери компетенції окремих міністерств, 
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Державна Канцелярія мала право їх розробляти і подавати на за

твердження Ради Міністрів. 

Розроблені міністерствами або Державною канцелярією зако

нопроекти розглядались на засіданні Уряду. Відбувалось ї'х обго

вореНня, внесення поправок і голосування. Законопроект вважався 
прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх 

членів Уряду. При рівній кількості голосів вирішальним був голос 

голови. Згодом прийнятий закон передавався на затверджен:нrя Пав

лу Скоропадському й оприлюднювався в «Державному вістнику». 

Подібним, як уже зазначалось, був законодавчий процес у 

період Директорії. 14 лютого 1919 р. Урядом було ухвалено тим
часовий Закон «Про порядок внесення й затвердження законів в 

Українській Народній Республіці». 
· Проекти законів готувались у відповідних відомствах і пере
давались згодом Голові Кабінету Народних Міністрів, який, у свою 
чергу, передавав їх на розгляд і затвердження Кабінету Народних 

Міністрів або Ради Народних Міністрів. Після їх розтляду, редагу

вання, ухвалення вони підписувались головою Кабінету Народних 

Міністрів і відповідним міністром. Підписані згодом головою та 

членами Директорії закони передавались Державною канцелярією 

для оприлюднення у «Вістнику державних законів для всіх 3емель 

УКраінсЬкої Народної Республіки». 
····'У ·надзвичайних випадках, продиктованих складною ситу

ацією, Директорія могла приймати закони без їх попереднього 
ухвалення з боку Кабінету Народних Міністрів або Ради Народних 

Міністрів. Разом з тим у надзвичайних випадках оприлюднЮва
тИсь закони могли через поширення телеграфом або друкуваНням 
в ІНШИХ газетах. 

Таким чином процедура прийнятrя нормативнИх актів, які 
мали назву «закон», була подібною в періоди ГетьманаТу й Дирек
торії. Прийнятими законами керувались у своїй діяльності органи 
державної влади, на підставі прийнятих законів ухвалювалисЬ рі

ШеННя судами. Водночас законами їх, очевидно, не можна вваЖати 
ПQВНОЮ мірою. 

Закон- це нормативний акт вищоїюридичної сили, який при

йМається вищим представницьким органом держави (парламентом) 
або шляхом референдуму й регулює найважливіші суспіm.ні від-
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но сини. Оскільки єдиним джерелом влади в країні є народ, .закон 

як акт вищоїюридичної сили повинен відображати волю більшості 

громадян держави. 

Громадяни обирають через демократичні вибори представ

ницьюm орган влади: який, відображаючи їхню волю, приймає 
закони як акти вищої юридичної сили. Закон відображає волю 
народу також і в тому розі, коли він прийнятий через референдум. 

Прийнятrя нормативного акта вищої юридичної. сили пред

ставницьким органом влади або через референдум даЕ;·1'1QЖЛИВість 

врівноважити інтереси різних суспільних груп~ з~еншити ймовір

ність виникнення конфліктних сmуацій. 

Будь-які інші нормативні акти приймаються на о~нові, на 
виконання і відповідно до законів, які повинні буrи насамПеред 
належним чином ухвалені. Це дає змогу забезпечити стабільність 

судової системи, а також у цілому стабільність у суспільстві й 

державі. 

Закони, які відображають волю більшості, сприяють також 

підвищенню правової кульrури населення. Суб' єкти правовідносин 

фа.ктwmо дають згоду діяти у визначених межах, поважати права 

та обов' язки інших:, а також зіставляти власні інтереси і вчинки з 

вимогами законодавства. 

У разі виникнення спірних питань арбітром у їх вирішенні ви

сrуnає суд, який, застосовуючи закон і дотримуючись насамперед 

принципу законності, вирішує спірні питання. Проте для забез

печення принципу закоmюсті, можливості звернутись за судовим 

захистом власних прав, справедливого вирішення спірних питань 

потрібно, щоб закон був прийнятий представницьким органом 
влади й відображав у такий спосіб волю більшості народу. 

Нормативні акти, які мали назву «закон» і були пр.цЩшті в 

періоди Гетьманату й Директорії, не були законами за своєю сут

тю. Рішення судів, які були прийняті на підставі цих щ>рмативно
правових актів, можна певною мірою вважати незакоІПіИми. Як і 

не цілком ле~ітимною була влада, утверджена шляхом військового 
переворmу і повстанням, а не шляхом виборів. 

У подальшому, в насrупні періоди історії, дана тенденцІя 
збереглась і посилювалась. За часів радянської влади норма;rивні 

акти в:шцоїюридичної сили також не відображали волю більшості 
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населення. Адже попри те, що формально існував представнИць
кий орган влади, реального представництва він не забезш:чував. 
Виборів як таких не буЛо, а депутати призначались на беЗальтер-
нативній основі. 

. •І 

Формально діяла також Конспnуція як Основний закон, акТ 
найвищо'і юридичної сили. Однак їі норми мали декларативний 
характер і практично не застосовувались. Перевага надавалась піД

законним нормативно-правовим актам, різноманітним положенням, 

інструкціям, наказам, особливо в довоєнний період. 

Із проголошенням незалежності, проведенням виборів, які 

були наближені до демократичних, наміти~а.сь певна позитивна 
тенденція. 

У сучасній Україні, попри те, що були провеДеІ:Jі св~ го часу 
вільні демократичні вибори й існує вищий представницький 

орган влади, закони, які він приймає, не мшкна вважати повною 

мірою такими; що відображають волю більшості громадян. І у 

зв'язку з цим можна виокремити дві основні причини такого 

становища. 

Перша полягає в тому, що попри певні результати виборів 

значна частина народних депутатів змінила політичну орієнта

цію й ті гасла, з якими вони йшли на вибори. Так, фактично було 

спотворено результати народного волевиявлення. Запровадження 

в подальшому частково мажоритарної системи з посиленням 

одночасно адміністративного тиску ще більше посилить ці не
гативні явиіца. · ,, · 

Окре~і деЩт~ти часто змінюватимуть політичну орієнтацію 
й переходитимуть з однієї фракції в іншу, що неодноразово мало 

місце в пgпередиі •nеріоди. Як певний запобіжний захід доцільно 

запровадитИ реальнИй механізм відкликання народного депутата, 

але даним складом парламенту це не буде реалізовано. 

Друта й основна причина полягає в тому, що переважна ~Щь

шість законів, прийнятих даним складом парламенrу, на практиці 
проголосовані меншістю від конституційного складу Верховної 

Ради. Дані закони можна вважати як такі, що не відображають волі 

більшості населення, адже народ як єдине джерело влади делеrував 

кожному народному депутату здійснення певних повноважень, 

пріоритетною з яких є законодавча діяльність. 
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Враховуючи порушення вимог ч. 3 статті 84 Конституції 
УкраЇНЇІ, Конституційний Суд може визнати неконституційними 
закони, що були прийняті з недотриманням певної процедури їх 

прийняття. Це, у свою чергу, матиме досить серйозні наслідки для 

всієї правової системи·й держави в цілому. У зв'язку з цим може 

виник.нуrи питання про законність рішень судів, прийнятих на 

основі законів, визнаних неконституційними. 
Як свідчить історичний досвід, а також реалії сьогодення, для 

забезпечення роботи судової системи, здійснення судово-правової 
реформи, потрібні в першу чергу якісні закони, які відображали 

б волю більшості народу й були прийняті в його інтересах. По
трібний також фаховий, добре підготовлений, неупереджений і 

не корумповmmй суддівський корпус, який керуватиметься при 

здійсненні судочинства духом і буквою закону. 

Вовк Ю. Є. (Рівне). Проблема законності судових рішень, ухва
лених t-ra підставі законів, прийнятих урядами України в періоди 
Гетьманату та Директорії 

Доспіджується проблема законності судових рішень,. ухвалених на 
підставі законів, прийнятих вищим виконавчим органом влади. Наголо
шується на тому, що закон повинен відображати волю більшості народу. 

ВоЕІК Ю. Є. (Ровно). Проблема законности судебньrх решений, 
принятІ:.ІХ на основании ·законов, утвержденнь1х правительствами 

УкраиньІ в периодьІ Гет.ьманата и Директории 

Исследуется проблема законности судебньrх решений, принятьrх на 
основании законов, утвержденньrх вьrсшим исполнительньrм органом впас

ти. Подчеркивается, что закон должен оТражать волю большинСТВа народа. 

Vov·k Yu. Е. (Rivпe). The problem of legitimacy of judicial decisioпs 
made on the basis of .Іaws adopted Ьу the goverпmeпts of Ukraiпe .duriпg 
the Hetmaпate ~nd the Directory . , . 

The problem of legitimacy of judicial decisioпs made on the basis of laws 
adopted Ьу the supreme executive authority is studied. lt is stressed that law 
should reflect the will of the popLilar majority. 
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Бойчук А. ю. (Одёса) 

ВШІИВ ЗАХІДНОУКРЛЇНСЬКИХ 
АДВОКАТШ НА СТАНОВЛЕННЯ 

СУДОЧИНСТВА В ГАЛИЧИНІ ДРУГОЇ 
ПОЛОВИНИ ХІХ- ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

В Австро-Угорській імпері'і, як і в будь-якій тогочасній єЕ.ропей

ській·Державі, адвокатура була тісно пов' язана з судом, їх розrлядали 

разом як два необхідні відділи єдиного судового порядку1 • Загапьноав
стрійська організація адвокаrури, ії права та обов' язки вперше визна

чені йозефінським положенням 1781 р. про загальний судовий устрій. 
У цьому нормативно-правовому акті йшлося про те, що, аби 

стати адвокатом, потрібно здобути юридичну освіту, пройти ста

жування в суді протягом трьох років, виконуючи канцелярську 

роботу. Лише після цього адвокат міг проходити практику в па

трона. Завершивши -таке ·стажування, термін якого чітко не був 

визначений, кандидат допускався до так званої патронізації при 

судах. Це означало, що він мусив -здати адвокатські іспити, скласти 

присягу, після чого ставав патроном. 

На початку ХІХ ст. в Австрії адвокати поділялися на двірцевих 

і судових у Відні; судових -у великих центрах: Лінці, Зальцбур

зі, Граці; земельних - у головних містах провінцій; двірцево

військових - у Відні; гірничо-судових та інших. Тимчасовим 

положенням про адвокатуру від 16 серnня 1849 р. передбачалося 
утворення адвокатських палат як органів самоврядування адвока

тури. Вони створювались усіма без винятку захисниками~ котрі 

мали практику в окрузі вищого земельного суду. 

Дисциплінарний нагляд за адвокатською діяльністю поІсладав

ся на апеляційний суд. До його компетенції належало звільнення 

правників, застосування штрафних санкцій, оголошення: доган 

тощо. Водночас для застосування заходів адміністративного по

карання апеляційний суд мав ураховувати думку палати адJВокатів 

стосовно кожної конкретноІ сnрави. 

Тимчасове положення про адвокатів надалі підтверджувало 

такі вимоги щодо кандидатів до адвокаrури: наявність австрій-
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ського громадянства, характеристики, ступеня доктора права, 

вищоїюридичної освіти, отриманої у вищих навчальних закладах 

Австрії, складення адвокатського іспиту та проходження в суді чи 

прокураrурі практики протягом трьох років за наявності сrуп~ня 

доктора права чи п'ятЙ років без його наявності. 
Зmюн указував, що з числа правників, які організували свої 

канцелярії на території судового округу земського суду, мали 

створюватися адвокатські палШ'И. Вони уповноважувалися вислов

лювати міркування з усіх питань адвокатського житrя; стежити за 

дотриманням адвокатами гідності і честі адвокатського стану тощо. 

Налтошувалося на особливо важливій функціїпашrr-розробленні 
законодавчих проектів з питань діяльності інстиrуrу адвока'І)'Ри2• 

Важливим чинником, пов'язаним із розвитком адвокmури та суду 

на західноукраїНських земляхдругоїполовини ХІХ-ПОЧШ'К)' ХХ сто

ЛЇТDІ, стала плі.щ:Іа праця правників К. Левицького, Є. Олесницького, 

С. Дністрянського, С. Федака, О. Огоновського, М. Черемшини, 

А. Чайковського та ішпих. 

ВЩзначимо, що було прийнято Постійне положення про адво

катів 1868 р., яке ввело значну автономію адвокатської організації 
від судової влади та пі)щищило рівень самоврядування в ній. Роз
ширилось коло повноважень адвокатських палат. До jx обов, язків 
уві.іЩт,_и ведення списків. адв~:катів і кандидатів в адвокати своіх 

районів, участь у вирішенні спорів між членами палат, які з' явились 

у 1849 р., що фактично стали органами уnраВління для правників 
і таким: чином надавали їм усіляку допомогу. 

Питання підготовки кандидатів і Прийняття в адвокаrуру, 

номінація правників -усе це входило до комnетенції вищого кра

йового суду та міністерства юстиції Авётрії. Вирішуючи питан

ня, пов'язані з прийомом в адвокаrуру, воНи _щоразу намагалися 
з'ясувати думку крайових адвокатів щоДо Прийняття нових кан
дидатів. У кожному судовому окрузі земського суду всі адвокати 

на цій теритррії вважалися членами grona (кола адвокатів), іноді 
В~аБС';І. Щ~ ВНСЛ~. gremium (весь колеКrиВ, весь СКЛад осіб) . 

·-,дq-створеJПІЯ паJЇат та автономних· орГанів адВОКR'І)'рИ всі 
питання життєдіяльності правник~ виріцrував вищий крайовий 

суд. Це стосуцалося відпусток, П:~ребування на лікуванні, тим
часового виїзду з місщ проживаНня Т.оіцо. Так, і 850 р. адвокат 
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Григорій Пішклевич у заяві до вищого крайового суду повідо

мляв, що відповідно до прийнятої ним (судом) ухвали він від

правляється на лікування; а про своє повернення повідомить 

суд. Інший захИсник Міхал Гноївський доводить до відома суду, 

що він відбув у відпустку, а на своє місце залишив адвоката 

Дионізія Деліновс'ького. 
·Зі· вступом особи до адвокатури на неї відповідним судом 

заповнювалися так звані кваліфікаційні табелі- короткі дані про 

особу із зазначенням прізвища, назви юридичного факультету та 

року закінчення навчання, дати захисту докторагу, перерахування 

відомостей про проходження стюкування, характеристика профе

сійного обдарування та здібностей, що проявИЛися під час стажу

вання, дані про моральність тощо. З часу ж створення адвокатських 

палат ці табелі складали відділи палат, а на табелях підписувалися 

президент палати та один із Членів відділу або секретар. Саме 
тому після 1862 р. знаходимо на цих документах помітки: «Табель 
складено в адвокатській Палаті>>3 • ,. ' 

Уже 1853 р. було ліквідовано суд присЯЖних, обмежувалось 
право на оскарження його рішень, істотно звузилися межі захисту. 

У судочинстві пануваВ формаЛізм. За таких обставин офіційна ав
стрійська влада не поспішала з наданням широких організаційних 

та правових можливостей для діяльності адвокатів, які фактично за

лишаЛись єдиними захисниками простого люду від свавілля влади. 

Ці обставини відіграли вирішальну роль у створенні ЛьЕ;івської 

палати адвокатів 1849 р., яка стал:а першим кроком до незалежності 
та автономії, насамперед, від судової та іншої влади. 

Ще одним чинником, що вплинув на появу адвокатських палат, 

є порівняно незначна кількістЬ адвокатів в окремих місцевостях, 

у яких за законом могла створюватисЯ палата. Відповідно до за

кону від 16 серпня 1849 р. у заснуванні адвокатських палат мав 
обиратися голова та заступник голови палати, комісари до складу 

екзаменаційної комісії з прийняття адвокатських екзаменів, а також 

відділ як виконавчий орган палати. Отже, визріла необХіДність у 
певній кількості захИсників, щоб мати такі органи. ОДнак чиселЬ

ність адвокатів в окремих судових округах земсьКИХ: судlів була 

незначною. Таким чином, поступово спостерігається збільшення 
кількості українських правників, котрі одночасно ставали :1ідера-
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ми політичних партій, очолювали боротьбу українського народу 

за свої права. 

Адвокатський дисЦИІDІінарний стаrут 1872 р. передбачав ство
рення при кожній адвокатській палаті дисциплінарної палати, що 
обиралася всіма їі захисниками, строком на три роки. . 

Свобода доступу до адвокатури різко збільшила кількість 
адвокатів. Однак за наявності в nевній місцевості 3-5 адвокатів 
не мorn:o й вшmкати питання про створення адвокатської палати, 

хоч закон дозволяв це робити. Після відкриття Львівської палати 

адвокатів невдовзі з'явилася Станіславська палата, приблизно в 
кінці 1864 р., оскільки їі відділ 1865-1866 рр. активно боровся 3 

нелегальною адвокатурою. Крім того, засновано Краківську, Тер
нопільську та Золочівську палати адвокатів (у 1862-1865 рр.), 3 

яких ос.rання самостійно nроіснувала лише до 1873 р., після чого 
об'єднщщся із Львівською палатою4• 

Правовий стаrус адвокатських палат до прийняття закону про 

адвокюуру від 6 липня 1868 р. визначався, насамnеред, законом 
від 16 серпня 1849 р. та стаrутами кожної адвокатської палати. 
Оскільки в архівах виявлено лише Статут Львівської палати адво
катів, то маємо підстави вважати, що, очевидно, він був зразком 

до~еmа такого типу для інших палат, які з'являлися пізніше. 

Львівська палата адвокатів ~а дещо в особливому становищі, 

адже вона діяла в столиці Га.ци:чини, мала найбільшу чисельність 

адвокюів, набула особливого авторитет.у завдяки діяльності визна
чних адвокатів-nолітиків. 

Стаrут Львівської палати адвокатів 1862 р. складався з 14, а 
порядок діяльнос:rі палати-з 25 параграфів. У § 1 констатувалося, 
що палату утворюють усі адвокати, які, мщоть адвокатську канце

лярію на териrорії ~вівського судового окруrу. Межі nовноважень 

палатИ визначалися нормами§ 4 закону від J 6 серпня 1849 року5 • 

. Відповідно. до зга.zіаного порядку члени палати обирали з 
'?Вого складу голову і 1Jленів відділу,,.секретаря та комісарів ек

заменаційних комісій палати кваліфікованою більшіспо голосів 
присуш:іх на загаЛьних зборах палати. Обрана особа до органів 
nалати мусила погодитИся з таким вибором; відмовитися від нього 

адвокат міг лише у випадку, якщо раніше вже обирався на таку ж 

виборну посаду. 
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Загальні збори ретельно ГО'І)'Валися відділом палати. Питання, 

що впсувались на їх розгляд, міг пропонувати відділ після їх попе

реднього розгляду. З цього правила були два винятки: коли питання 

для розrляду загальними зборами пропонувалоп'ять членів палати 

або коли питання було нагальним і потребувало якомога скоріІІіого 

вирішення. Однак і тоді загальні збори мали проголосувати про 

внесення цих питань для іх розrляду в порядок денний бе3 попе

реднього розгляду відділом палати6• 

Голова палати вів загальні збори, надавав право висловтова

тися адвокатам відповідно до черги, а сам не міг висловлюватися 

щодо обговорюваних питань. Він наділявся досить широкими по

вноваженнями в частині проведення загальних зборів: тільки йому 

дозволялося перебивати промовців, робити їм зауваження тоді, коли 

вони говорили не по суті, після двох попереджень позбавляти слова, 

взагалі перервати або закрити загальні збори, якщо вважав таке за 

· необхідне. Виконавчим органом палати був відділ, який очолював 
їітолова. Засідання відділу були звичайні й наДзвичайні. Останні 

• засідання проводилися за почином голови або в разі потреби самим 
відділом чи у випадку вимоги трьох його членіВ:; 

Відділ приймав ухвали з питань, які розf.rіЯдав·'На своєму за

сіданні. Для правомочності іх вимагалося го.іюё)'вання принаймні 
чотирьох членів відділу та голови палати або 'йdro 'заступника. 

Що Ж стосувалося накладення дисциплінарних стя'І'неНь (догаНи 
чи попередження) на адвоката, то за це мали проголосувати шість 

членів відділу та голова. 

Прийняті згодом регламенти Львівської паЛати аДвокатів 
були значно досконалішими, більшими за кількістіа параграфівта 
норм, що регутовали ії діяльність. Наприютад, регламент 1888 р. 
складався з 54 параграфів і містив значну кількість розділів, яких 
раніше не було або які лише згадувалися: про бюдЖет палати, Ііро 
делегацію відділу, про комісію і референтів палатИ, про nрИйоМ до 
палати адвокатів, які перейшли з інших палат, про дер)кавну мову, 
про канцелярію палати тощо. 

Крім того, як зауважив Л. Ганкевич, при Львівській палаті адво

катів уперше зроблено спробу створиТи кодекс· а'двокнтської етик:и7 • 
Його суть зводилась до того, що перед прийнятrям цивіm,ної чИ 
кримінальної справи правник мав розrnянути ії в юриДИЧноМ)т' та 
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етичному аспектах. Потрібно зауважити, що ряд пунктів зазначеного 

кодексу з деякими доповненнями і поправками ляrnи в основу Правил 

адвокатської етики, що ефекmвно викорисrовуюrься в Україні й нині. 

Про практичну діяльність адвокатів у галузі ·судочинства та 

цінні ~ідомості про іих подає сучасник подій А. Горбачевський, 
стверджуючи, що вони постійно працювали над питаннями по

кращення системи судочинства в Галичині. В основному суrь цієї 

роботи полягала в узагальненні та аналізі статистичних матеріалів 

судових засідань. 

Адвокатська діяльність значною мірою зосереджувалась 

також на участі в судових процесах. Зазначимо, що основна час

тина захисників Галичини, котрі вис'І)'Пали в політичних судових 

процесах, готувалися до промови заздалегідь. Як стверджує І. 

Гловацький, «з появою перших публікацій у пресі про вчинення 

політичного злочину захисники скуповували часописи, в яких 

друкувалася інформація про вчинення злочину, ретельно вивчали 

по мірі накопичення цей матеріал. Адже вони знали, що хтось із 

них усе-таки буде залучений до кримінального процесу, який мав 

розпочатися»8 • З ог.пяду на це цілком закономірно, що коли адвокат 

був уже учасником процесу, його міркування стосовно причин 

учинення злочину, кваліфікацій дій підзахисного формувалися у 

виг.пяді своєрідних тез майбуrnьої промови. До завершення судо

вого слідства промова адвоката набувала остаточного варіанта. 

Зміст захисної промови українських адвокатів обумовтовав
ся особливостями політичних судових процесів, що проходили у 

Східній Галичині. У більшості кримінальних справ фігурувала 

група осіб. У різних місцевостях могло розглядатися багато таких 

справ.) Тому .в кримінальних справах український адвокат рідко 

коли: здійснював захист одного підзахисного. Один правник міг 

висrупати одночасно на боці кількох десятків осіб. Правники 

між собою визначали, хто з них зосередить уваrу на rрунтовній 

суспільно-політичній та історичній характеристиці кримінальної 

справи, хто основний аспект у промові присвятить спростуванню 

доказів обвинувачення, хто всі свої навички застосує для юри

дичного аналізу кваліфікації злочину. Розподіл між адвокатами 

обов'язку висвітлення структурних елементів промови мав осо

бливе значення перед тим, як відбувався розгляд справи судом. 
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Таким чином здійснений,аналіз джерел і літератури дає змогу 

стверджувати, що діяльність адвокатів у Галичині активізуєТься з 
початком 1862 року9• Їх правовий статус до прийняття закону про 
адвокаrуру від 6 липня 1868 р.' визначався, насамперед, за.коном 
від 16 серпня 1849 р., рішенням земських судів та статутами ад
вокатських об' єднань. 

Тому слід зауважити, що під час виконання своіх обов'язків 

західноукраїнські адвокати тісно співпрацювали з судами регіону 

і багато в чому допомагали одні одним. Їхня активна діяльність не 
тільки пасприяла стрімкій популяризації адвокатської профес.і1" в Га

личині, а й розвитку судової інстmуції на західноукраrnських землях. 

Бойчук А. Ю. (Одеса). Вплив західноукраїнських адвою!тів на 

становлення судочинства в Галичині другої половини ХІХ- початку 
ХХ століття 

Досліджується становлення адвокатури в Галичині, а також її вплив 

на розвиток судочинства на західноукраїнських землях у другій половині 

ХІХ - на початку ХХ століття. 

Бойчук А. Ю. (Одесса). Влияние западноукраинских адвокатов 
на становление судапроизводства в Галичине во второй nоJ1овине 

ХІХ- начале ХХ века 

Исследуется становление адвокатурьІ в ГалиЧине, а \'~Юке её вЛ~я'ние 
на развитие судапроизводства на западноукраинских землях во второй 

половине ХІХ - начале ХХ века. 

BoychukA. Yu. (Odessa).lnfluence ofthe West Ukrainian ad,•ocates 
on the establishment of judicial proceedings in Galicia in the seco•nd half 
of ХІХ-'" early ХХ century 

The article studies the formation of advocacy in Galicia and its influence 
оп development of the judicial proceedings in Western Ukraine in the second 
half of ХІХ - еагІу ХХ century. · 

1 Адв01..-атська діяльність в Україні. Нормативна база І О. Ро їна. - }(.: КІП. 
2005. - 132 с. 

2 Ганкевич Л Адвокатура- професія, суспільна роля і етшса 11 Правничий ві
сник Тоf!ариства УкраїнсьІШХ Правників в ЗДА. -Нью-Йорк. 1963. -Кн. 2. ·- С. 180. 

3 Гловацький J Ю. Заснування та правовий статус адвокатських палат у 
Галичині в другій половині ХІХ ст. 1/ Науковий вісник Львівського державного 
університету внутріиmL'І: справ. - 2008. - }fg 2. - С. 17-21. 
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4 Мацькевич i!J. Національно-державницька ідея в Галичині (друга половина 
ХІХ-початок ХХ століття): .монографія. -Галич: ГшІUЦЬКіl дРJЛ«1РНЯ. 2004. ~ 208 с. 

J Statиt і porzqdek сzуппоsсі Lwowsldej lzЬy Adwokatow. - Lwow, 1862. -11 s. 
6 Горбачевсь"Кій А. Галицьке судовництво u справа єго рефор.мЬl в законо

давчи:х делах /1 Часопись vравнича. Місячонік для теорії и практики. -1889. 
- ч. 8. - с. 46-47. 

7 Там са.цо. - С. 50-53. 
8 Гловаць/Сllй І. 10. Прамови українських адвокатів Галичини на політичних 

судових процесах початку ХХ ст.: [науІС.-nракт. посіб.] І І. Ю. Гnовацький. -
Львів, 2004. -150-212 с. 

9 За~:он із 16 падолиста 1906, ЯІСUМ 3111інюєсь і доповнює ся постанови дис
циплІнарного устава для адвокатів і адвокатсьюа кандидатів зі цьвітня 1872, 
в. з. д. ч. 40 і адвокатського устава з б липня 1868, В. з. д. ч. 96 І/ Вістник закоиів 
держtюнwt dпя кор011Jвств і ІqJalв .tаступлених в радl дер:нсШJній. -1906. -Вип. 
XCVII- С. 1083-1084. 

Окіпвюк В. Т. (Київ) 

УЧАСТЬ ОРГАНШ ДІІУ-НКВС УСРР 

У З,ЦІЙСНЕНПІ СУДОЧИНСТВА В ПЕРІОД 
СТАПОВЛЕННЯТОТАЛПАРНОГОРЕ~ 

Система радянської влади, сформована в УСРР упродовж 

1920-1930-х рр., не передбачала принципу поділу влад. Судова 

гілка влади окремо не вирізнялась, не забезпечувався прmщип їі 

незалежності. Здійснення судочинства не вважалось виключною 

прерогативою судових органів і мorno делегуватись різним кате

горіям особливих і спеціальних судових установ або адміністра

тивним органам, насамперед органам державної безпеки. 

Участь органів державної безпеки у здійсненні судочинства 

упродовж 1920-1930-х рр. характеризувалась різними фор:м:ами, 

які залежали від ступеня політизації сфери права загалом і право

суддя зокрема. 

Після запровадження на початку 1920-х рр. непу та реформи 

системи органів державної безпеки УСРР практика безпосеред

нього розгляду останніми кримінальних справ по суті, тобто 
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здійснення прямих судових функцій, була припинена. Водночас 

новостворені органи ДПУ УСРР не були повною мірою відсторо

нені від участі в судовому розгляді справ. Майже відразу в системі 

судів УСРР був запроваджений спеціальний вид судів-надзвичайні 

сесії, що мали розrnядати справи, розслідування у яких вели органи 

державної безпеки. Однак найголовніше поляrало в тому, що до 

складу цих спеціальних судів входили представники органів дер;.; 

жавної безпеки, чим порушувався принцип відокремлення судової 

влади від адміністративної. Головував у такому суді, як правило, 

начальник місцевого органу ДПУ, а до його складу входили інші 

працівники органів державної безпеки, які вважались запасними 

(згодом~ додатковими) членами цього суду. 

Процедура призначення співробітників ·органів державної 

безпеки до складу надзвичайних сесій регулювалась спочатку 

міжвідомчими наказами НКЮ УСРР та ДПУ УСРР, а з 1923 р. -
відповідними наказами НКЮ УСРР, які видавались за попереднім 

клопотанням ДПУ. З 1924 р. порядок розгляду подань ДПУ дещо 
ускладнився. Тепер подання ДПУ мали надходити на розrnяд 

Центральної атестаційної комісії НКЮ. Після того' як за постано

вою. останньої кандидатура, запропонована у подаНні, вважалась 

прийнятною, документ передавали для затвердження до Колегії 

НКЮ УСРР або безпосередньо до наркома юстицІї. Починаючи з' 
1926 р. і :майже до початку 1930-х рр. після затверДження подання 
ДПУ Центральною атестаційною комісією воно спрямовувалось 

на розгляд наради відповідальних співробітників НКЮ УСРР 

(згодом- Оргнаради НКЮ) і лише після цього кандидатура. члена 

надзвичайної сесії віддавалась до наказу по НКЮ УСРР. 

Після ліквідації в 1934 р. ОДПУ і ДПУ союзних республік та 
створення загальносоюзного НКВС припинили існування і над

звичайні сесії, а іх правонаступниками стали спеціальні: :kолегії. 

Принципи формування цієї категорії спеціальних судів теж ма.іІИ: 

недемократичний характер. Однак порівняно з процедурою ка

дрового забезпечення надзвичайних сесій влада зробила певну 

поступку. Зокрема, співробітники органів державної безпеки у 

разі nризначення до спеціальних колегій або трибуналів Зарахо

вувалися до особливого резерву НКВС і на час роботи в органах 

юстиції формально сумісництвом не займались, хоча при цьому 
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остаточно й не виключались зі складу органів НКВС. Такий підхід 

до формування спеціальних колегій, звичайно, краще приховував 

їх так званий чекістський склад, ніж це було в період існування 
надзвичайних сесій. 

Поряд із практикою Делегування співробітників до складу спе
ціальних судових органів у середині 1920-хрр. розвинулася ще оДНа 
форма участі органів державної безпеки у здійсненні судочинства. 

Насамперед це безпосередній розгляд ії окреМими підрозділами 

кримінальнИх справ з винесенням: по них правоЗастосовних актів, 

які містили заходи державного примусу і факгично були вироками. 

Мова передусім іД~' про Особливу нараду; яка·фующіону:вала при 

Колегії ДПУ УСРР з 1924 р. по 1934 р. і маnа право застосовувати 
до осіб такі заходи поКарання, як вислання; заслання та ув' язнення 

до концrаборів (згодом:.... виправно-трудових таборів). Особлива на

рада, як правило, здійснювала так звану адміністраrивну репресію 

лише у тих справах, де вина особи у зв' язку з вЩсуrнісnо доказів 

не мог.ла бути доведена у загальному судовоМу порядку. 

Водночас від 1929 р. в системі орГанів державної безпеки 
УСРР почала діяти Судова трійка при Колегії ДПУ, 'до якої спря

мовувались завершені слідством справи і яка мала право виносити 

вироки аж до вищої міри покарання вКлючно. Це вже був орган, 

безпосередньо наділений всіма ·Каральними функціями суду. 

Особливою формою участі органів державної безпеки у здій

сненні ·судочинства слід вважати так звані трійки ДПУ і НКВС та 

двійки НКВС. Перші трійки були створені на початку 1930-х рр. з 

початком суцільної колективізації з метою проведення ліквідації 

куркульства як класу та розг.ляду справ так зв.аного конгрреволю

ційного куркульського активу. Згодом були створені трійки НКВС, 

які функціонували упродовж 1935-1938 рр. при УНКВС союзних 
і автоно~Іних республік, краів та областей. Ці установи мали між

відомчий характер, оскільки до їх складу в різний час входили крім 

співробітників органів державної безпеки представники Партійних 
струк'І)'Р, органів міліції та прокура'І)'Ри. 

Розвиrок вказаних організаційних форм свідчив про наростан

ня тоталітарних тенденцій у сфері судочинства. Особливо неппив
ний характер мала пряма узурпація органами державної безпеки 

судової влади, яка організаційно виявлялась у діяльності особливих 
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нарад, трійок та двійок. Цей процес набув для суспільства найбільш 

небезпечного харакrеру наприкінці 1920-х і упродовж 1930-х рр. 

Отже, у 1920-1930-хрр. паралельно співіснували кількаформ 

участі органів державної безпеки у здійсненні судочинства. По

перше, делетування на певний час співробітників органів держав

ної безпеки до спеціальних судів, насамперед надзвичайних сесій 

і спеціальних колегій, для роботи їх як членів. По-друге, безпо

сереДнє здійснення окремими структурними підрозділами органів 

державної безпеки, наприклад особливими нарадами, судових 

функцій. По-третє, залучення співробітників органів державної 

безпеки до складу міжвідомчих позасудових адміністративних 

органів - трійок та двійок. 

Певний час основною формою участі органів державної: безпе

ки у здійсненні судочинства було делетування своїх співробітників 

до складу спеціальних судових установ - надзвичайних сесій, а з 

1934 р.- спеціальних колегій. Співробітники надзвичайних сесій 
з числа працівників органів державної безпеки затверджувались 

наказами НКЮ УСРР і вважались запасними (додатковими) чле

нами відповідних судових установ, хоча фактично у цей же час 

продовжували виконувати свої прямі обов'язки в системі ДПУ, 
отримуючи при цьому в повному обсязі грошовий і матеріально

технічний забезпечення за кошторисом ДПУ, тобто суміщати 

роботу в адміністративних і судових органах. 

Щоправда, ситуація була дещо виправлена одразу після 

створення спеціальних колегій. Співробітники органів державної 

безпеки, які призначались до цих установ, переводилясь у особли

вий резерв НКВС УСРР, який гарантував право повернення пі!fдя 

завершення роботи судді на попереднє місце служби в органах 

державної безпеки. Такі співробітники отримували грошове та інші 

види забезпечення в меж~'< бюджетних асигнувань органів юстиції. 

З 1924 р. окремі структурні підрозділи органів держав}Jої 
безпеки. отримують право здійснювати безпосередній розгляд 

спр~ і виносити вироки у цих справах. Дана тенденція значно 

посилює'ІЬСЯ після 1929 р. й набуває найбільш небезпечних форм у 
середині 1930-х рр., коли співробітники органів державноїбезпеки 

забезпечують функціонування міжвідомчих позасудових органів. 
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Окіпнюк В. Т. (КиТв). Участь органів ДПУ-НКВС УСРР у здійсненні 

судочинства в період становлення тоталітарного режиму 
Виевітлюються основні форми участі органів державної безпеки у 

здійсненні судових функцій держави . 

.. 
Окипнюк В. Т. (Киев). Участие органов ГПУ-НКВД УССР в осу-

ществлении судапроизводства в период становления тоталитарного 

режима 

0СІ3ещаются основнь1е формьІ участия органов государственной без
опасности в осуществлении судебн.ьІх функций государства. 

Okipniuk V. Т. (Kyiv). The participation of DPU-NКVS bodies in the 
legal pгoceedings in the period of totalitarianism establishment 

The mаіп foгms of participation of state secuгity bodies in realizatioп of 
judicial functions ofthe state are highlighted. 

Рекотов П. В. (Защ>ріжжя) 

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
НА ОКУПОВАНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРИТОРІЇ 

ВІЙСЬКОВОЇ ЗОНИ УПРАВЛІННЯ 
(1941-1943 рр.) 

У роки Другої світової війни на території України у військо

вій окупаційній зоні було запроваджено новий судоустрій і судо

чинство. Утім, в окупантів не було завчасно складених єдиних 

основоположень цивільного судочинства, і групи армій та нижчі 

інстанції вже через кілька тижнів почали складати на власний 

розсуд відповідні приписи. З часом ці приписи неодноразово змі

mовались, доповmовались. Формулювання окремих положень у 

різних районах дуже відрізнялись одне від одного. Проте головне 

командування сухопутних військ та командування групи армій 

намагалось хоч якось відпрацювати єдине положення відносно 

судочинства, оскільки таке становище заважало самим окупантам. 

Населенню окупованих областей згідно з особливим розпор я-· 

дженням N2 20 від 29 жовтня 1941 р. приписувалося пояснювати, 
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що після окупації країни німецькими військами продов:жу1ватиме 

діяти «російське право», якщо воно не буде врегульоване·відпо

відними розпорядженнями чи якщо в окремих випадках не засто'

совуватиметься німецьке право. 13 листопада 1941 ·р. з'явилося 
ще одне особливе розпорядження N!! 27, в якому було CIO!ЗaJfo, 
що з пропагандистсько-політичних причин слід говорwrи не про 

«російські закони», а про «діючі до цих пір постанови»1 • 
При міських і об'єднаних громадах було створено конфліктні 

комісії для розгляду цивільних суперечок. Конфліктна коміс:ія (тре

тейський суд) складалася з бургомістра (він головував), заступника 

голови і засідателів. В окремих районах замість бургомістратало

вуючим був третейський суддя. Бургомістр (чи суддя) призначав 

зас'І)'Пника голови і засідателів з «надійних» місцевих жителів, які 

могли б вести судочинство. Кандидатури затверджував комендант 

місцевої комендатури. 

Третейські суди розглядали справи щодо угод про купівто

продаж, оренду, позички, майнові справи, про власність і спадщи

ну, шлюбні справи. Начальник управи мав час від часу посилати 

до місцевої комендатури всі затверджені чи змінені рішення для 

остаточного затвердження. Примусове виконання рішення здій

снювалось органами бургомістрів (допоміжною поліцією, с:илами 

служби порядку). Щодо деяких питань існували особливі правила. 

Так, наприклад, не дозволялись процеси щодо земельної власності, 

їі успадкування2• 

Для процесів щодо розірвання шлюбів були дійсні колишні 

правила, хоча спочатку розлучення взагалі були заборонені. По

чинаючи з літа 1943 р. в окремих оперативних тилових районах, 
наприклад, групи армій «Центр», за заявою одного з подружжя 

шлюби розривалися. 

Єдиних положень із кримінального судочинства у війс:ьковій 

окупаційній зоні також не було. Переслідування за кримінальні 

злочини неполітичного характеру проводилося місцевими комен

даrурами. Через відсутність юридичної освіти комендантів на 

практиці звичайно справи передавались на розслідування і вине

сення вироків до поліції безпеки і СД. 

За найтяжчі злочини передбачалося смертна кара, за більш 

легкі- в'язниця, примусові роботи, табори чи штраф. ДJІя роз-
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ваІПаження німецьких органів і проведення в житrя окупаційних 

заходів бургомістри отримали право карати за дрібні злочини, що 

не стосувалися вермахту й не бузm акrами насильства (порушення 

базарних цін і т. ін.). Ширшими були права карати у начальни
ків райуправ та бециjжів. Заклади місцевого управління були 
зобов' язані всі випадки застосування ними покарань доводити 

до відома і на затвердження місцевому коменданrу. Рішення суду 
мало виконуватись після затвердження комендантом місцевої (чи 

подьовоі) комендатури. 

За наказом генерального штабу сухопутних сил від 4 люто
го 1943 р.· право карати місцевих жителів за Порушення порядку за 
дорученням коменданта місцевої комендшури отримали сільсько
господарські керівники?. Це право мало поширюватись лише на 

осіб, які перебували в їх безпосередньому підпорядкуванні (членів 

і керівників громадських господарств, скаоперованих господарств, 

МТС, підприємств-переробників сільгосппродукціє), і лише за ті 

прос'І)'ПКИ, що заважали виконанню завдань сільгоспфюрера. На

прикла;g:, ухилення від роботи, порушення наказу про трудову по

винність тощо. Передбачалися грошовий штраф, оплата. натурою, 
примусові роботи строком до 6-ти тижнів. 

На службовій нараді 27 травня 1942 р. начальниками відділів 
військової адміністрації було прийнято рішення про те; що «засто

сування українськими судами кримінального й цивільного права 

тепер не може бути здійснене. Цей захід треба відкласти на більш 

пізні с'Іроки»4 • Хоча вже в 1942 р. в зоні військового управління 
було зроблено спробу створити поряд з третейськими судами і 

здійснеЮІЯм суду начальникамирайуправі бургомістрами щось на 

зразок мирових судів, які за дорученням знову ж таки комендаrур 

розбирали не дуже складні справи. Вони за струюурою нагадували 

третейські суди, які займалися цивільними позовами, приймали 

рішення у складі 3-х осіб. Попереднє слідство проводилось, як 

правило, місцевою поліцією, представники якої брали на себе також 

і роль обвинувача. Вироки виносилясь не на основі кримінально

правових норм, а на основі «природного відчутrя справедливості 
і морал:r,ності»5• 

Так.ий стан судочинства протримався до середини 1943 р.6 

Комендаrури не могли займатися всіма справами судочинства, 

308 



які надходили, 9скільки у них вистачало своїх «специфіЧJіІf?',>>. 

завдань. Крім того, невеликої кількості. перекладачі~ коменд~тури 

ледь вистачало для щпочної управлін;ської роботи. Ні~ого бу.rщ.:. 

й думати про те, щоб доручати їм переклад усіх направлен~~,Н!l 

затвердження рішень третейського суду і вироків по І<;римінальних 

справах разом з обrрунтуваннями, не кажучи вже про цощІЩі п~-: 

реклад змісту матеріалів справ (якщо такі, звичайно, були). Тому 

правильність винесення рішень і вироків перевірялось лише час 

від часу вибірково. Деякі коменданти місцевих комендюур ви

магали від бургомістрів і начальників райуправ викладати зміст 

справи усно. . . 
Влітку 1943. р. постало питання про повсюдну реорпіні~~ш;t~ 

місцевого кримінального й цивільного судочинства під наглядом 

німецьких органів. Згідно з наказом ОКХ від 21 серпня 1943 р. 
групи армій мали р'озробити єдині прИnиси з ··kримінальног(j <Та 

цивільного судочинства на основі поданих пропозицій. Вони буЛИ 
доёить відмінними о~і Бід ОДНИХ. Цаприклад. стосовно сТрукrурц 
та засад діяльності місцевих органів судочинства пропозиції груп 

армій відрізнялись за такими основними проблемами: !)·nризна

чати окремих суддів {голову третейськоr'&'суду, мирового суду, 

засідателів) чи створити колегіальний с)ІД; 2) створювати одну 
судову інстанцію чи кілька; З) коротко викласти основні матері
альні правові норми чи приймати рішення на основі «здорового 

відчуття справедливості»; 4) формально затверджувати вироки чи 
лише забезпечувати нагляд тощо7• Та реалізувати це не довелось, 

оскільки наступ Червоної армії восени 1943 р. вніс коре:ктиви в 
плани окупантів. 

Таким чином, не визнаючи за Україною права на державне 

існування, розглядаючи їі територію лише як «німецький про

стір», яким слід розпоряджатися на власний розсуд, гітлерівці 

розітнули ї'і на частини, порушивши територіальну цілkність, 

увівши новий територіальний і адміністративний поділ" керу

ючись при цьому не інтересами місцевого населення, а злочин

ними планами політичного і духовного поневолення, економіч

ного пограбування окупованих територій. При цьому органи 

управління зони військової адміністрації мали «підготувати 

здійснення політичних планів цивільною адміністрацією», вико-
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навши передусім завдання «упокорення» захоплених областей і 

забезпечення потреб фр01пових підрозділів вермахту, що можна 

було зробити лише спираючись на каральні органи, підрозді

ли вермахту, органи місцевого управління та суду. Структура, 

склад та функціональна спрямованість останніх відповідали 
цим основним завданням. 

Рекотов П. В. (Заnоріжжя). Організація судової владИ на 
окуnованій українській території військової зони управління 
(1941-1943 рр.) 

Досr1іджується проблема організацїі судавоТ влади на окупованій у 
роки Друr·о)' світовоТ війни украТнській територіТ (1941-1943 рр.). 

Рекотов П. В. (Запорожье). Организация судебной власти на 
оккуnированной украинской территории военной зоньr уnравления 
(1941-1943 гг.) 

Иссг1едуется проблема организации судебной власти на оккупирован
ной в годьІ Второй мировой войньІ украинской территории (1941-1943 гг.). 

Rekotov Р. V. (Zaporizhzhya). Organizatioп of the judiciary оп the 
occupied Ukraiпiaп territory of military administration area (1941-1943) 

The ргоЬІеm of oгganization of the judiciary on the Ukrainian territory 
occupied during World War 11 (1941-1943) is гesearched. 

1 Ценmj)(:ільний державний архів вищих органів держ:авної влади і держ:авного 
управління Украl"ни (ІІДАВО України). - Ф. КМФ 8. - Оп. 2. - Cnp. І 53. -Арк. 
20-21, 198. 

2 Там сш.tО. - Спр. 177. -Арк. 3 7. 
3 Ta;o,t само.- Оп. 1.- Cnp. 285. -Арк. 61. 
4 Там само. -Оп. 2. - Cnp. 332. -Арк. 60. 
5 Там само. -Арк. 61. 
6 Рекотов П В. Органиуправління на окупованій території України (1941-

1944 рр.) ІЇ Український історичиий журнал. -1997. -.Ni! 3.- С. 90-101. 
7 ЦЦАВО України. - Ф. КМФ 8. - Оп. 2. - Cnp. 332. -Арк. 60. 
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Шкуратевко О. В. (Київ) 

ПРЕДСТАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
У ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНИХ ОРГАНШ ООН: 

МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН (4{k}О~ті РІ•·) 
. .·· . '" 

Після закінчення небувалої за своїми руйнівними насліідкаJ:dИ 

та людськими жертвами світової війни створення Організації 

Об'єднаних Націй стало одним з найамбіційніших міжнародних 

проектів в історії людства. Головне покликання цієї всесвітньої ор

ганізації вбачалося її засновниками у створенні такого міжнародно

правового інструменту, який унеможливлював би повторення 

жахів та лихоліть світових воєн у майбутньому. У цьому з:в' язку 

найважливішою метою ООН була підтримка :міжнародного миру 

та безпеки (ст. 1 Cтaryry ООН). 
Згідно зі Стаrутом ООН до головних органів ООН нанежать 

Генеральна Асамблея і створювані нею Рада Безпеки, Економічна 

та Соціальна Рада, Рада з Опіки, Міжнародний Суд та Секретарі

ат, які, у свою чергу, створюють допоміжні органи (ст. 7; 22, 63, 
90 Cтaryry ООН). Статут ООН визначає правові засади участі 

держав-членів у струкrурі й діяльності Організації та "іі головних 

органів. Україна як первісний член ООН діяла на підставі Ста1У1У 

ООН, маючи повний обсяг прав і обов' язків. Участь держав-членів 

у струкrурі та діяльності головних органів Організації решамен

тується також відповідними документами про них (статутами, 

положеннями тощо). 

Усі міжнародні організації системи ООНоб'єднують держав

членів ООН, яких мо:жна поділити на кілька категорій, враховуючи 

особливості іх статусу. Найбільшу групу складають ті держави, 

які мають повний обсяг прав і обов'язків. У свою чергу, вона 

поділяється на первісних членів та членів, які приєдналися. До 

первісних членів міжнародної організації належать· ті держави, 

які брали участь в Установчій конференції або були запрошені на 
ії засідання чи до співпраці. · · . · -.. · 

Із запрошенням Української РСР на конференцію до- Сан

Франциско, ратифікацією Стаrуту ООН та членством УРСР у МЬк-

311 



народній організації змінювалась форма реалізації міжнародної 

правосуб'є:rсrності УРСР. Це, зокрем~ призводило до створення 

більш сnриятливих умов для часткового визнання та реалізації між

народної правосуб'єктності УРСР. Адже саме участь Української 

РСР у міжнародній орГанізації спричинила наявність ії часткової 
міжнародної правосуб'єктності. Українська РСР як суб'єкт між

народного права в рамках ООН та інших міжнародних організацій, 
згідно з положеннями ст. 1 та 55 Статуrу ООН, мала повне право 
діяти самостійцо або разом з іншими державами заради досяrнення 

загальної поваги прав тодини, наполеrливо й акгивно вис'І)'Пати за 

мир і безпеку народів, за загальне і повне роззброєння, за заборону 
ядерноУ зброУ, за повну ліквідацію колоніалізму тощо. 

Головним і найбільш представницьким міжнародним органом 

була і зюmшається Генеральна Асамблея, до якої входять усі члени 

ООН і яка відповідно до Статуrу ООН розв'язує найважливіші 

проблеми міжнародного житrя, уповноважена розrnядати загальні 

прmщипи співробітmщтва у справі підтримаНня миру та виносити 
рекомендації членам Організації й Раді Безпеки (ст. 9-11 Статуту 
ООН). 

У справі забезпечення міжнародного співробітництва держав 

у економічній, соціальній та інших сферах Генеральна Асамблея є 

найвищим органом Організації, універсальною основою існуючого 

міжнародного правопорядку1 • 

Відповідальність за виконання функцій ООН з міжнародного 

та економічного співробітництва покладається на ГА ООН·і, під 

ії керівництвом, на ЕКОСОР (ст. 60 Стшуrу ООН). Генеральна 
Асамблея, тією чи іншою мірою, бере участь у формуванні всіх 

інших головних органів ООН. Вона обирає непостійних чЛенів 

Ра:ди Бс~зпеки, всіх членів ЕКОСОР, деяких членів Ради з Опіки, 

членів Міжнародного Суду та призначає Генерального Секретаря 
ООН (ст. 97 та 98 Статуrу ООН). . · ·. 

Разом із Стаrутом ООН Конференцією, яка працювала в Сан

Франциско у червні 1945 р., був прийнятий Стаrут Міжнародного 
Суду як інтегральна частина Статуrу ООН (ст. 92 Статуrу ООН), 
що набув чинності з 24 жовтня 1945 р. 

Історія заснування Міжнародного Суду ООН тісно пов'язана з 

історією створення самої Організації. Питання щодо міжнародного 
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суду постало вже в першій половині 1944 р. у ході дипломатичних 
переговорів учасників Московської конференції: 1933 р. з ·питань 
утворення майбутньої міжнародної організації загальної без

пеки. Подальшого розвитку це питання набуло на конфер•:::нції в 

Думбартон-Оксі, в серпні 1944 р. Результатом цієї діяльності стало 
рішення про необхідність створення ОрганізаціїОб'єднаних Націй 

з вЮІЮченням до числа ії головних органів і Міжнародного Суду. 

Про це, зокрема, йшлося у Главі VII Думбартон-Окського проеюу2• 

На цій стадії були вироблені такі важливі положення: а) Між

народний Суд є основним судовим органом Організації; б) всі чле

ни Організації є фактичними учасниками Стаrуту Міжнародного 

Суду (п. 4); в) умови, на яких не члени Організації можуп. стати 
учасниками Статуту Міжнародного Суду, визначаються в кожному 

випадку Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки 

(п. 5); г) Суд діє згідно зі Стаrутом Організації, частинdкІ'якого 
є (п. 2). 

Суд є відкритим для всіх членів Організації, приймає рішення, 

гоrує за запитами консультативні висновки та інтерпреrує <:вої рі

шення. Міжнародний Суд складається з колегії незалежних суддів, 

обраних із числа осіб з високими моральНими якостями на підставі 

їх визнаного авторитеrу в галузі міжнародного права. Колегія Суду 

включає 15 суддів, які обираються на дев'ять років, незале:>Jаю від 
їх громадянства, з числа осіб з високими моральними якостями, 

що задовольняють вимоги, висунуті в їх країнах для признаЧення 

на вищі судові посади або які є юристами з визнаним авторитетом 

у галузі міжнародного права (ст. 2, 3, 13 Статуту Міжнародного 
Суду). 

Члени Суду обираються Генеральною Асамблеєю та Радою 

Безпеки з кола осіб, внесених до списку за пропозицією націо

нальних груп Постійної палати Третейського суду. Суд відкритий 

для держав - учасниць його Ста-rуту, до числа яких автоматично 

входять усі члени ООН. Умови, на яких Суд відкритий для інших 

держав, визначаються Радою Безпеки з дотриманням особливих 

постанов, що ї'х містять діючі угоди3 • 

За резолюцією Генеральної Асамблеї від 8 жовтня 1948 р. 
всі держави-члени і не члени ООН перебувають в однакових 

умовах під час висунення кандидатів у судді та під час їх об-
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рання. Тільки держави можуть бути сторонами у справах, які 

розглядаються Судом. 

З початку діяльності ООН поряд із системою питань щодо 

врегулювання міжнародної безпеки та міжнародного миру, систе

мою боротьби народіВ за право на самовизначення і за ліквідацію 
колоніалізму було заюrадено систему, органи· й установи якої 

займаІІИся сприянням міжнародно:r.І)' співробітництву з проблем 

економічного, соціального, гуманітарного, кульrурного характеру 

та заохочення і розвитку поваги прав людини. 

Як член ООН, Українська РСР мала рівні виборчі права з усі
ма членами Організації щодо одного з головних органів, і вже на 
той час представники УРСР мали змогу оцінювати відповідність 

існуючої в республіці судовоУ системи міжнародно-правовим 

положенням. 

У 1960 р. МЗС Української РСР надіслало листа на ім'я Ге
нерального Секретаря ООН Д. Хаммаршельда про <<Висунення 

Національною групою юристів України в якості кандидата і члена 

Міжнародного Суду ООН академіка В. М. Корецького»\ у той пе
ріод члена української групи Постійної палати Третейського Суду 

в Гаазі (1957-1969 рр.). Саме з момеН'І)' становлення міжнародної 
повоєrmої системи безпеки в науковій діяльності видатного юриста 

починається новий етапу творчості. Академік В. М. Корецький був 

автором досліджень, пов' язаних з міжнародно-правовою діяльніс

тю Української РСР, брав безпосередню участь у роботі повоєшrих 

міжнародних конференцій та форумів. 

Розглянувши пропозицію МВС УРСР, XV сесія Генеральної 
асамблеї ООН одночасно з Радою Безпеки ООН обрали В. М. Ко

рецького членом Міжнародного Суду, а в 1968 р. його обраJІИ віце
президентом цього органу, і на цій посаді він перебував до 1970 р. 
Глибо:кі й різнобічні знання, володіння майже всіма європейськими 

мовами, особисті привабливі риси характеру завоювали прихиль

ність і глибоку повагу до нього· в усьому світі5• 

На судових засіданнях учений мав своє бачення, наполеmиво 

його обrрунтовував і відстоював. Прикладом такої самостійної 

позиц:ії академіка може бути «Особлива думка судді В. М. Корець

кого у справі в зв' язку з позовом Ефіопії та Ліберії до Швденно

Афрmсанської республіки» (справа· розглядалася Міжнародним 
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судом у 1960-1966 рр.)6 • Цікавою є «Особлива думка судді 

В. М. Корецького у справі в зв'язку з консультативним висновком 

Міжнародного суду щодо витрат ООН? пов' язаних з операціями 

військ ООН на Близькому Сході в 1956 р. і в Конго в. 1960 р.», 
де вчений обrрунтував своє .бачення щодо остаточного вис:новку 

Суду7 • Активна діяльність українських учених сприяла встанов

ленню наукових та інших контактів з міжнародною спільнотою, 

зарубіжними вченими, що обопільно збагачувало науковий світ. 
Інтеграція Української РСР у світове співтовариство була 

вагомим чинником, що зумовлював подальші тенденції росІВитку 

національного права. УРСР брала безпосередню участь у дис

кусіях з питань боротьби народів за право на самовизначення і за 

остаточну ліквідацію колоніалізму в усіх частинах земної кулі та 

вносила конструкrивні резолюції. Велику роботу УРСР проводила 

з вивчення правових питань у галузі освіти, медицини, науки. 

Шкуратенко О. В. (Київ). Представництво Української РСР у ді
яльності головних органів ООН: Міжнародний Суд ООН (40-60-ті рр.) 

Висвітлюються особливості закріплення.в Статуті ООН діяльності та 
функцій головних органів Міжнародної Органі~ації, ДО системи яких вхо
дить і Міжнародний Суд ООН, а також активна діяльність Української РСР 
в 40-60-х рр. ХХ ст. як у Міжнародному Суді, так і загалом в Організації 

Об'єднаних Націй. 

Шкуратенко Е. В. (Киев). Представительство Украинской ССР 
в деятельности главнь1х органов ООН: МеждународньІй .Суд ООН 

(40-60-е гг.) , , 
Освещаются особенности закрепления в Статуте ООН деятельности 

функций главнь1х органов Международной Организации, в систему которь1х 
входит и МеждународньІй Суд ООН, а также актианая деятеЛьность 

Украинской ССР в 40-60-е гг. ХХ в. как в Международном Суде, так и в 
Организации ОбьединеннЬІх Наций в целом. 

Shkuratenko Е. V. (Kyiv). Representation of the Ukrainian SSF~ in ~е 
activities of the UN main authorities: UN lnternational Court of ,lustice 
(1940-60s) 

The article highlights special featuгes of the fixation of activities and 
functions of the main UN authorities, which also include the UN lnteГГІational 
Court of Justice, in the UN Statute, as well as active work of the Ukrainian SSR 
in 1940-бОs in the lnternational Court of Justice, and also in the UN in general. 
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Балтаджи П. М. (Одеса) 

ОБВИНУВАЛЬНИЙВИСНОВОК 
ЯК ГАРАНТІЯ Е~ЕКТИВНОСТІ 

ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 

Система процесуальних актів характеризується єдністю при

роди, внутрішньою взаємозалежніспо і взаємним впливом усіх 

процесуальних рішень. Водночас для кожного виду процесуальних 

актів характерна певна специфіка та спрямованість на виконання 
власної:, лише йому властиВоїфункції1 • 

Об.~ИнувальнИ:й висновок - це не лиШе процесуальнИй 
доку]\{ент,_ який є підсумком дqсудового слідства і необхідною 
умовою захисту в суді. Як офіційний документ, який оголо

шуєтьс:я у залі судового засідання з посиланням на закон, об

винув~ЛьнИй висновок ·є ·док~ом безnристрасної і nрофесійної 
роботИ орГанів' досудов.ого слідства. Публічне оголошення 
суті справи, представлення беззаперечних доказів, визначення 

меж судового розгляду є проявом освітньо-виховного аспекту 

докум(mта. За таких умов можна говорити про реалізацію 

суспільно-політично'і функції даного процесуального акта. 

316 



Ілюстрацією може бути обвинувальний висновок у гучних 

резонансних справах. 

Окремої уваги заслуговує реалізація довідково-технічної 

функції акта. Обвинувальний висновок є найбільшим за обсягом, 

а також складним: за кількістю мовно-технічних засобів і прийомів. 

Цей акт аналізується в суді, а також часто опротестовується про

куратурою. Усе це суттєво підвищує значення мовно-технічних 

показників даного процесуального акта. Автором обвинувального 

акта висrупає уповноважена особа, яка несе особисrу відповідаль

ність за достовірність інформації і якість тексrу .. Проект нового 
Кримінально-процесуального кодексу України, на жаль, чітко не 

визначає повноваження прокурора і слідчого стосовно підготовки 

документа. Тепер яюцо слідчий у процесі досудового слідства не 

підго'І)'Вав достатньої доказової бази, то справу не відправлять на 

дослідування, а суддя буде зобов'язаний .виправдати підсудного. 

Структура документа, їі зовнішня композиція за чинним за

конодавством включає описово-мотивувальну та резолютивну 

частини, кожна з яких являє собою конструкцію, що містить перелік 

обов'язкових або факультативних елементів. Стаття 287 проеюу 
новщ·о Кримінально-процесуального кодексу України обмежуєТься 

лише переліком обов'язкових елементів2 • 

Внутрішня композиція кожної частини заJІе:жить від обраного 

слідчим засобу викладення фактичних обставин справи. Мате

ріал може бути оформлено за системним принципом -.у вигляді 

розповіді, відповідно до стадій учинення злочину. Такий варіант 

можливий у разі наявності прямих доказів вини обвинуваченого. 

У разі відсутності прямих доказів і невизнання обвинуваченим 

своєї вини обставини викладаються в порядку їх установлення 

слідством- за хронологією. Така форма характерна для невеликих 

за обсягом справ. 

Змішана форма системаmзації матеріалів nередбачає никла

дення окремих розділів описової частини системно, а інших·- хро

нологічно, за певними епізодами. 

Композиційна узгодженість елементів тексту забезпечується 

спеціальними засобами зв • язку: послідовність думки (перш за все, 
по-перше, по-друге); причинно-наслідкові відносини (як бутю за

значено, відповідно до, у зв 'язку із чи.м); логічний перехід від однієї 
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інформації до іншої (розглянемо, слід зупинитись на); конфлікт 

відносm:І (між іншим, з другого боку, тоді як., і все ж); підбитrя 

підсумку· (отже, слід зазначити, може.;rwо зробити висновок.). 

Достатньо складний синтаксис обвинувального висновку по

ясmоється поєднанням у тексті простих і складних речень. У разі 
вживання сЮІадних речень, дієприкметникових і дієприслівникових 

зворотів, яКі кількісно переважають у тексті, типовими помилками 

є обтяження сЮІадного речення доповненнями, втрата логічного 

зв' язку, зміщення конструкціі Перевантаженість сЮІадних речень 

зайвою інформацією може призвести до граматичної неузгодже

ності членів речення. Граматичне перевантаження, нечіткі форму
mо:вання. і бракЛ8КОнічності може стати причиною невиправданого 

збільшення обсягу. 
Одним із найважливіших питань синтаксису, яким необхідно 

володіти слідчому при сЮІаданні обвинувального висновку, є по

рядок слів у реченні. (Для процесуальних актів властивий прямий 

порядок слів : підмет- присудок). 

Розміщення компонентів речення здійстоється за правилом 

розвитку думки, від загальної інформації до додаткової. 

Так, у мотивувальній частині необхідно назвати і розкрити 

доказовий матеріал. «Винність П. О. Вовчак. доведено заявою 

гр-ки О. L Вовчак., довідкою про заборгованість сплати алімен
тів ... », до складу теми в цьому випадку входить підмет винність 
Л. О. Вовчак., і присудок доведено, ремою є ·другорядні члени 

(доведено чим?) заявою гр-к.и·О. L Вовчак., довідкою про забор
гованість сплати аліментів ... · . 

Одна з ключових особливостей лексики обвинувального ви

сновку-· це велика кількість стандартних фраз (ЮІіше ), вироблених 
слідчою практикою;· 

Знання стандартних фраз значно полегшує і прискорює 

роботу над документом, а ї'х незнання призводить до стилістич

них помилок. Стандартні фрази є не лише елементом тексту, а 

й позначають певну композиційну межу. Фрази типу «Досудо

вим слідством встановлено ... » вказують на початок описово-
мотивувальної частини. Мовний зворот типу « ... було висунуте 
звинувачення в учиненні злочину, передбаченого ч . ... ст . ... »указує 
на висновок з фабули. 
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Описово-мотивувальна частина містить такі кліше: «До

питаний ЯІ( обвинувачений... виннZL14 себе (не) визнав (частково, 

повністю) і показав ... », «Винпість доведено (підтверд:жено) ... », 
«Свідок ... показав (пояснив) ... », «Відповідно до ст .... обтя:жливи-
мu/пmt 'я1СШувальншни покарання обставинами є ... (або обтяж-
ли6ZLУ ... не всттювлепо)». 

Резшпотивна частина обвинувального висновку містить таКу 
стандартну фразу: «На підставі ви1Ulаденого ... звииувачується ... 
в учиненні злочину, nередбаченого ч ... ст .... ». 

Найскладнішим композиційним елементом резолютивної 
частини обвинув'Зльного висновку є формулювання звинувачення. 
Практикою і Кримінально-процесуальним кодексом України 
(ст. 223) встановлено перелік обов'язкових елементів, відсутність 
яких може негативно позначитися на вирішенні справи. ц~:- час; 

місЦе; спосіб учинення злочину; співучасники; ознаки, що квалі

фікують; заподіяна шкода або інші суспільно небезпечні на<;лідки; 

мета j МОТИВ ЗЛОЧИну; КОНКретні діЇ обвинувачеНОГО, ЩО вказують 
на його участь у злочині; докази, які зібрано у справі; відомості про 

потерпілого, а також інші ознаки, що мають сутгєве значення для 

конкретних складів злочинів або впливають на rx кваліфікацію3 • 

Інформацію має бути викладено чітко і повно. Необхідно 

пам'ятати про важливість відображення в. матеріалах справи фактів, 

про які йдеться в обвинувальнОJ\11)' висновку. 

Лексичною основою обвинувального висновку, як і будІ,-якого 

іншого юридичного тексту, є літературна, загальновживана мова. 
Разом із тим має місце широке використання професійної (не лише 

юридиЧноі) термінології, вибір якої визначається нормативним ак
том, що застосовується, та загальними правилами українсько]· мови. 

Правильне застосуваmіЯ термінів забезпечується профееійною 

підготовкою автора. У процесі розслідування справ, пов' язаних з 

різними сферами життя (торгівлею, промисловістю, наукою тощо), 
слідчий за потреби знайомиться з професійною (неюридичною) 
термінологією, яка використовується в цій сфері. 

Розслідуючи економічний злочин, розкрадання, фальсифіка

цію, а також злочин проти порядку управління або проти військо

вої служби, слідчий за потреби знайомиться зі значеннями нових 

термінів, опановує необхідні спеціальні поняття. При включенні 

319 



таких термінів до тексrу обвинувального висновку може виникнути 

потреба надати пояснення окремих понять, явищ, nроцесів. Це 
дасть можливість зробити текст документа зрозумілим неспеціа

лісrу, але це не означає, що процесуальний акr має перетворитись 

на збірник mумачень. • · 
Характерним для текстів процесуальних актів є активне вmrо

ристання слів і слово сполучень, що мають у юриспруденції певне 
змістовне навантаження- свідчення, показати, епізод, Затримання, 

запобtжний тощо. Уживання цієї термінологі'і зумовлюється тек
стами законів, юридичною пракrикою, що склалася, прагненням 

до органічності текстів. Заміна цих термінів сИНонімічними або 

близькими за змістом словами загального вживання може по

збавити текст точності і, крім того, порушити його стиліетичну 

однорідність. 

УЖИІЩння фраз типу «nід час розпитування» (під час допиту), 

«розмовляючи зі слідчим, обвинувачений розповів» (на слідстві 

обвинувачений показав), «обвинувачений часто носив зі сЮІаду 

різні цінності» (обвинувачений систематично вчиняв розкрадання 

різних цінностей) свідчить про низький рівень професійності та 
МОВНОЇ куль'І)'РИ. 

Певні проблеми у працівників органів слідства виникають при 

вживанні слів свідчити і показати. Ці слова часто вживаються в 

тексті обвинувального висновку: «винність ... підтверджено свід
чення.мlщ «обвинувачений показав», «свідки дали свідчення», «на 

допиті він показав», «з його свідчень виходить» тощо. 

При: вживанні таких зворотів слідчий стикається з такою про

блемоJ(J: з одного боку, він зобов'язаний використовувати спеці

альну, прийняту в Криміnально-процесуальному кодексі терміно

логію, з іншого - уЖЩJанnя одних і тих же термінів робить текст 

обвину:J~ального висновку стилістично одноманітним. 

У тих ВИJІадках, ко,ли часте повторення одного і того ж терміна 

викликаєщ:6ажаний стилістичний ефекг, а контекст дозволяє заміниrn 
термін синонімом, :trеобхідно униюпи стилісmчної одноманіmості. 

Слова свідчення і показати замінювати треба дуже обережно, 

оскільки синоніми не мають тієї специфіки, яка .властива дієслову 

показати й іменнику свідчення. Для заміщення можна виКористо
вувати слова повідомити, заявити, розповісти, пояснити, ·додати 
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тощо, але при цьому необхідно знати точне значення тairnx слів, 

жодне з яких не є повним синонімом зазначеним словам. 

·У синонімічному ряді піжазати-розповісти- повідшлити

заявити- стверд:JІсувати слово показати, тобто дати відповідь да 
допиті, є найбільш відповідним стилю обвИнувального вис:новку. 

Слід звернути увагу, що фрази типу «допитаний по цьому 

епізоду С. А. Єгоров повідом1и;· що ... » не повинні мати міСця в 
текстах обвинувальних висновків, оскільки обвинувачений і свідок 

на допитах в:ідповідають на поставлені питання, а не сповіщають, 

повідомляють. 

При цьому не рекомендується об'єднувати в одному реченні 

слова зі спjльним коренем: показав і вказав або указав; підтвердив 

і стверд:жував; роз'яснив і пояснив тощо. 

Визначаючи особливість термінології обвинувального висно

вку, слід зазначити, що в разі необхідності вибору з пари синонімів 

дієслово + іменник чи дієслово, як правило, перевага надається 
словосполученню, оскільки воно, по-перше, термінологічноточно 

називає дію або процес і, по-друге, за своїм емоційним забарв

ленням відповідає стилю офіційно-ділового мовлення. Дієслова 

можуть мати розмовний відтінок: учинив крадіжку- вкрав; учинив 

напад- напав; провести обиtук- обшукати. 

Отже, вибір терміна в тексті обвинувального висновJКУ має 

відповідати таким вимогам: юридичні терміни і їх синоніми слід 

використовувати в чіткій відповідності до змістовних та стилістич

них характеристик; неприпустиме вживання слів, які ускладнюють 

змістовну однозначність і порушують стиліетичну однорідність 
тексrу. І хоча проект нового КПК чітко визначив стаrус слідчого 
як представника сторони звинувачення, обвинувальний висновок 

не повинен нести будь-яку емоційну забарвленість чи суб' єь.'Тивну 

оцінку. 

З прийняттям нового Кримінально-процесуального кодексу 

буде змінено назву документа, спрощено процедуру оформлення, 
знято питання особистої відповідальності за якість підготомено

rо документа, разом з тим незмінним залишиться функціональне 

призначення основного процесуального документа досудового 

слідства. 
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Балтаджи П. М. (Одеса). Обвинувальний висновок як гарантія 
ефективності досудового слідства 

Досліджується функціональна спрямованість і композиційна специ

фіка обвинувального висновку як основного процесуального документа 

досудового слідства і гарантії його ефективності. 

Б~mтаджи П. М. (Одесса). Обвинительное заключение как гаран
тия зффективности досудебного следствия 

Исследуется функциональная направленнасть и композиционная 

специфика обвинительного заключения как основного процессуального 

акта досудебного следствия и гарантии его зффективности. 

Baltadzy Р. М. (Odessa). lndictment as а guarantee of effective pre
tlallnveatigatlon 

The functional orientation and composition specific of indictment as а 
basic judicial act of pre-trial investigation, as well as guarantees of its efficieпcy 
are studied. 

1 Корж А. В. Документознавство. Зразки доку,wентів праводілової сфери. -
к. 2007. - с. 68. 

2 Режим доступу: hJtp:llwww.zakon.opІ·oekJ.org.ua/zalwn.aspx 
3 КримінаЛьно-процесуальний кодекс України. ОсІювні чинні кодекси і закони 

України. -К: Махаон, 2005.-976 с. 

Шестак С. В. (Донецьк) 

НАПРЯМИ НЕДЕРЖАВНОГО КОНТРОJПО 

ІІАД СУДОВОЮ ВЛАДОЮ В УКРАЇНІ 

Реформування уіфаїнського суспіт,ства, що відбуваєтЬся про

тягом останніх років, незміНію суnроводЖується noffiYiroм нових, 
а та~~ j:ЩЗптаЦією вже апрС?бЬвІііmХ. світовим співт6вариством 
форм і. засобів вЗаємодії вЛадниХ струюур та населеІЩЯ. Дедалі 
більшогО визнання як у наукових колах, так і серед пересічних 

громадян набуває той факт, що для належного функціонування та 

розвитку демократії в Україні необхідне впровадження механізмів 

недержавного контролю над владними струюурами, в тому числі й 
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судовою владою. У зв' язку з цим заслуговують на увагу роботи 

А. Бірюченка, В. Гаращука, В. Гуславського, І. Зеленського, О. Кто

єва, С. Новикова, О. Суmинського, О. Федоровськоїj Н. Череміскіної 

й багатьох інших авторів, які в сво1'х дослідженнях висвітлюють 

питання громадського контролю в різних сферах суспільного :житrя

в галузях охорони довкілля та охорони праці, у виборчому процесі~ 

у місцевому самоврядуванні, в діяльності Збройних еил та право

охоронних органів тощо. Численні роботи з даної теми свідчать про 

їі надзвичайну актуальність та перспективність. 

У цьому дослідженні ми використовуємо поняпя «недержав

ний контроль», яке є недостатньо розробленим у юридичній науці. 

Сам термін уже. nередбачає певне протиставлення державному 

контрQЛЮ, Якщо відходити від цього, то, по-перше, під недержав

ним контролем слід розуміти контроль, який здійснюють суб' єкти, 

що не є елементами апарату держави. Таким чином, парламент

ський контроль не слід відносити до недержавного, а громадський 

контроль та контроль органів місцевого самоврядування охопто

ються даним поняттям. По-друге, під недержавним контролем 

ми пропонуємо розуміти не будь-який контроль, що здійсшають 

недержавні суб' єкти (наприклад, батьківський контроль над своїми 

дітьми), а лише контроль таких суб' єктів над державою, окр·емими 

гілками державної влади, державними органами та посадовими 

особами. Такий контроль може бути наддержавним, здійснюваним 

міжнародними неурядовими організаціями, та внутрішньодс~ржав

ним, суб' єктами якого є національні представники громадянського 

суспільства. Таким чином, поняття «недержавний контроль» є шир

шим за поняття «громадський контроль», але вужчим за категорії 

«громадянський контроль» та <щивіль:ний контроль». 

Необхідність недержавного контролю пояснюється реаліями 

функціонування державно організованого суспільства в сучасних 
умовах. Системний характер влади, П організації та здійс:нення 

висуває свої вимоги до взаємодії держави та суспільства. Л. Є. Куб
бель визначає владу як «вид управління, реrулювання та конгролю, 

оволодіння та спрямування енергії, сил та можливостей, рееурсів, 

якими наділене суспільство» 1• Незалежно від особливостей реа

лізації влади в кожному конкретному суспільстві слід пам'ятати 

про те, що і держава, і громадянин є невід'ємними компонентами 
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політичної системи, які функціонують задля існування системи 

як єдиного цілого, тому жоден з указаних компонентів не повинен 

визнавШ'ИСЯ домінуючим2• За словами О. І. Сушинсь:кого, статуси 

держави та громадянина «повинні втілювати ідею взаємоконтро-. . . 
лю», оскшьки в штересах прогресу жоден з них не може стати 

«абсолютною і єдиною цінністю»3 • 

А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков таМ. В. Цвік акценrують 

уваrу на тому, що народ не є безликою масою; «він являє собою 

соціальну структуру, в якій кожен індивід є суб'єктом відповідних 
соціаІІьних взаємодій, у тому числі й таких, що пов'язані з тими 

чи іншими державними функціями управлінського· характеру»4• 

В реальному житrі між громадянами і державою існує так звана 

змішана взаємодія: оскільки їх інтереси і цілі частково збігаються, 

а частково розходяться, вони в одних питаннях співпрацюють, 

а в ін:mи:х перебувають у стані конфліюу5• Відомий радянський 

теоретик державного управління Б. П. Курашвілі переконливо 

доводив, що оскільки апарШ' держави існує як специфічна органі

зація, яка не збігається ані з суспільством, ані з державною владою, 

то в цього апарату завжди вшmкатимуть власні інтереси і власні 

цілі6• Доречно також навести слова професора Каліфорнійського 

університету Джеймса Вілсона про те, що ми ніколи не збудуємо 

ідеальної системи державного управління, оскільки в ній завжди 

діятимуть «неідеальні» службовці, які шляхом «недосконалих» 

процедур муситимуть вирішувати «невирішувані» проблеми7 • 

У цьому сенсі недержавний контроль мо:жна розглядати як 

один із механізмів позитивної консолідації суспільства, коли 

максимально можлива відкритість судової влади стає запорукою 

підвищення рівня ії довіри серед широких верств населення, коли 

відноІ;ини між державою та громадянським суспільством розви

ваються в руслі конструктивного діалоrу. 

Недержавному контролю в Україні підлягає не лише діяль

ність t)рtанів, що належать до виконавчої гілки влади. Ва.ж.л:ивим 

є тако:ж контроль над судовою гілкою влади. Нині в Україні існує 
два основні напрями такого контролю. 

Перший із них пов'язаний з доступністю широким верствам 

населення судових рішень. Закон України «Про доступ до судових 

рішень» визначає порядок такого доступу з метою забезпечення 
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відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості 

судових рішень та сприяння одна~овому застосуванню зако;н:о

давства. Ст. З Закону передбачає створення Єдиного державного 
реєстру судових рішень, під яким розуміється автоматизова;н:а 

сИстема збирання, зберігання, захисrу, обліку, пошуку та надання 
електронних копій судових рішень .. До Реєстру вюпочаються всі 
судові рішення судів загальної юрисдикції. ВідповідалЬJfюю за 

ведення Реєстру є Державна судова адміністрація України. Стаття 

4 Закону гаранrує безоплатний цілодобовий досrуп до Реєетру на 
офіційному веб-порталі судової влади України8• 

Другий напрямок недержавного контролю над судовою нладою 

України пов' язаний із процедурою призначення суддів на посаду. 

З Прийняттям 7 липня 201 О року Закону України «Про судоустрій 
і стаrус суддів», який скасував такі нормативні акти, ЯІ< Закон 

України «Про судоустрій» та Закон УкраіНи «Про стаrус суддів», 

вищезазначені нормативні акти, порядок призначення суддів на 

посади дещо змінився. Відповідно до ст. 72 Закону України: «Про 
судоустрій і стаrус суддів» перше призначення на посаду профе

сійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом 

України на підставі подання Вищої ради юстиції. А згідно ст. 78, 
79 вищезгаданого Закону всі інші судді обираються безстроково на 
пленарному засіданні Верховної Ради України на підставі под~ння 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України9• Відтепер порядок 

обрання кандидата на посаду судді безстроково регламеюується 

ст. 76-79 Закону України «Про судоустрій і стагус суддів». З:гідно з 

новим порядком вища кваліфікаційна комісія суддів України повідо

мляє про підготовку мшеріалів щодо кандидатів на посаду судді без

строково на своєму офіційному веб-порталі та в офіційних засобах 

масової інформації. При підготовці матеріалу Вища кваліфіІ-;аційна 

комісія суддів України розrnядає звернення громадян, громадських 

організацій, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо 

діяльності кандидата на посаду судді. Таким чином ми бачимо, що 
велике наватаження припадає на такий орган, як Вища кваліфіка

ційна комісія суддів, який зараз перебуває в процесі формування. 

Зважаючи на те, що більшість громадян України не має мож

ливості стежити за всіма офіційними засобами масової інформації, 
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законодавець передбачив, що з відомостями про кандидата на nо

саду судді можна ознайомитись на офіційноМу веб-порталі Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів. Однак необхідно також зауважити, 

що вже тривалий час головою правління Міжнар~щної правозахис

ної ортав:ізації «Міжн~родна Ліга захисту прав громадян України» 
Едуардом Багіровим розроблено проекг «Громадсь~й контроль 

судової влади». Він створив спеціальний сайr в Інтернеті (http:// 
www.sudukra:ine.net), де оприлюднює список кандидатів на посаду 
судді безстроково, відомості щодо яких було надруковано в газеті 

<<Голос України:» та інших офіційних засобах масової інформації. 
Цей сайт створено для запобігання прийнятrю помилкових рі

шень народними депутгrами Украіни під час обрання кандищrrів 
на посади суддів. Таким чином, кожен громадянин України має 

можливість висловити свою думку з приводу того, чи заслуговує 

той чи інший судця на те, щоб буm обраним на посаду, яку він 
обіймає, безстроково. 

Підбиваючи підсумки дослідження напряміВ недержавного 

копгрошо над діяльністю судової влади в Україні, необхідно за

значити, що дане питання потребує подальшого більш rnи:бокоrо 
вивчення. Інтегрування України в європейське співтовариство 

потребує пошуку нових та вдосконалення вже існуючих напрямів 
взаєм:одії 9'Спільства і судової влади задля підвищення рівня довіри 

до цього інституту та ефекгивнішого механізму функціонування. 

Шестак С. В. (Донецьк). Напрями недержавного контролю над 
судовсІю владою в Україні 

ДсІСПіджується поняпя та напрями недержавного контролю над су
довою владою в Україні. 

Шестак С. В. (Донецк). Направления негосударственного контр
оля над судебной властью в Украине 

Исспедуется понятие и направЛения негосударственного контроля 
над судебной властью в Украине. · · · 

Shestak S. V. (Doпetsk). Directioпs of пon-state control over the 
judiciary in Ukraine 

The article studies the сопсерt апd directioпs of the non-state control over 
the judiciary in Ukraine. 
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Адельсеітова А. Б. (Сімферополь) 

РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ 
ВЛАДИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСШ. 

Державотворчі процеси в Україні на початку ХХІ ст. Jвідзна

чалися докорінними ·змінами, характерною ознакою яких стало 

реформування судової влади, що є необхідною передумовою 

формування громадянського суспільства незалежної держави. 
Наближення системи органів державної влади до європейських 

стандартів, підвищення ефективності їх діяльності та :можли

востей захисту основних прав і свобод людини і громадянина є 

важливою складовою процесу інтеграції України до європейських 

структур. 
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Тому а:rсrуальність даної проблеми визначається потребою до
слідити різносторонні аспекти впливу європейського вибору Укра
їни на сrановлення судовоїгілки влади. Зважаючи на проголошену 

Ме'!)' побудови в УкраЇ'f\і сучасного європейського демократичного 

суспільства, аналіз процесів євроінтеграційного розвитку на ни
ніпmьому етапі реформування всієї системи управління державою 

є особливо важливим. 

Необхідно відзначити важливість процесу формування ефек
тивної, демократичної системи правосуддя та органів прокуршури 

в Україні в контексті відповідності стандартам європейських краіН, 

оскільки ОдНИМ із першочергових завдань нових держав-членів є 
приведення іх національного законодавства у відповіднісrь до норм 

і стандартів європейського права. Цей процес зумовив ВС'І)'П Украі:. 

ни до Ради Європи та співробітmщr:во з Європейським Союзом, що 

ВИКЛИКс:'lЛО взятrя на себе цілої низки зобов'язань у галузі реформу

вання правосуддя, органів прокуршури та пенітеІЩіарної системи. 

Значну роль у процесі виконання взятих зобов'язань відіграло 

прийнятrя Конституції 1996 р. Одним із безперечних досягнень, 
які відрізняють Україну з-поміж інших держав-членів, стало: по

перше, врахування Констmуцією майже всіх основних положень 

Європейської конвенції з прав людини та інших зобов'язань, які 

взяла українська держава при вс'І)'Пі до Ради Європи, по-друге, 

формулювання в Розділі П КонстmуціїУкраїни прав, які базуються 

на положеннях Конвенції. 

У ст. 6Договору «Про Європейський Союз» сказано, що осно

вними пр:и,1щипами Союзу є спільні ЦРИІЩИПИ всіх держав-членів, 
а саме: свобода, демократія, поваЖаННя. пj:>ав людини та основних 
свобод, верховенство права. Крім того, відповідно до частини 2 ви
щенаведеної статті договору ЄС (<Поважає права і свободи людини, 

що були гарантовані Європейською Конвенцією про захист прав 

людини та основних свобод», nідписаною 4 листопада 1950 р. в 
Римі; «і передбачені конституційними традиціями, спі.Льними для 

всіх держав-членів, як загальні принципи права Співтовариства». 

Універсалізм полягає в спільному із західними країнами розумінні 

юридичної природи прав людини та основних свобод-до «транс

національного судового спілкування» або «судової глобалізації», 

як це має місце в сучасному світР. 
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19 травня 2007 р. ПарламентськаАсамблея Ради Єврогm прийнЯла 
резолюцію «ФункціонуваІПІЯ демократичних інстиrутів в Утq,аїні». У 

ній Україні рекомендується провести реформування судової •;::истеми 

на основі Концепції іУ вдосконалення, затвердженої Президентом 

України в травні 2006 р. 5 жовтня 201 Ор. прийнята чергова резолЮція 
ПАРЄ, згідно з якою реформування потребують відповіщшьності 

зобов'язанням, які залишились і які за своєю природою повшпrі базу

вmися на пm:рокому політичному консенсусі. У резолюції міститься 

заклик до української влади імплемеmувати консттуці:йну реформу; 

яка «створить стабільні політичні рамки з чітким поділом між різШІ

ми гілками влади й ефективною системою балансу і контрсІJПО між 

нимm>. ПАРЄ також зазначила, що реформи на багатьох напрямках 

стримуються положеннями чинної Консти'І)'Ції УкраіНи. 

На виконання цієї резолюціїПрезидентом та Верховною РадоЮ 
УІq)аїни розробляються реальні Іq)ОКИ щодо вдосконалення держав

ної влади. Так, наприклад, 21 лютого 2011 р. був прийнЯтий Указ 
Президента УкраїШІ .N"!! 224/2011 «Про підтримку ініціатИви іцо.До 
створення Конституційно1" Асамблеї», в рамках якої плануєrься 

удосконалювання основного закону держави. Після рап1фікації 

Верховною Радою Європейськоїконвенції про захист прав і свобод 

людини, Конвенції ООН та інших міжнародних ухвал і декреrів 

ці важливі міжнародні правові акти стали невід'ємною часпrnою 

національного законодавства України. А вступивши в 1995. р. до 
Ради Європи, Україна взяла зобов'язання визнавати принципи 

верховенства права та норму, за якою будь-яка особа, яка пере

буває під їі юрисдикцією, може користуватися правами людини й 

основними свободами (с1: 3 Статуту Ради Європи)2. 
Необхідно конкретизувати уваrу на зобов'язаннях у raJ.ryзi tііД

гmсання і ратифікації цілого ряду конвенцій, протоколів~' іартІй і 
угод РЄ та прийняття у рамках здійснення конституційної й судової 

реформ цілої низки законів і підзаконних актів, зокрема рамкового 
докум.ента про правову політику України щодо захисту прав лю

дини, рамкового документа про правову та судову реформи, нових 

Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, нових 
Цивільного та Цивільно-процесуального кодексів та ін. . 

У процесі аналізу виконання зобов'язань України перед 

Радою Європи в галузі здійснення правосуддя та реформувашія 
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правоохоронних оргаНІв простежується ряд позитивних момеНТІв. 

Зокрема, відбувається процес імплементації сукупності існуючих 

міжнародних правових норм, ратифікованих Україною в усі галузі 

національного законодавства та поступове приведення його у від

повідність до європеЙських стандартів. Аналізуючи цей процес, 
слід зазначити, що він характеризувався й негативними тенден

ціями, суть яких полягала в тому, що наближення і гармонізація 
законодавства України й норм європейського права, тривалий час 

залишалося на рівні декларацій і побажань, приєднання України до 

конвеF.щій Ради Європи мало скоріше політичний, а не міжнародно

правовий характер. 

Важливим аспектом у питанні реформування судовоj: влади 
є рівень відповідності українського законодавства законодавству 

ЄС, це питання виявляється у правозастосовчій працІЩі укра

їнських судів, а також у забезпеченні ефективності правосуддя. 

Після с;тановлення України як незалежної держави у неїз'явилися 

можливості зайняти самостійну позицію у вирішенні проблеми 

імплементації норм міжнародного права в національний правопо

рядок, використовуючи при цьому належним чином міжнародний 

досвід. Логічним кроком після визнання пріоритету за міжнарод

ним правом щодо національного законодавства, який ознаменував 

певний відхід від традиційного для радянських часів підходу до 

способу імплементації міжнародного права в національному пра

вопорядку у виrnяді трансформації, стала загальна інкорпорація 

(рецепція) норм міжнародних договорів шляхом включення від

повідних положень до Конституції та деяких законодавчих актів 

(Закон України «Про міжнародні договори України», Закон України 

«Про дію міжнародних договорів на території України» тощо), в 

яких схвалені належним чином міжнародні договори визнавали

ся частиною національного законодавства. Тобто тут ідеться не 

тільки про міжнародні договори переважно у сфері міжнародного 

приватного права, як це мало місце в Радянському Союзі, а й про 

всі мЬюшродні договори, схвалені належним чином. Треба заува
жити, що шляхом інкорпорації на основі спеціально ухваленого 

закону у правопорядки деяких держав-членів, котрі дотримуються 

дуалістичної концепції щодо співвідношення міжнародного та на

ціо~~>н,огО,!ЧJава, були введені норми права Євросоюзу. 
' . . : • ~ . - І\: . . : 
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Таким чином, в Україні здійснюється процес вироблення 

оптимального підходу до вирішенНя проблеми щодо дії міжна

родних договорів у національному правопорядку. Заnропоновані 

національним законодавством різні підходи до вирішення цього 

питання потребують подальшого удосконалення й, можливо, 

універсалізації. 
Подальша інтеграція України у Євросоюз вимагатиме вдо

сконалення правових засад, які б забезпечували реалізацію Укра

їною своїх міжнародно-правових зобов'язань, включно з тими, 

що випливають з положень про співробітництво з європейськими 

інтеграційними організація:ми. Зокрема, цей процес вимагатиме 

подальших кроків на шляху приведення у відповідність з євро

пейським конституційним та іншим законодавством українських 

законодавчих актів, які створюютьза~ади для діїправа Євросоюзу 

у національному правопорядку країнИ: Головна увага повинна бути 
зосереджена на механізмі застосування норм міжнародного права 

в національному правопорядку. Основні напрями реформування 

українського законодавства повинні включати: 

- закріплення у Конституції України nріоритету норм між

народного права по відношенню до норм національного права; 

-створення механізму застосування норм міжнародного права; 

-удосконалення юридичноїтехніки застосування міжнародно-

правових норм, враховуючи широке використання в країнах-членах 

Євросоюзу загальної рецепції. '· ·· · 
Усе це допоможе створити дієвий національний механізм імП'

лементації норм міжнародного права, який наблизить Україну до 

досягнення П стратегічної мети- інтеграції в Євросоюз. 

Адельсеітова А. Б. (Сімферополь). Реформування судової влади 
в Україні в контексті євроінтеграційних процесів 

Досnіджуються аспекти впливу євроінтеграційних процесів на станов
лення судової влади в Україні. 

Адельсеитова А. Б. (Симферополь). Реформирование с)rдебной 
власти в Украине в контексте евроинтеграционнь•х процесс·ов 

Иссnедуются аспекть1 влияния евроинтеграционньІх процессоц. на 
становление судебной власти в Украине. 
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1 Євртrеuський Союз. КоІІсШІідовані договори. - К.: Port-Royal, 1999. - С. 18-
Режим досту~: conzparative1aw.org.иa 

2 Статут Ради Європи. Міжнар. дoкyJrteнm від 05.05.1949.-Режи1Н доступу: 
-и•ww.zakon.1·ada.gov.ua. 

Настечко К. О. (КиШ) 

РОЗГЛЯД СУДАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ 

ТА ЕКОЛОГІЧНИХ СПОРШ 

Проведення і реалізація судово-правової реформи в УкраіНі має 

забезш'чити пріоритет основополmюmх прав і свобод у всіх сферах 

житrя <;успільства. Право на судовий захист є констmуційним і не по

требує додаткового закріплення в інших нормаrивно-правових акrах. 

У етапі 55 Конституції" України закріплено право кожного зверrаrи
ся до суду, яю:цо: його права і свободи порушені чи порушуються; 

сrворені чи створюються перешкоди для реалізації прав або свобод; 

мають :місце інші обмеження прав і свобод. Зазначені положення по

ширюються і на земельні та/чи екологічні права, що порушені. 

Земельний спір - особливий вид правових відносин, в основі 

яких лежать розбіжності, що проявляються у процесі виникнення, 

реалізації, зміни чи припинеmr..я земельних прав, іх охорони (захиС'І)'), 

у зв' язку з порушенням прав та законних інтересів (чи іх визнанням) 

власнй:rсів земельних ділянок, землекорисrувачів, у тому числі й орен

дарів зе:мельнихділянок та ЇІш.Іих суб' єктів земельних правовідносин. 

Земельний спір слід відрізняти від земельного конфліюу. Кон

флікт вважається формою максимального загострення соціальних 

суперет-т остей, пов' язаних із земельними та ітnими правами й інтер

есами, які проявляються у зіткненні різних соціальних суб'єктів, що 

за певних умов може викли:каrи виникнення земельних та інших спо

рів, урt::гулювання яких вимагає спеціальних правових механізмів. 
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Земельні спори можна класифікувати на: а) суто земельні 

спори, б) земельні спори екологічного спрямування, в) Зt~мельні 

спори, пов'язані із майновими відносинами. 

Спосіб вирішення земельного спору визначається як перед

бачений або санкціонований законом захід, спрямований на при

пинення спору за допомогою усунення перешкод у здійснеm:Іі права 

шляхом впливу на зобов'язану особу. Сам же механізм за:х.исту за 

допомогою послідовно організованих юридичних засобів повинен 

забезпечити реальний гарантований захист суб'єктивних прав. 

Під охоронюваними законом земельними інтересами, які є 

об'єктами судового чи позасудового за~~сту, слід розуміти певні 

правові потреби або блага, взяті законом під охорону не через 

надання 1х носіям суб'єктивних матеріальних прав, а чt:рез за

безпечення їм права безпосередньо звернутися до суду (іншого 

уповноваженого органу) за захистом цих інтересів. Охоронювані 

законом інтереси безпосередньо закріплюються в об'єктивному 

праві або випливають із його загального змісту1 • 
Окремо слід зупинитися на практиці вирішення спорів щодо 

права користування земельною ділянкою за відсутності договору 

оренди земельної ділянки між повноважним органом виконавчої: 

влади або органом місцевого самоврядування та новим власником 

будівлі, що сто1ть на цій земельній ділянці. 

У випадках не вчинення дій щодо оформлення права на землю 

новим власником будівлі, що стоіть на спірній земельній ділянці, 

прокурорами в інтересах держави в особі відповідних державних 

органів заявляються позови про звільнення таких земельних ·ді

лянок як самовільно зайнятих. 

Необхідно зазначити, що сьогодні в практиці розг.ляду таких 
справ існують протилежні підходи: 

- відсутність у нового власника будівлі правовстановлюючих 

документів на користування земельною ділянкою, на якій розташо

вана ця будівля, свідчить про самовільне зайнятrя земельної ділянки; 

-користування земельною ділянкою новим власником будівлі 

не є самовільним зайняттям дано1 земельної ділянки, О(:кільки 

перехід права власності на будівто, що стоїть на спірній земель

ній ділянці, зумовтоє перехід права власності на користування 
останньою. 
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Характерним для вирішення спорів такої категорії є те, що 
у цих справах доводи відповідачів часто зводяться до того, що 

ними вчиняються певні дії стосовно належного оформлення права 
користування, але ці дії не можуть бути враховані як такі, що на

даюn, право на корисrування земельною ділянкою до отримання 
документа на земельну ділянку, оскільки вчинення певних дій не 

гаранrує позитивного вирішення даного питання. 

З оmяду на прШІИси статті 182 частини 2, статті 331, статті 657 
Цивільного кодексу України, відповідно до яких право власності за 

договором купівлі-продажу нерухомого майна виникає з моменту 

держюшої реєстрації, покупець нерухомого майна вправі вимагати 

оформлення відповідних прав на земельну ділянку, зайняrу неру

хомістю, з момеm:у державної реєстрації переходу права власності 

на нерухоме майно. 

Отже, з урахуванням положень статті 33 7 Цивільного кодексу 
України та статті 120 Земельного кодексу України до спірних пра
вовідносин, які виникли після 15 квітня 2008 року, за умови дове
дення власником об'єкта нерухомості вчинення дій, спрямованих 

на оформлення землекористування під таким об'єктом, відповідна 

сиrуа:ція не може буrи охарактеризована як «самовільне зайняпя 

земельної ділянки», оскільки правочини, що тягнуть перехід права 

власності на нерухомість, водночас є підставою для переходу відпо

відноrо права на землю, з оrnяду на те, що часппш земельної ділянки, 

на якій стоїть нерухомість, слідує юридичній долі нерухомості2• 

Важливим аспектом під час вирішення земельних спорів є 

наявнІсть екологічної складової. Вважаємо, що слід викликати вза
ємну 3ацікавленість у держави та особи у вирішенні екологічних 

питань. Для цього слід залучити заінтересовану громадськість до 

прийняття рішень у зазначеній сфері. 

При цьому заінтересована громадськість - це громадяни, 

їх групи, суспільні екологічні об'єднання поза залежністю від 

правоного стаrусу і місцезнаходження, а також інші некомерцій

ні юридичні особи, зокрема профспілкові організаці1", наукові і 

теХнічні організації, різні об' єднання сnоживачів і власників за 
професійними та особистими інтересами. До таких форм участі 

можна. віднести суспільні слухання, суспільну екологічну експер

тизу, суспільний екологічний контроль, референдум, звернення до 
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державних оргаюв, оскарження в судовому порядку еколопчно 

значимих рішень, право на пред' явлення скарги про часткове при

зупинення або припинення господарської чи іншої діяльності, яка 

здійснює негативний вплив на навколишнє середовище, та ін3 • 

Про захист прав громадян у сфері екології йдеться у ст. 11 За
кону України «Про охорону навколишнього природного середови

ща», згідно з якою держава гарантує своїм громадянам реалізацію 

екологічних прав, наданих їм законодавством. Зокрема, визначені 
органи державного управління зобов'язуються надавати всебічну 

допомогу громадянам у здійсненні ними своіх екологічних прав. 

Порушені права громадян мають бути відновлені, а їх захист мож

ливий як в аДМіністративному, так і в судовому порядку. · 
Способи і форми захисту слід розг.лядати як явища."Jіе тотожні. 

Форми захисту - це адМіністративний, судовий, rр9~~~Ср1~ИЙ, са
мозахист, звернення до Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини тощо, а способи захисту в екологічному законодав

стві, на відміну від цивільного (ст. 16 ЦК України), не містяться в 
узагальненому вигляді. Зокрема, до них можна віднести пік! вИдм: 
визнання екологічних прав; відновлення порушуного прщJа; при

пинення дії, що перешкоджає здійсненню права абопорушує його; 

відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової 

шкоди, а також моральної шкоди ( екологічно'і шкоди); зміна право
відношення; припинення правовідношення; визнання незаконним 

рішень чи дій (бездіяльності) органів державної влади, міецевого 

самоврядування, службових і посадових осіб; та інші способи, 

встановлені в нормативно-правових актах. 

На нашу думку, розг.ляд судами земельних та екологічних спо

рів має передбачати детальне дослідження історії питання, з якого 
виникли суперечності. 

Якщо це земельний спір, слід дослідити історію зміни :м:еж зе

мельних ділянок, зміну власників, встановити наявність правовста

новлювальних документів на земельну ділянку, визначити можливі 

варіанти мирного вирішення питання, враховуючи інтереси сторін. 
Слід зазначити, що більшість земельних спорів мають еко

логічну складову, що свідчить про те, що сьогодні важливе зна

чення приділяється використанню земельних ділянок відповідно 

до їх цільового призначення, враховуючи іх місцерозташування, 
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приділяючи значну увагу охороні rрунтів. Суто екологічні спори, 

як правило, є комплексними і стосуються окремого природного 

ресурсу, на який здійснюється негативний вплив. 

Наголосимо на врошвості всебічного розгляду справи суддею, 

який приймає рішення у земельних та/чи екологічних справах. Для 
вивчення земельних справ слід зробити запит до державних під
приємств, які займаються питаннями землеустрою і в яких справи 

щодо земельних ділянок зберігаються у спеціальних архівах і 

містять усю необхідну інформацію про земельну ділянку. 

Настечко К. о. (КИїв). Розmяд судами земеnьнихта екопоrічнихспорів 

Досліджується поняття земельного спору, особливості вирішення 
земельних спорів судами України. Вивчається правова природа екологіч

ного спору, пропонується активізувати участь громадськості при вирішенні 

екологічних спорів. 

Настечка Е. А. (Киев). Рассмотрение. судами земельньrх и 

зкологических споров 

Исследуется понятие земельного спора, особенности разреше
ния ЗЕ!Мельньrх споров судами Украиньr. Изучается правовая· rірирода 

зколоr·ического спора, предлагается активизировать участие общеетвен

ности при разрешении зкологических споров. 

Nastechko К. О. (Kyiv). Heariпg Ьу courts of land and environmeпtal 
dispuf:es 

The mеапіпg of Іапd dispute, the peculiarities of solving of land disputes 
Ьу Ukraiпiaп courts have been researched. The legal nature of enviгonmental 
disput'e has been studied; it is proposed to activate the participation of 
commrmity duгing the settlemeпt of dispute. 

1 Лейба Л В. Правове регулювання виріше1tня земельнш спорів: Автореф. 
каид. юрид. наук за спец. 12.00.06: зЄJ.tельне право; аграрне право; екологічне 
право;.природррее-урсне право. -Х, 2005.- С. 4-11. 

2 ЦrJактU7І:а розгляду суда;wи зеJWЄJІьни.:r: спорів, 2009 І Вищий господарський 
суд України; упоряд. Д. В. Ковальський: за заг. ред. С. Ф. Дtшченка. - К.: ІОрінком 

Інтер, 2010.- С. 51-55. 
3 ГубС7І:ая Н. С. Правовое обеспечение участия общеетвенности в процессе 

прииятия зкологически З1tаЧUJІ,tШ peuteнuй: Автореф. канд. юрид. наук за спец. 

12. ОО. Об: земельиое право; аграриое право; екологическое право; природоресурсиое 
право. ·-Минск, 2009. - С. 8-13. 
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Щербатих В. Ю. (ЛуJГанськ) 

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВОСУДДЯ: 
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

Успішна розбудова в Україні основ національної державності 

значною мірою залежить від розроблення та здійснення науково 

обrрунтованої політики захисl.)' ї1' національних інтересів, значна 

частина з яких об'єктивується через таку консТИ'І)'Ційно-п.равову 

категорію, як національна безпека. 

Національна безпека України як стан захищеності важливих 

інrересів особи, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх 

загроз є необхідною умовою збереження та примноження духовних 

і матеріальних цінностей1 • 

Як слушно зазначає з цього приводу В. О. Шамр~,толшщими 

об'єктами :цаціональної безпеки є громадЯнин...,. його дрщщ·і сво

боди; су~пілЬство ~ його духовні та майнові цінності; держ~а- їі 
констm:уційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недо

торканність кордонів2• 

Одним з основних суб' єктів системи забезпечення національ

ної безпеки Закон «Про основи національної безпеки України» ви

значає Воєнну організацію .z;;ержави- сукупність органів державної 

влади, військових формувань, утворених відповідно до :Jа~онів 

України, діяльність яких безпосередньо спрямована на зах~ст на

ціоналЬних інтересів України від зовнішніх та внутрішніх заrроз. 
Численні факти свідчать про те, що правопорядок у сфері ор

ганізації та функціонування Воєнної організації України потребує 

якісного покращення. 

Злочини та правопорушення в системі Воєнної організа

ції України, де сконцентровані потужні людські, фінанс~о.ві та 
матеріально-технічні ресурси, призводять до резонансних те:Хію
rенних катастроф, до розкрадання озброєння, військової техніJ<И 

та майна, фінансових коштів, спрямованих на військові потреби. 

Значного суспільного резонансу набувають непоодинокі випадки 
нестаrутних відносин між військовослужбовцями, самогубств, 

ухилень від встановленого порядку проходження військової служ

би, інших негативних явищ. 
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Проблема зміцнен1:1я законності та правопорядку організації і 
функціонування Воєmюї організації безпосередньо стосується за

безпечс;:ІШЯ прав і свобод людини як проголошеної Конституцією 

УкраЇЮІ: вищої соціальної цінності з боку відповідальної перед нею 

демократичної соціалЬіюї правової держави.· 
Визначаючи шляхи розв'язання цих важливих проблем, 

необхідно звернути увагу на те, що провідна роль у забезпеченні 

режиму законності в лавах Воєнної організації України належить 

правозастосуванню як владної діяльності компетентних органів 

та посадових осіб, що забезпечує реалізацію права через вине

сення індивідуального юридичного рішення відносно конкретних 

суб'є.ю:ів3 • 

Адміністративна реформа військово-правової галузі має базу

ватися на всебічному дослідЖенні організаційно-правових основ 

створення цілісної системи державних, зокрема правоохоронних, 

органів, які в тісній взаємодії між собою та у співпраці з органами 

військового управліІШЯ за сприяІШЯ інституцій громадянського 

суспільства мог.ли б здійстовати ефективне правозастосування в 

національних військових формуваннях. 

Провідним різновидом правозастосування у військовій qфері 

є правосуддя, що здійснюють органи судової влади. ЗбереЖення 

за Законом «Про судоустрій України» військових судів, як елемен
ту системи правосуддя, викликає ни§'ку' науково обrрунтованих 
заперечень. Не вдаючись до аналізу причйН ·та обставин такого 
рішенНя, зауважимо, що, враховуючи· Європейські тенденції до 

обмеження юрисдикції військових суДів та поступової відмов~ від 
них, за сучасних початковИх, перехідних і багато в чомУ невіІзиа
чених умов розбудови ВоєНної організації, військове судочийьТво 
в Україні доцільно було б віднести до компетенції судів загальної 

юрисдикції, забезпечивши відповідну перепідготовку окремих 

суддів, що працюють у судах, на території обслуговування яких дис

локуються військові частини з наданням їм доступу до державної 

таємшrі..(і та відповідного організаційно-мобілізаційного статусу 
на випадок військових дій. Це не лише сприяло б оптимізації ~и

трат державних коштів на утримання органів судової влади, а й 

унеможливлювало б вплив на суддів з боку органів вій.ськового 
керівницrва, яке нині уповноважене присвоюватИ війсЬковИМ с)tд-

• І • • 
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дям чергові військові звання, вирішувати стосовно них квартирні 

та інші актуальні питання. _ . , , ... 
Військове судочинство -це лише один із напрямів в~й9Ькової 

юсти:Ції, хоча й найвагоміший з них за наслідками. Світова прак

тика свідчить про необхідність організації військової юстиції, 

коМпетентної здійснювати предметну правозастосовну діяльність 

різНиМи державними інсти'І)'ЦЇЯМИ. Так, ·підrриМ:анНя правопоряд
ку серед військовослужбовців на територіЯх військових частин і 
в громадському середовищі здійснюється військовою поліцією. 

Дізнання щодо правопорушень, скоєних військовослужбовцями, 

та в місцях дислокації військових частин у багатьох державах 

здійснюється як командирами військових частин, так і військовою 

поліцією. Однак провідним конституційно-правовим механізмом 

забезпечеНня прав, свобод та інших елементів правового статусу 
людини в однострої завжди є суд. 

З оrnяду на місце та роль суду у зміцнеmrі основ національної 

безпеки особливої актуальності набуває питання про такі правозас

тосовні органи, які уповноважені виконувати функції попереднього 

(досудощ>го) слідстВа у військовій сфері. 
Об'єктивне, повне та всебічне досудове слідство по кримі

нальних справах відносно військовослужбовців відіграє особливо 

важливу роль у забезпеченні ефективного правосуддя. У різних 

країнах воно зазвичай здійснюється органами військової поліції 

за учасnо командирів військових частин в умовах наmяду з боку 

військових прокурорів. 

В Україні органом досудового слідства по справах стосовно 

військовосзі)rЖбовців нині, як і за радянських часів, продовжує 
залишатися військова прокуратура. При цьому така функція, як 

розслідування кримінальних справ, статтею 121 Конституції 
України для органів прокура'І)'РИ вже не передбачена з 1996 року. 
На неприпустимість подальшого зволікання з прийняттям Закону 

України «Про прокуратуру», який відповідав би діючій Констиrу

ції держави і допоміг би уникнути ситуації, Коли пр(щ:урорський 
нагляд за попереднім слідством прокураrура в разі розслЩування 

кримінальних справ здійснює сама по собі, Україні наполег.ливо 

вКазують Венеціанська Комісія та інші авторитетні міЖІJародні 
органи. 
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Військові командири, як органи дізнання, маючи правову 

осві'ІУ mппе в межах кількох десятків годин навчального часу і, 

що дуже важливо, будучи особисто зацікавленими у приховуванні 

злочинів з метою створення ілюзії благополуччя на дорученій ді
лянці, яке є необхідноЮ умовою забезпечення їхнього кар'єрного 
просування, на практиці функцію органів дізнання нерідко реалі

зують упереджено, з викривленням факrів та з порушенням прав 

і ·свобод учасників процесу. 

·Органи військової контррозвідки СБ України, на відміну від і'х

ніх попередників- «особливих відділів», яким було підконтрольне 

майже усе, що стосувалося військового будівництва в Радянському 

Союзі, нині здійснюють nравозастосування виключно відповідно 

до своіХ завдань, реmаментованих Законом України «Upo Службу 
безлеки України», тобто забезпечують його в контексті досудового 

слідетна в органах Воєнної організації України лише у контрроз

відувальному відношеІШі. 

Аналіз світового досвіду вирішення проблем оптимізації 

нравозастосування у військових формуваннях свідчИТІ:; про те, що 

нині у понад 40 державах сві'ІУ, в тому числі у США, Німеччині, 
Франції, Великобританії, Китаї, в країнах Балтії, в Казахстані, 

Грузії, провідним правозастосовним органом у війсьКу є органи 

військової поліції. .··. · -· 
Як аналог військової поліції утворювалася Військова. СлуЖба 

правопорядКу у Збройних силах України. Однак нині за своєю 

організацією та діяльністю вона мало чим відрізняється від своїх 

попередників - військових комендатур Радянської армії. 

Організація правоохоронної діяльності з боКу Військовоїслужби 

правопорядку, розбудованоїна підставі Закону України від 7 березня 
2002 року, не відповідає самій логіці загального адміністративного 
наmяду за законніс110, який у принципі може бути ефе:кrивним лише 

в разі його запровадження з боКу державного органу, адмііІістраmвно 

не підпорядкованого тому, за яким цей наmяд організоваlШЙ. Вій

ськова ж служба правопорядку Збройних Сил України на підставі 

Закону перебуває в адміністративному підпорЯДКуВанні Міністерства 

оборони України як його струrсrурний підрозділ. 

Не уповноважена вона здійснювати оперативно-розшукову 

діяльнkть, без якої за сучасних умов завдання профілактики, за-
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побігання і розкритrя злочинів не мо:жна вирішувати ефективно. 

Серед їі компетенції не передбачений такий кточовий напрямок· 

діяльності, як досудове слідство. 

Діяльність Військової служби правопорядку значною мірою 

відбувається за межами територій дислокації військових частин, 

однак владних повноважень стосовно не тільки військових, а й 

цивільних осіб Закон не реrламентує. 

Таким чином, найважливіші параметри Військової <;лужби 
правопорядку у Збройних силах України, і перш за все питання 

про ії правове становище в системі державних органів виконавчої 
влади, функції, компетенцію їі органів і окремих працівщrків та 

інші, потребують докорінного переосмислення відповідно, до норм 

національного законодавства та передових стандартів організації 

й діяльності військових поліцій. 

Проведені нами дослідження переконливо довели, що вико

нувати Завда.нНя, пов'язані із захистом.nр8в.,і свобод військовос
лужбшщjв національних військових фор~ДЬ та інших громадян 
у зв' язку з діяльністю ·Воєнної організації. України, інтересів 
суспільства і держави в галузі військового будівництва може 

лише організована система державних, зокрема правоохоронних, 

органів, центральним елементом якої повинна стати Військова 

поліція Украї~ як озброєний державний правоохоронний орган 
міжгалузевої компетенції з підпорядкуванням Президенту Украї

ни, який здійснював би керівництво нею через призначеного ним 

начальнИка Головного управління Військової поліції України, не 
підпорядкованого жодному з керівників силових структур. 

Свою діяльність, провідним напрямом якої має стати досудо

ве слідство, Військова поліція УкраїІЩ має здійснювати у тісній 

взаємодії з органами військової прокуратури та військової контр

розвідки за сприяння військових командирів. 

Наукові дослідження системи державних правозастосовних 

органів, відповідальних за організацію правозастосування у сфері 

діяльності Воєнної організації УКраїни, потребуюТЬ пр'одовж:ення. 
В основу подальшИх розробок має бути покладетій позитивний 
європейський та світовий досвід, пов' язаний із забезпеченням 
ефективного захисту прав і свобод військовослуЖбовців та ін
ших громадян у зв' язку з діяльністю Воєнної органІзЗції ІІUІЯХом 
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скоординованої організації правосуддя, прокурорського наг.ляду, 

загального адміністративного контролю, оперативно-розшукової 

діяльно,~ті, попереднього (досудового) слідства, дисциплінарної 

практики військових командирів. 
& 

Щер·батих В. Ю. (Луганськ). Військове правосуддя: шляхи оmимізаціі 
Аналізуються шляхи оптимізацїі військового правосуддя в Україні. 

ЩеJJ•батьІх В. Ю. (Луганск): Военное правосудие: пути оптимизации 

Анализируются пути оптимизации военного правосудия в Украине. 

Shcherbatykh V. Yu. (Lugansk). Mllltary justlce: ways of optlmlzatlon 
Ways of optimization of military justice in Ukraine are analyzed. 
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Кондратюк Л. В. (Миколаївська обл., м. Первомайськ) 

МІЖНАРОДНІ~ОВІОРГАНИ 

АНТИЧНИХ ДЕРЖАВ 

СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНО МОР' Я 

ЕЛЛШІСТИЧНОГО ЧАСУ 

Міжнародні судові органи виникли ще в античну добу. Про

тягом тривалого часу увагу дослідників, як істориків, так і право

знавців, привертають особливості функціонування міжнародних 

судових органів. Дослідженням окремих аспектів зазначеної 

проблеми займались: В. П. Бузескул, В. Тари, С. І. Мітіна та інші. 
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Особливість міжнародних відносин полягала в солідарності 
грецьких общин, їх готовності допомагати одне одному різними · 
способами. Звідси достатньо високий рівень розвитку інститутів 

посередництва, третейського суду. Ініціатива щодо створення 

такого органу могла виходити від сторін, між якими виникала 

суперечка, або від будь-якої третьої держави. Іноді така дерЖава 

сама пропонувала себе в арбітри, так би мовити, нав' язувала свій 

арбітраж1 • 
Започаткування арбітражу греки відносили ще до міфічних 

часів. За їхніми переказами, герої і самі боги вдавалися іноді до 

посередництва або третейського суду для вирішення своїх супер

ечок. Легендарному артоському царю Акрі сію, батЬк6ві Данаї, діду 
Персея, приписувалася організація Дельфійської амфіктІоН:ії, яка 
повинна була служити, зокрема, й трибуналом для рё\Зr'JіЯ)Jу між
дерЖ:ішних конфліктів. Цей союз охороняв Дельфійський храм 
Аполлона, його скарби та земельні володіння2 • 

Більшість суперечок між державами в період еЛлінізму стосу
валися розмежування кордонів. У зв' язку з нестачею землі у Греції 

кожен подібний конфлікт торкався життєвих інтересів держав і міг 

призвести до війни. Те, що територіальні конфлікти вИникали д)'Же 
часто, а рішення суду далеко не завжди виконувалися відразу, спо~ 

нукало поліси, які межували між собою, до укладення постійних 

договорів про міжнародний арбітражЗ. Взагалі всі найважливіші 

договори, що укладалися між грецькими племенами й полісами

амфіктіонами, прямо чи непрямо затверджувалися Дельфійськи

ми жерцями. У спірних питаннях, які стосувалися міжполісних 

взаємин, сторони, що вели суперечку, зверталися до Дельф4 • Так, 

наприклад, в Дельфах знайдено документи, у яких мовиться, що 

в другій половині li ст. до н.е. Афінам було доручено розгляд 
тривалої суперечки між східнолокрідськими містами Скарфеєю 

і Троніоном з приводу того, кому повинно відійти право голосу' в 
амфіктіонії, що належало західним локрам. Скарфея наполягала на 

делегуванні цього права союзові східних ло кр ів, у якому вона віді

гравала ключову роль, а Троніон вимагав для себе раз на три роки 

відряджати до Дельф делегата, оскільки місто регулярно вносило 

ДО бюджету амфіктіоніЇ ЗНаЧНі КОШТИ, ЩО СТаНОВИЛИ третину. Від 
загальної суми. Попередній афінський трибунал вирішив свого часу 
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справу на користь Скарфеї. Однак цього разу з 61 афінянина, які 
розг.лядали цю справу, переважна більшість стала на бік Троніону5• 

Проте значення амфіктіоній применшувало ся їХньою фактич

ною слабкісnо на політичній арені: вони не мали власних збройних 
сил та авторитеrу зага!rьноеллінського інстиrуrу, але все ж мали 

локальний характер. Окрім того, судові рішення союзних органів 

приймалися на користь тих держав, які посідали на той час провід

не місце в амфіктіонії або корисrувалися найбільшим політичним 
впливом в Елладі6• 

Взаємодопомога і:юлісів у судовій діяльності полягала у відря
дженні КОЛеГU суддіВ-дікастів З ОДНОГО міста ДО іНШОГО на прохан
НЯ його громади. Зазвичай потреба в такій незаангажованій судовій 
колегії вmшкала в складних сиrуаціях, коли сторони дуже довго 

не моmи дійти згоди, що часто було обумовлено протистоянням 

різних політичних угруповань усередині полісу. Відомості про такі 

випадки містять спеціальні декрети про запрошених суддів (нині 

їх відомо понад двісті). Міста, що мали потребу в незацікавлених 

фахівця.х у сфері права, ніколи не зверталися до них прямо, а за

вжди наnравляли до іншого полісу офіційне прохання прислати до

свіДчених юристів. Хто буде входити до складу колегії, вирішувала 
сторона, яка П відправляла. Згадані декрети являли собою не лише 
всенародні висловлення вдячності суддям за виконану робоrу, у них 

підкреслювалася їхня висока кваліфікація та непідкупність. Окрім 

того, в текстах декретів зазвичай виголошувалнея слова вдячності . . . . .-.. . 
пошсу, що прислав суддш, мІстилися похвали з приводу успш.mого 

вибору Кандидаrур та ВИСЛОВЛІОВалиСЯ СПОдівання На noдmme 
зміцнення дружби й поrnиблення співпраці l\1:іжобіцинаМи7,. 

· · Тривала практика міжнародних в1дносин у східносередЗемно
мб_рс,~кому регіоні дозволила розвинутися й оформитися основним 
прЮщипам міждержавного посередющтва та створилапJдrрупrя дця 
оформлення інституrу міжнародного суду. У передуючі еллінізму 

періоди суддівські функції моmи покладатися на будь-які пщrіси, 

релігійні святилища. Пелопоннеська війна, що показала кризу КWlИШ

нього полісного ладу, виявила вельми симптомаrwшу тенденцію в 

еволюції анrичного права: держави-поліси, втршившиза.лишки:довіри 

один до одного намагалися знайти об'єктивного суддю навіть в особі 

коJІИІІІНІЬого свого ворога- царя Персіі11 • Як відзначав Е. Д. Фролов, 
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саме: він диюував сторонам умови Ашал:rсідового миру і став на довгі 

роКИ вищим арбітром у грецьких справах9. 
Проте така ситуація цілковито суперечила загальним прmщи

пами і уяменням греків про власне право. Класична схема міжна

родного спілкування прШІ)'скала вибір посередників серед еллінів. 

Якщо ж на цю роль претендувала не еллінська держава, то їй слід 

було ПО'І)'рбуватися про коригування свого іміджу. Недаремно 

Філіп 11 Македонський, намагаючись обrруН'І)'Вати свої претензії 
стати загальноеллінським арбітром, оголосив себе об'єднувачем 

та захисником греків. Ця ідея повинна була набути юридичного 

оформлення на спеціально скликаному Корінфському контресі у 

338 р. до н.е.10 Саме З' ЦЬого часу намічаються ознаки формування 
інсти'І)"І)' мирового посередництва в тому виmяді, в якому він існу

ватиМе в епоху еллінізму. По-перше, чітко визначилася головна мета 

суду: досягнення балансу політичних сил, стабілізації політичної 

ситуації. По-друге, суд перетворювався на знаряддя висловлення 

волі монарха-гегемона, який і повинен був служити гарантом ста

більності суспільства. Таким чином, Філіп 11 спробував створиги 
таку систему відносин, яка дала б йому можливість, зберігаючи 

фактичне панування, одночасно вис'І)'Пати і в ролі арбітра11 • 

Про арбітражі Ш-П ст. ми знаємо переважно з написів,, що ді

йnти до нас завдяки розкоп:кам і окремим знахідкам, тобто, значною 

мірою, завдяки виnадковості. Насправді випадків третейського суду 

було звичайно набаmго більше: просто про бarnro з них не збереrло
ся жодних згадок. Як би там не було, до нашого часу дійшли лише 

докуменrи - рішення третейських судів, 1Х протоколи, що яскраво 

відображають процедуру арбітражу, що склалася у тогочасному ел
лінському світі. Так, після вирішення справи проголошувався вирок; 

весь перебіг справи записувався більш-менш детально до протоколу; 

копії його видавалися сторонам; мармурові брили з написом, що 

містив протокол, виставлялися в місті, яке виграло справу, а іноді і 

в інших пунктах, у найвідоміших та найвпливовіших святилищах, 
наприклад, в Олімпі1, у Дельфах, на Делосітощо. У деяких ВШІадках 

призначався штраф, що загрожував тій державі, яка порушить до

говір або іІе виконуватиме вироку третейського суду12• 

При виконанні своj'х обов' язків судді зазвичай оточувалися 

увагою і шаною. Призначалися спеціальні особи, які повинні 
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були 'їх супроводжувати, оберігати, піклуватися про їх безпеку 
і зручності. Як показують розкопки у Спарті, там існувала осо
бЛИва будівля, призначена, окрім іншого, для розміщення суддів, 
запрошених з інших держав як арбітри. На знак подяки за і'хню . . .... . . . . . . 
дІЯЛЬmсть наиповажншп громадяни запрошували суддtв-rnоземцm 

до столу- влапітовували на їхню честь бенкети: висловлювали цю 

подя:к)т, нагороджуючи іх золотим вінком, правом громадянства, 
спадковим титулом «проксена» і «доброчmщя» та пов' язаними з 

цим привілеями13 • 
Характерним є той факт, що третейського суду настирливо 

домагалися. Саме до нього, а не до зброї, вдавалися насамперед 

ті дер.ж:ави, які вже кілька разів до цього випробували цей засіб. 

Це яскраво засвідчує, що арбітраж був поширеним у грецькому 

світі і йому надавалося велике значення. У багатьох випадках він 

вирішував суперечки, приймав рішення про закінчення воєн, за

побігав їм у майбутньому. Зрозуміло, і в Стародавній Греції війни 

не були остаточно припинені. Однак без арбітражу цих воєн було 

б іще більше. У Зв'язку з цим В. Тари наголошував: кожен вирок 

арбітражу означав, що вдалося уникнути ще однієї війни; якщо ж 

вироки не Завжди виконувалися, то це лише вимагало нових рішень; 

і навіть незначні міста, як деякі з критських, укладали договори 

про ар6ітраж14 • Функціональність судів також реrnамеmувалася, 
окрім з·вичаєвого права, міждержавними договорами. 

ВИJРОК третейського суду міг не завжди бути одноголосним. 

Наприклад, з 204 суддів-кпідян у справі між Калімною та Косам 
126 голосували за виправдання Калімни, а 78-проти. З 600 суддів
мілетян, що були арбітрами між Спартою і Мессенією, 584 дали 
голос на користь останньої і 16 - на користь Спарти15 • 

ОдІІією з головних рис міждержавного правосуддя у Східному 

Середзt::мномор'ї за часів еллінізму була наявність у полісів, та й 

взагалі у всіх держав, можливості вибору: до кого звертатися за 

доnомогою, приймати 11 чи ні, надавати чи ні. Як nравило, звер
нення направляли до родинних міст, наприклад, колишні колонії 

направляли прохання про суддівську допомогу в міста-метрополії. 

Саме з цієї причини Акрефія вибрала місто Ларису арбітром у 

врегулюванні 1ї конфліктів із сусідами. Магнезія запропонувала 

своє посередництво Кноссу та Гортині, визнаючи свою міфічну 
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спорідненість із критянами. Для міста, яке потребувало іноземних 

суддів для розгляду його справ, було заведено спочатку просити 

про nодібну допомогу громаду «материнського міста», оскільки 

вважалося необхідним для колонії, що опинилася у сІф)';.hюму 
стані, звертатися за порадою дометрополії16• 

Отже, характерна для еллінізму динамічність розвитку подій 

дmсrувала гнучкість правових інстиrутів. Навряд чи в умовах по

стійних війн: зацікавлені' ДерЖ$# прагнули дотримуватись усіх 
тонкощів судових або посередницьких nроЦедур, якщо такі взагалі 
були в чіткому вигляді. Швидше за все, існува.цq.~агальне уявлення 

про правила суддівства, але кожна держава тлумачила Їх по-своєму, 

відповідно до своіх завдань і претензій. 

Кондратюк Л. В. (Миколаївська обл., м. Первомайськ). Міжнародні 
судові органи античних держав Східного Середземномор'я •еллініс
тичного часу 

Досліджуються особливості виникнення та функціонування між
народних судових органів античних держав СхіДногО' Середземномор'я 
елліністичного часу. 

Кондратюк Л. В. (Николаевская обл., г. Первомайск). 
МеждународньІе судебньІе органьІ античньІх государств Вос·гочного 
Средиземноморья зллинистического периода . ,. • ;. · ·' '' · 

Исследуются особенности возникновения и функционирования 
международньІх судебньІх органов античньІх государств Восточного Сре

диземноморья зллинистического периода. 

Kondratyuk L. V. (Pervomaysk, Mykolayiv region). lnterr1ational 
judicial bodies of the ancient states of East Mediterranean of Hellenism 
period 

The features of origin and functioning of international judicial bodies of 
the ancient states of East Mediterranean of Hellenism period are investigated. 

1 Бузескул В. П. Античность и современность. -Ленинград, 1924.- С. 50. 
2 ЗінченІСо А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу. Навч. 

ІІосіб. -Вінниця, 2002. - С. 49. 
J Тарн В. Зллинш::тичесІСая ц.ивUJІизация. -М, 1949.- С. 90-91. 
4 ЗінченІСо А. &аз. праця. - С. 4.9. 
5 Хабихт Х Афиньz. История города в зллинистическую зпту. - i\l, 

1999. - с. 230. 
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6 Евеее-нко Т. П. От общи-нw к с.~о.JІс-ной государственности вантич-ном 

Средuземноморье. - СПб., 2005. - С. 106. 
7 Giavannini А. Greek СШеs and Greek Comonwealth 11 Images and ideologies: self

de.finition in the Hellenistic world І Anth.ony Bulloch etal. - Berkeley ets., 1993. - Р. 276. 
8 Митина С. И ,Ме.ждународньzй суд в зллинистическую зпа:су 11 Правовая 

полити~:а u правовая жизна". -2005. -JV!! 4 (21).- С. 138-139. 
9 Антuчная Греция: проблемьz развития полиса І Под ред. Е. С. Голубцовой, 

Ji П. Маринович, А. И. Павловской, З. Д. Фролова.- М., 1983.- Т. 2.- С. 159. 
10 Мит ин а С. И. Вказ. праця. - С. 139. 
u АнтичнаяГреция. Пробле.мьzразвития па.шса. -Ati, 1983.- Т. 2.- С. 187. 
12 Бузескул В. П. Вказ. праця. - С. 55. 
13 Там же. - С. 56. 
14 Тарн В. Вказ. праця.- С. 90-91. 
15 Бузескул В. П. Вказ. праця.- С. 54. 
14 Giovannini А. Greek Cities and Greek Comomvealth .. - Р. 279. 

Ромівський Є. В. (Київ) 

ОСОБЛИВОСТІСУ,ЦОВОЇВЛАДИ 
У КИЇВСЬКІЙ РУСІ 

Судова влада у Київській Русі була невід'ємною від влади 

монархічної. Навіть саме визначення «судова влада» відносно 

давньоруських земель є дещо умовним: відправлення суду було 

однією з основних функцій давньоруських князів. ПВЛ у своїй 

легендарній частині говорить про те, що Рюрика запросили на 

княжіІлІЯ для того, аби він вирішував спори між ІШеменами, що 

утворювали союз із цеНтром у Ладозі, а згодом у Новгородіl. 

У політичних трактю.-ах справедливе судочинство відміча

ється як одна з найв/іжливіших чеснот князя, поряд із захистом 

Руської землі та християнської церкви. Особливо звертається 

увата на те, що це є особистий обов' язок князя. Саме особистого 

розгляду судових справ князем вимагали кияни, укладаючи ряд 

з Ігорем Ольжичем 1146 р.2 • У «Слові о полку Ігоревім» автор як 

одну з чеснот Всеслава згадує, що він «князь людем:ь судяше»3 • 

Рівно і Володимир Мономах у своєму «Повчанні» звертає увагу на 

необх~цність не покладати справ на намісників та тіунів, а самому 
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доmядати «весь наряд», зокрема і суд вести. Так і в «Житії Олек

сандра Невського» до чеснот великого князя Володимирського 

віднесено «в-ьправду судяm>, тобто він особисто вів суди, і суди 

ці були справедливими. 

На відміну від інших європейських середньовічних країн, на 

Русі не існувало поділу судових функцій між монархічними і зем

ськими органами влади. Судова влада на всіх рівнях державного 
управління була невід'ємною від влади монаршої. ВершиТи суд 
міг лише князь або представники 'кНяжої адміністрації: намісник, 
посадник та тіун. Жодних відомостей про існування земських 

судів, тобто судів, які б очолюва.ци земські, а не княжі урядовц~ 

не існує. НовгОродські та псковсЬкі посадники і соцькі не вели 
власНИХ судів, а лише брали участь у княжих судах. 

Нарешті, слід зазначити, що й суду як окремого державного 

органу не існувало в Київській Русі. Суд існував ВИЮlЮЧНО у формі 
процесу, який поряд з іншими своїми управцінсЬкими обов'язками 

:~ів один із княжих або церковних службовців. , , ,.. " .. 
Давня Русь знала лише два види суду: КІІЯЖЦЙт.ацерковІЩЙ. 

ПрИчому церковний суду справах світських діяв лише в тих м~ 
які були встановлені для нього княжою владою через відповідні 
статути (устави) та уставні грамоти. 

Крім ЦИ1{ судів існувало ще їх. поєднання- «вобчий» суд, де 

суддя,мЦ. ~уЩі ,nредставн1;ІКИ .від. ІQІязя та від церкви. Такі суди 
відбуВwwсЯ, ЯкЩо спір ~~ між особами, які підпадали під 
юрИсдикцію обох судів. Уже в другій половині XIV ст. виникають 
ще Два різновиди «вобчих» судів: 1) міжкнязівські, що вирішували 
пРикордонні справи, і до jx складу вход;или судді від обох князівств 
та2) сці.щ,нікняжі й до~ен;іальні суд;и, що вирішували справи між 

вільнимиЩЩ"елями князівств та господськими лющ,ми. 

Відом<?~тей npo ієрарх~ судів у часи КиївськоїРусі не~щє. Усі 
судові, рішеНІUІ тіуна, :аа~йсника ~ самого князя мали однцкову 

сиЛу .. С~оріше lVІОжна,говор;и.ти про протилежне- звичайною була 
Норма, яка ЗГадуrnся В ~ОВГОрОД((.ЬКИХ ДОГОВОрах віче З КНЯЗЯМИ та 
в :кюr>ких уставних і суднm.:. грамотах :ХПІ-ХІV ст.: «суженого не 
посужувати». Була лише одна можливість оскаржити вирок; якщо 

він був винесений урядовцем, можна було подати князю скаргу на 
незаконні дії цієї особи. 
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На сьогоднішній день у вітчизняній науці є поширеною версія 
про ісJfІування в КиіВській Русі громадського суду. Вона tрунтуєть

ся на двох історичних факта..х: віче князівств мало право судити 

князя та бояр і так само селянська громада могла вершити суд на 

своєму сході; відомо~ в науці під назвою «копа». Однак 'IYf слід 
висловити ряд заперечень. 

По-перше, віче не було судовим органом ані в вузькому, ані 
в широкому значенні. Зібравшись на віче, земство могло лише 

вирішити питання, чи належним чином князь, княжі та земські 
урядоJвді виконують покладені на них обов' язки; і в разі негатив
ного рішення спробувати змістити такого князя чи урядовця. У тих 
виnа,nхсах, копи rалицьк.е віче засудило князів Ігоревичів до страти, 
віче Новгорода страчувало бояр, або киїВське віче починало роз

прави над урядовцями та розоряло їхні маєтки, слід говорити про 

фіксацію літописами прикладів сваволі земців, що збиралися на 

такі віче. Недарма такі дії земств засуджували і літописці, і церква, 

і населення й можновладці інших князівств. 

ll(o ж до «КОПИ>> та «копних судів», то будь-які твердження про 
rx давньоруське походження на сьогодні продовжують лишатися 
не більше ніж версіями. Найдавнішим джерелом, яке, можливо, 

фіксує існування громадських судів (які відносно ДавньоїРусі іно

ді називають «вервними судами»), є грамота Галицького старости 

М. Бо~rчацького 1435 року4. Причому слід наголосити, що на той 
час Галицькі землі вже майже століття перебували під зверхністю 

Польщі та, крім того, ще 1424 р. на Галичину було поширено дію 
польсмrого права. Інші ж згадки про «копні суди» не сягають часу 

раніше XVI ст. і в більшості своїй датуються часом після прийняття 
Першого Литовського ста1уту. 

Крім того, побічно існування «вервних судів» заперечується 

самими відомими нам давньоруськими пам'ятками законо

давства. Світський суд не міг винести інших покарань, окрім 

штрафів-«вір», однак з кожного штрафу князю мала йти певна 

грошова сума- «продажа». Верв же не мала можливості пере

дати князю належну йому «продажу>), не залучивши до справи 

княжих урядовців. Нарешті, пам'ятка кінця XIV ст. Двинська 
судна грамота 1397-1398 рр. у своїй ст. 6 прямо зазначає, що 
самосудом є привласнення належних князю ,грошей від штрафів. 
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І за такий самосуд встановлювався штраф у розмірі 4/1 О від 
розміру штрафу за вбивство5 • 

Окремо стоїть питання про наявність у Київській Русі посади 

судді. Вище вже було сказано, що вершити суди було завданням 

княжих урядовців поряд з іншими rx функціями. Проте в ряді 
історичних та правових пам'яток де-не-де згадуються княжі та 

церковні «судії», тобто судді,. , , 
У _«Жи"!'ії.,Феодосія Печерського» ХІ-ХП ст. судді згадані 

неоднрразрво, проте в одному випадку, безперечно, йдеться про 

кцяжого намісника у місті, а в інших говориться не про окрему 

посаду, а про mодину, яка вела чи буде вести, судове засідання. 

Церковний Статут (Устав) князя Володимира теж згадує суддів 

княжих в одному ряді із боярами та самим князем. На нашу думку, 

тут та сама ситуація, що й у «Житії Феодосія Печерського»: суддя

це особа, що веде суд, а не окрема посада. На цю думку наводить і 

черrування в статтях «князя, боярина та судді» й «тіуню>. Намісник 

згаданий один раз, а посадники взагалі не згадані. 

Не знає інших суддів, окрім намісника, і Двинська судна гра

мота 1397-1398 рр. 
Таке ототожнення судді із особою, що веде судове засідання, 

виходить із християнської традиції, за якоюБога нерідко веm-ічають 

суддею, адже він судитиме християн на Страшному суді. «И Судии 

сєде•»,- говорить про Господа «Житіє Авраама Смоленського». 
Саме в такому контексті автор «Житія МихайлаЯрославича Твер

ського» переробив слова з книги Пророка Ісаї, аби наблизити ії 

до давньоруських уявлень: «Поставто властеля, ругателя ихь и 

судию, немилующа ИХ'Ь». В оригіналі йшов перелік різних осіб: 

суддю, пророка, старійшину, мудрого правителя тощо, в «Житії» 

ж дається вже хара~сrеристика однієї особи: жорсткого правителя 

та безжщ:rьного судді. 

Однак у правових пам' ятках, що походять з північно-західної 

Русі, термін «судія» вживається дещо ширше. Найдавніша згадка 
просуддів міститься у договорі 1264 р. між новгородським віче та 
тверсьКим князем Ярославом Ярославичем, що запрошувався на 
Новгородський стіл: «А куда пошло судин твоему ездити по во-

• Тут і далі давньоруська літера «ять» замінена сучасною укра1нською «є». 
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ласти, еха'rи имь межень по Петровє дни»6 • У пізніших договорах 
судді, яких князь відсилає по Новгородських: землях, згадуються 

регулярно. Проте в деяких таких договорах XIV ст. термін «суддя» 
замінений терміном «дворянин». Крім того, договори містять значні 
обмеження для само~ князя як щодо мажnивості володіти землями 
в Новгородському князівстві (а отже він не мав там постійно своїх 

урядовців), так і взагалі відвідувати ті чи інші волості. 
Так само, як згадані договори, Новгородська та Псковська 

судні грамоти і т.зв. Новгородський устав о церковних судах князя 

Всеволода середини XIV ст. суддями називають як тих княжих та 
церковних урядовців, які вершили суд (тіун, намісник), так і окрему 
. категеІрію nосадовців. 

З наведеного можна зробити висновок, що в окремих вШІадках, 

коли князь не мав у певній місцевості своіх постійних урядовців 

і не міг особисто вирушити туди для виконання своіх судових 

функцій, він міг зобов' язати одного з членів свого двору відвідати 

ці землі й у разі необхідності здійснити там суд. Така особа відпо

відно називалася суддею. Аналогічна практика призначення суддів 

із числа дворян збереглася й у ВКЛ. 

Нарешті, не можна обійти проблему правової реr:ламентації 

порядку судового розr:ляду справ. Руська Правда майже не містить 

судових процесуальних норм, лише обмежується визначенням 

переліку допустимих свідків, видаків та по слухів і ситуацій, коли 

немає потреби у свідках, а також коротко говорить про ордалії. 

В іншому порядок розгляду справи визначався місцевими звичаями 

та особистими уявленнями судді, князя або боярина-намісника чи 

·тіуна на цей процес. 

Незначна регламентованість судового процесу була викликана 

і самим сприйняттям суду скоріше як милості князя. ніж вимагала 

сухого слідування букві закону чи звичаю. «Милость хвалится 

на судє», тобто милість стоїть вище суду -цю тезу Євангелія від 

Якова наводить митрополит Іларіон у своєму «Слові про закон і 

благодать». 

Такі уявлення про сутність суду вели до сваволі князя та його 

адміністрації при розr:ляді справ. Так, Серапіон Володимирський, 

критикуючи князів та їх урядовців, відмічав у своїх повчаннях, що 

«Кто бо такь бє судия, якоже Давидь? Страхомь Божиимь судяше, 
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Духомь Свять1мь видяше и по правдє отвєть даяше. ВьІ же как осу

жаете на смерть, сами страсти иcпomrn суще? Ипо правдє не судите: 

иньІЙ по вражьдє творить, иньтй горкато того прибьпка жадая, а 

ИНЬІЙ ума не исполнень; тол.ко жадаеть убити, пограбити, а еже а что 

убити, а того не вєсть». Тобто мало хто із суддів може відсторонено і 

з християнською вірою у серці вершити суд, адже людина підвладна 

мирським присТрастям. Недарма Нестор у статті ПВЛ під 1093 р. 
зазнаЧає, що «наша земля оскудила есть от ратин и продажь» 7• 

Усе це вело до того, що, укладаючи ряди з князями, стальні віче 

давньоруських князівств старалися обмежити свободу князя та його 

адміністрації у розгляді судових справ. А у північно-західній Русі 

справа дійшш1.до законодавчого регулювання судового процесу, де 

Новгородська та Псковська судні грамоти середини XIV ст. містили 
значний комплекс норм саме щодо порядку розmяду судових справ 

та ведення судових засідань. 

Таким чином, можна зробити ряд висновків щодо характеру 

та еволюції інститутів судової влади у давньоруських землях 

lX-XIV ст. Судова влада була невід'ємна від влади монаршої. 
Компетенція церковних судів у світських сnравах була чітко ви

значена князівсь~ нормативними актами. Повна автономність 

князя та йогб іі.lіМ::іН1сЧ,аціїу розrnяді судових справ вели до сваволі 
та насилля над населенням. Через це діяльність зёмських органів, 

передусім віче, була спрямована на обмеження судової влади кня

зів. Саме в цьому напрямку у XII-XIV ст. еволюціонувала судова 
влада у князівствах Київської Русі. 

Ромінський Є. В. (Київ). Особливості судової влади у Київській Русі 
У ст;;пті подається короткий аналіз основних особливостей судової 

влаД~.'~а'давньоруських землях у lX-XlV ст. 

Роминский Е. В. (Киев). Особенности судебной власти в Киев
ской Руси 

В статье дается короткий анализ основнь1х особенностей судебной 
власти на древнерусских землях в lX-XlV веках. 

Rominskiy Е. V. (Kyiv). Special features of judiciary in Kievan Rus 
The article briefly analyzes the main special features of judiciai'Y оп the 

Old Rus territories in lX-XlV centuries. 
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Ковалевська О. Ф. (Ки1в) 

,СУД І СУДОЧИНСТВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
У ВИКЛАДІ Г. В. ВЕРНАДСЬКОГО 

Загальною метою даної роботи є висвітлення деяких а:спекrів 

судочинства як інституту давньоруського права держави киmського 

періоду у викладі відомого вченого-євразійця - історика і право

знавця Георгія Володимировича Вернадського(] 887-1973). Зокре
ма; у його працях «Звенья русской культурьІ» та «Киевская Русь» 

вЧеНий спробував проаналізувати природу походжеJПJя судового 
права та яким чином здійснювалося правосуддя у давньоруській 

державі 

Су,цова влада, згідно з теорією поділу влади, - самостійна і 

незалежна сфера публічно] влади (поряд із законодавчою ·й ви

конавчою), яка являє собою: а) сукупність повноваЖень щодо 
здійснення правосуддя; б) систему державних органів, які здійсню

ють ці повноваження. Судова система як сукупність усіх органів 

судової влади, об'єднаних відповідно до ї'х. компетенці], завдань 
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і цілей організаціІ та функціонування, побудованих на прющипі 
териТоріальності й спеціалізаціІ, які утворюють у своєму складі 
відповідний порядок розгляду і перегляду справ, у давньоруській 

державі в сучасному виmяді була відсутня. Проте в періоді, що 

розглядається, на перший план виступає саме судова влада з 1і 

тогочасною специфікою. Примітивно розвинена, система держав

ного управління Русі мала наслідком той факr, що судочинство 

вершилося тими-самими органами, що здійснювали й загальне 

управління. О'ІЖе, у зв'язку із цим ми можемо розглядати лише 

окремі форми суду, на яких детальніше зуmmимося нижче. 

У своєму творі «Киевская Русь» 1 Вернадський називає основні 

чинники в розвитку руського права й законодавства, з одного боку, 

община, клан, місто, як самостійна соціальна одиниця, з іншого

князь. З навернепням Русі у християнствоз'явився і третій чинник: 

церква, яка на той час уже мала запозичену з Візантії, до1;татньо 

розроблену для потреб того часу систему канонічного права. 

Г. В. Вернадський, проаналізувавши відповідні правові джере

ла різних періодів розвитку руського права Киt"вськоїРус~ наголо

шував на впливі всіх трьох чинників, різною мірою кожного, як в 

організаціІ суду, так і в судочинстві. У найдавнішій частині :Руської 

Правди -у «Правді Ярослава», підкреслював він,- ми виявляємо 

певну співпрацю між князівськими судами й народними nравови

ми інститутами. У «Правді Ярослави:чів», а також у «Розширеній 
Правді» княжий суд є вже домінуючою установою. У Новгороді 

та Пскові, що засвідчено пізнішими грамотами міст, судова влада 

князя була обмежена міськими чиновниками. 

Що стосується церковного права, то верховним суддею руської 

церкви був їі г.лава-митрополит Киівський (за призначенням візан

тійського патріарха), який, у свою чергу, за погодженням з КНязем 

призначав єпископів у кожну єпархію, де останній був верховним 

суддею. Усі люди, які перебували у субординації церкви, були під 

його юрисдикцією. Тяжби між церковниками й мирянами розгля

дав змішаний суд єпископа і князя або, відповідно, їх чиновників. 

Первісну організацію церковного суду на Русі Г. В. Вернад

ський пов'язував зі Статутом кн. Володимира. Згідно з цим: акrом 

церковному суду були підвідомчі особи, причетні до церковного 

кліру, та ті, що перебували під особливою опікою церкви: палом-
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ник, <(лічець», «прощеннию>, «задушна людина», сліпий, кульга

вий тощо. Крім того, віДМічав учений, до юрисдикції єпископа 

незалежно від особи правопорушника належали злочини проти 

церкви та релігії, сімейні конфлікти, а також випадки, пов'язані з 

моральними провинаМи. 
У «Церковних статутах» Володимира і Ярослава згадують

ся такі злочини, як пограбування церкви, зрізування хрестів на 

кладовищах, крадіжка одягу з покійних, а також приведення до 

церкви будь-якої тварини. Щодо сімейних конфліктів і злочинів 

проти моралі, то у список занесені позови між подружжям з 

приводу власності; шлюборозлучні справи; деякі справи про 

спадщину; побmтя батьків дітьми (але не навпаки); подружня 

зрада; зrвалтування жінки чи дівчини (зrвалтування черниці 
передбачало найтяжчі санкці1); образа, особливо коли жінку на

зивали «повією», тощо2• 

Значного розвитку набули в давньоруській державі судові 

установи міських громад, особливо Новгорода і Пскова. Вищою 

судовою інстанцією було віче, яке, втім, у КиіВській Русі поєдну

вала в собі верховну виконавчу, законодавчу й судову владу. Про

те тіш.ки головні проблеми виконавчо)" влади висувалися на віче, 

а поточними питаннями управління займалися князь і міський 

голова. Так само, власне судам надавалися широкі повноваж~ння 

для виконання 'іХ поточних справ, а віче діяло як верховmЩ суд 

тіль~ у найбільш серйозних випадках, говорячи сучасною мовою, 

у політичних справах - таких як суд над князем. або ~исокопос

тавленою міською посадовою особою. Тому з викладеного вище 

можна стверджувати, що віче було, головним чином, законодавчою 

установою і тільки в окремих надзвичайних випадках- судовою . 
. 'Услід за М. Ф Владимирським-Б)дановим3 Г. В. Вернадс~кий 

підкр~;слював існування в Новгороді прmщилу поділу цідсудно.с:ті 

між органами кня:жого й вічового суду. Князь судить як особисто, 

так і через сво1"х представників (намісників і тіунів). До компетен

ції ~щrжого суду належали переважно кримінальні справи. Місце 

суду,-:- судова присутність- є «княж двір», навіть тоді, коли князь 
судив і не особисто. 

Сс~ред органів вічового суду вчений називає суд посадпика 

й тисяцького. Посадник відав у Новгороді переважно розmядом 
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земельних позовів. Тисяцький відав «справи торгові, гостинні і 

суд торговий». 

У Пскові в кожному випадку співпрацювали судові пред

ставники князя і віча. Верховний суд міста Пскова - «ГоІ;пода>>, 

складався з князя, посадпика й сотських (представників общин). 

Службові органи суду також складалися із спільно діючих княжого 

представника і саrсьКоrо;·княжого та сотських дяків; подверників-по 

особі від князя та від міста-для спостереження За порядком у суді; 

дворян і підвойёЬk."их - для виклику в суд. такий само подgійний 
сК:Лад був і в нижчих судах - у передмістих управляли й судили 

посадники та князівські намісники. 

Отже, у період Київської Русі існували такі форми суду: дер

жавна (яка з'явилася з утворенням держави й відповідно органів 

управління, уособлена владою князя та його намісників), общинна 

(представлена судами общин, віча старших міст земель і судами 

віча міст-держав, які мали спеціальний статус-Новгород, Псков ), 
церковна (з' явилася з появою християнства, представлена владою 

митрополита та єпископів, у юрисдикціі" яких були справи щодо 

злочинів проти церкви, релігії та моралі тощо) та з.;wіша1Ш. Остання 

Поєднувала в собі наявність і державного і церковного або об

щинного елементів в особі церковних представників або нижчих 

волосних судів (за спеціалізацією суду, наприклад, розглядалися 

земельні спори, а коло об' єктів та суб' єктів визначалося належніс

тю до конкреmо1 території) та суду Боярської Думи. Боярська Дума 

в одних випадках саМостійно здійснювала функцію судовладдя, 
в інших разом із вічем вершила суд наД князями і членами їхніх 

родин, а в суді князя Дума виконувала дорадчі функції, відстоюючи 

вимоги звичаїв. 

Розтлядаючи власне сам судовий процес, Г. В. Вернадський 

звернув уваrу на те, що існувала низка судових інститутів, які 

rрунтувалися на сімейному, родовому та общинному праві.. 

Так, до середини ХІ ст. на Русі широко застосовувалося право 

родовоїпомсщ лише частково реrnаментоване державною владою. 

Весь рід або окрема сім'я виступали позивачем у кримінальних 
справах. З іншого боку, і відповідальність за злочин у багатьох ви

падках лягала не тільки на самого злочинця, а на всю його сім'ю або 

громаду. За вбивство, не викликане «виною» вбитого, злоqинець 
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віддавався «на потік і розграбування» разом з дружиною і дітьми. 

Якщо вбивця не був знайдений, відповідала вся громада. З огляду 

на це на суд з'являлися з боку як позивача, так і відповідача, цілі 

нз::говпи представників сімей, родичів, сусідів. 
Обидві сторони в суді іменувалися «позивачами» (Псковська 

Судна грамота (далі - ПСГ), ст. 62, Новгородська Судна грамота 
/далі·- НСГ/, ст. 11, 13) або «сутяжниками» (ПСГ, ст. 58). Така од
накова назва вказує на відсутність процесуальних переваг для обох 

сторін. Тривалий час держава не була позивачем навіть у криміналь

них справах, вона лише допомагала приваmій особі в переслідуваині 
злочинця. Суд тільки регутовав і зрівнював шанси сторін. 

Треба зазначити, що в судового процесу часів Київської Русі не 

було слідчої системи. Державні органи не втручалися у розсліду

вання інциденту до його розгляду. Місцева громада надавала біль

шу допомогу позивачеві у важких випадках встановлення особи 

відповідача. Особливо великою була роль громади при здійсненні 

«закличу» і «зводу». 

На ринковій площі міста оголошувалося про крадіжку. Якщо 

через три доби зникле знаходили у кого-небудь, останній вважався 

відповідачем, який міг відмовитися від обвинувачення у крадіжці 

речі, с;тверджуючи, що чесно купив Гіу третьої особи. При цьому 

він зобов' язаний був допомагати в установленні особи nродавця. Це 

здійснювалося за допомогою «зводу». Позивач і відповідач разом 

з гідними громадянами йшли до наступного продавця, і так далі, 

доки не знаходили винного. Відповідач міг іти тільки до третього 

«зводу»: ця третя сторона відшкодовувала збитки, а опісля само

стійно мorna продовжувати слідство. 

Сторонами по судових справах були приватні особи, під яки

ми ро~уміються не лише фізичні особи, а й сім'я, рід та община. 

Відповідачами також були сім'я, рід та община. При цьо~ ПСГ 

забороняла ходити на суд «помочью», вимагаючи «лізти» до суду 

тільки двом сутяжникам. 

Сторони судового процесу мали у своєму розпорядженні три 

способи доказів: свідки, звернення до Божого суду і, для цивільних 

позові.в,- акти, розписки тощо. 

Щодо свідків, то сторона позивача повинна була поставити 
певну (для всяких справ різну) кількість «послухів». Послух не був 
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свідком у сенсі нашого сучасного судочинства (такі свідки у давній 

Русі ім:~нувалвсл<Відоками» ). Послух був пособником з боку по
зива'9а,(відповідачта'Кож міг мати своіХ послухів ). По слухи повинні 
були підтвердити все, що говорила сторона, яка їх виставила. При 

·цьому. цоказапня повинні буквально збігатися: «слово nротиву 

,слова>), Інакше послутество втрачало своє значення. При такому 

формальному розумінні послутество було ніби випробутmням, 

свого роду судом Божим4. Своєрідною формою суду Божого була 

також «рота» (присяга). Присягати могли обидві сторони. Рота за

стосовувалася як при укладанні деяких договорів, так і на суді,- за 

відсуmості «послухів» або для підrвердження свідоцтва останніх. 

Передбачалося, що ВИННОJ.\.1)' не дано буде Божеством вимовити 

складну форму' nрисяги без помилки (що безумовно потрібно). 

Вірили, що той, хто порушив присягу, загине від тих сил, яких він 

образив порушенням клятви. Після прийняття християнства рота 

прийняла форму церковної присяги. 

Іншим прийомом судового процесу Вернадський наз"Иває ви

пробування силами природи ( ордаліі). У стародавній Русі застосо
вувалися випробування воmем і водою. Перше полягало в тому, що 

підозрюванийnовинен був взяти в руку шматок розпеченого заліза. 
За виmядом ран і швидкістю їх загоєння судили про винністЬ чи не

винність випробуваного. При випробовуванні водою підозрюваного 

привсідили до водойми, особливим заклинанням освячуючи воду, і 

кидали у воду у зв'язаному виrnяді. Якщо він тримався на воді, то 

вважалося, що вода не приймала його до себе і такого визнавали 

винним. Якщо ж випробуваний занурювався у воду, значить він був 

невинний. Його витягали з води і приводили до тями. 
Г. В. Вернадський звертав увагу, що судовий поєдинок «поле» 

як спосіб доказу в суді, що широко використовувався в судовому 

процесі середньовічної Європи, не був відомий процесу епохи 

Руської Правди. Судовий двобій, стверджує далі вчений, з' явився 
на Русі пізніше під впливом німецького права, і насамперед у 

містах північно-західної Русі, що мали тісні торговельні відно
сини з німцями5 • Уперше про «поле» у пам'ятках руського права 

згадується у Смоленському договорі з німцями (1229), а в XIV ст. 
судовий поєдинок уже включений до ПСГ. Терміни «торrури», 

«диба» давньоруському праву були невідомі. Але в зазначеному 
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документі 1229 р. згадується «диба», проте як інститут лише ні
мецького права: спеціально обумовлюється, що руські купці, які 

перебували в справах у німецьких містах і там вчинили злочин, 

«дибі» підлягати не можуть. 
Щодо третього сnособу доказів - актів та інших документів 

цивільного судочинства, то вони вважалися aбcomorno правомоч

ними тільки за умов засв-ідчення їх повноважними особами. У Пскові 
зразки документів повинні були заповmоватися в архівній конторі 

Собору Святої Трійці. 

Отже, виходячи з досліджень Г. В. Вернадського, можна 

стверджувати, що в Київській Русі існувала достатньо сформована 

судова система, основними елеменrами якої були відповідні, різні 

за природою походження, характером та обсягом повноважень 

органи державної влади, що за своєю специфікою, притаманною 

тогочасній київській державі, здійстовали окрім законодавчої та 

виконавчої функцій, певну сукупність повноважень щодо здій

снення правосуддя. З відповідним застереженням можна ствер

джувати, що органи судової влади були побудовані за принципом 

територіальності та спеціалізації, мали певний звичний порядок 

розrnяду і переrnяду справ. Стосовно самого судочинства, то можна 

вважати, що здійснення правосуддя в Київській Русі відбувалося 

за загальними процесуальними прmщипами. 

Аналізуючи науковий світогляд вченого в аспекті досліджува

ної тематики, можна стверджувати, що при висвітленні своїх по

rnядів він опирався, і це природно, на наукову спадщину, що була 

сформована видатними представниками дореволюційної історико

юридичної науки6• Також було підмічено, що в досліджуваних 

працях відсутній класовий підхід при визначенні відповідних явищ, 

що б)'J~ притаманний поmядам тогочасних науковців радянської 

школи, які, на думку самого Вернадського, були сформовані під 

впливом ідеології радянської диктатури, де «партія дию:ує правила 

історичної термінології» 7• 

Ковалевська О. Ф. (Київ). Суд і судочинство КиївськоїРусі у ви· 
кладіГ..В.Вернадського 

Доеnіджується проблема судочинства та судової влади в Ки"і"вській 
Русі у творчості Г. В. Вернадського. 
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Ковалевская О. Ф. (Киев). Суд и судопроизводство в К••евской 
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Худояр Л. В. (КиіВ) 

ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУДОВОЇ ВЛАДJИ 
У ЩРІОД УКРАЇНСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. 

Особливості судової влади на етаіІі становлення укра.їнської 

національної державності визначалися низкою досить складних 
історичних обставин. Повстання, розпочате Бшданом Хмельниць
ким, було підтримане широкими колами українського населення 

і швидко охопило Лівобережну та Правобережну Україну. До лав 
війська, очолюваного Хмельницьким, влилися десятки тисяч 
козаків, селян, міщан. Повстанський рух переріс у національно-
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визвольну революцію, яка закінчиЛася створенням украІнської 
національної держави з абсолютно новою системою організації 

публічної влади. 

Я~: зазначають В. А. Смолій та В. С. Степанков, публічна влада 

'в Гетьманщині доволі "швидко набула політичного характеру, при
чому новостворена політична система сутrєво відрізнялася від 

польсь.кої моделі відкритим і демократичним характером. Цьому 

сприяли вільне входження до складу козацького стану представ

ників міщанства та селянства, а також демократичний механізм 

обраmrя козацької старшини та формування органів влади й ко

зацького самоврядування1 • 
НЕфод виступив не лише головною рушійною силою україн

ської національної революції, а й створив новий вимір політичного 

і правового життя, побудований на засадах народовладдя. Судова 

влада як частина суспільно-політичної влади реалізувалась на

родом безпосередньо. Зокрема, у період національно-визвольної 

революції діяв принцип- «де є три козака, там двоє будуть третього 

судити»2• 

Така концепція судовоївлади мала mибоке історичне коріння. 

Демократичні вічові традиції судочинства зберігалися ще з часів 

Київській Русі й виявлялися в існуванні громадських судів різних 

груп населення: міщан (міські, цехові, етнічні тощо), селян та 

козакіІ,. 

Іншим джерелом ідеї, що носієм судової влади є увесь народ, 

були біблійні уявлення про рівність усіх людей перед Богом, а, 
відповідно, й перед законом та судом. 

На думку багатьох дослідників, формуванто поглядів поль

ських та укра'інських юристів на судову владу як на частину 

суверенної влади народу, також сприяли ідеї глави школи постгло

сатор ів, італійського юриста Бартало да Сассоферрато. Зокрема, 
Бартола доводив, що кожному народу, який має юрисдикцію, 

дозволяється встановлювати своє цивільне право, що отримало 

назву «муніципального права» або «стаrутів», яке слід відрізняти 
від цивільного права всієї Імперії. Останнє означається словом 

закон, і створювати його уповноважений лише Імператор3 • Відпо
. відно до норм цивільного права в разі порушення справи виникає 
немовби контракт (судовий договір), відповідно до якого сторони 
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зобов' язуються розrnянути справу в суді, а суд має негласний 

дозвід.виріmити спір через винесення рішення4• Таким чином, 
правосуддя за таким договором здійснюється поза втручанням 

держави. 

Концепція судової влади як форми безпосереднього на

родовладдя найповніше реалізувалася у Запорозькій Січі, де 
носіЯми судової влади формально визнавалися в~і січовики. 
Найважливіші справи, які стосувалися посягань на принцип 

народощ)авства, зради, зловживання ,службовим становищем, 
казнокрадства тощо і передбачали заст<;> сування смертної кари, 

розгляд~и військова рада, сходи козаків куренів і паланок, а 

інколи, й увесь Кіш. 

Утім слід зазначити, що судова влад~ не була відділена від за

конод;mчої та виконавчої (адміністративноі}влади, хоча іс:нувала 

офіційна посада військового судді. Під час військових походів 
та воєнних дій де-факто судові рішення виносищісь одноосібно 
військовими командирами, які одночасно були посадОВfІМfІ осо

бами (козацькою старшиною): кошо~им отаманом, курінними 
отаманами, палаяковими полковника,ми (за відсутності козацької 

старшини). У таких випадках судові функції були невіддільними 
від адміністративних і мали характер усних розпоряджень. Такі 

одноособові присуди підлягали негайному виконанню. Окрім 

того, оскільки судова влада в багатьох випадках була ча1;тиною 

адміністративної влади, то для виконання ріШень військової ради 

судовий розrnяд був не обов'язковий. 

Розуміння судової влади ·як форми безпосереднього народо

владдя зумовmовало особливості здійснення правосуддя і в пол

кових (тобто державних) судах аж до початку XVIII ст. Зокрема, 
як зазначав М. Є. Слабченко, особливіс110 палкових судів XVII ст. 
булаприсутність на них народної маси або «громади». Громада 
відігравала важливу роль у вирішенні судових справ .як у містах, 

так і в селах. Представники громади могли виступати в ролі свідків 

або обв~ачів. У разі винесення суворих вироків, зокрема таких, 
що передбачали смертну кару, громада могла висунуm клопотання 

пропом'яКшення покарання. Часто за засуджених до смертноj" кари 

клопотали монахи або священики, вплив яких був дуже ве:ликий. 

Зокрема, голос священика дорівнювався до голосу всієї громади. 
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Полковник (суддя) не міг відмовити громаді або священику у 

пом'якшенні вироку. М. Є. Слабченко підкреслюЄ, що випадки 

відмови задовольнити такі клопотання з боку суДу не відомі. Після 
отримання помилування засуджений мав відпрацювати на своїх 

рятівників рік «на пок)rrу». Після 1709 р. доволі швидко народні 
й попінські клопотання замінюються клопотаJШЯМИ впливових 

осіб, а пізніше - російських вельмоЖ. Поступово полковий суд 
набував характеру суто державного органу, а судова влада почала 

тракrуJ~атися як частина державної влади. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у період 

національно-визвольної революдіІ 1649-1676 рр. украІнським 
суспіm>ством судова влада розглядалася як частина публічної 

влади, :носієм якої був народ. Судова влада реалізувалася народом 

безпосередньо або через виборні органи. Така концепція судової 

вЛади забезпечувала контроль народу над судом і реалізувалася не 

лише в недержавних судах, а й у державних. (полкових) судах, де 

існував інститут «громади». Судова влада у досліджуваний період 

не була відділена від законодавчо І та адміністративної влади і не 

мала аЕ.тономного статусу, наданого їй пізніше відповідно до теорії 

f!одjлу влади. 

Ху дояр Л. В. (Київ). Характерні риси судової влади у період укра· 
їнської національної революції другої половини XVII ст. 

До1::ліджуються питання носіїв (суб'єктів) та форм реалізацїі судової 
влади в період української національної революції другої половини XVII ст. 

Худояр Л. В. (Киев). ХарактерньІе чертьІ судебной власти в пе· 
ри од украинской национальной революции второй половинь1 XVII в. 

И~::ледуются вопрось1 носителей (субьектов) и форм реализации 
сур,ебна·й власти в период украинской национальной революции второй 
половинь1 XVII века. ,·· 

Hut:foyar L. V. (Kyiv). Characteristic features ofthe judiciary dunng the 
Ukraini21п national revolution ofthe second half ofthe seventeenth century 

This article iпvestigates the issue of carriers (subjects) and forms of 
realization of judicial authority during the Ukrainian national revolution of the 
second l1alf of the seventeenth century. 
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1 Смалій В., Степанков В. Українська національна революція ХПІ ст. (1 648-
1776 рр.). - К.: Києво-Могилянська академія, 2009. - С. 210-21 І. 
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м: ЗКСJІІО, 2005. - с. 16. 
4 Пащук А. Й Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVJI-XТIIII ст: 11 
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Нюхіва ri. О. (Киів) 
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УКРАЇНСЬЮ СУДОВІ:-
КОЗАЦЬКІ УНШЕРСАЛИ 

Судова система в Гетьманщині почала формуватися після 

Національно-визвольної революції і до середини ХVШ ст. склала

ся в розгалужений судовий апарат. Основними складовими цього 

апараrу булИ козацькі (державні), станові (магістратські, раrушні 
та панські) і спеціальні (ярмаркові, митні, національні та ін.) суди. 

Функціонування державних судів врегульовувалося, зокр~ма, 

універсалами гетьманів як вищих посадових осіб країни. СліД За
значИти, що в другій половині XVII ст. система козацьких судів була 
автономною вjд зовнішнього впливу. Тому судовими універсалами 

ХVП ст. в основному пЩтверджувалася незалежність судової влади 
від адміністративного вrіливу («Універсал Івана ~Иговського черні
гівському nОлковникові і старшині полку про заборону втр~ічатися 
в міські суДи і порядки>> вjд 16 листопада 165 7 р. 1) та встановлюва
ласЯ1тіДСудність окремих справ («Універсал Івана Самойлов:ича про 
звільнення іноземних купців від підсудності українським судам» 

від 28 листопада 1675 р.2). 
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З посиленням впливу російського уряду на внутрішні процеси 

в Гетьманщині, а особливо із заснуванням Малоросійсько'іколегії, 

з'явилося і втручання в судову систему. Такий стан вимагав дій 

щодо Послаблення зовнішнього тиску та впорядкування системи 

державних судів. Тому "19 серпня 1722 р. наказний гетьман Па:в.ію 
Полуботок видав універсал, яким рег.ламентується здійснення на

лежного судочШІства в полках. 

По-.перше, універсалом забороняються «корчемніе суди», вста

новлюється місце розгляду справ: « ... справи судовЬІе вь судебной 
избt разсмотруваль ... »3• По-друге, визначається колегіальний по
рядок розгляду справ. По-третє, встановлюється порядок апеляції 
на ріше.ння сільського або сотенного суду. Також універсалом за

бороняється стягувати надмірні кошти за судочинство: « ... такожь 
абьr нt самь пань полковникь, анt старшина городавая и сtлская 
войсковимь и лосполитимь людемь накладами при судахь убитку 

и разоревія не наносили ... »4• 

3 грудня 1722 р. гетьман П. Полуботок видав новий судовий 
універсал. У ньому нормативно закріплювався обов' язок про

токолювати судове засідання: « ... и писмами закрtпляли свою 
децизію ... »5• Визначався порядок проходження судовими справами 

інстаІЩій: суд сотенний, суд полковий, суд генеральний. Подання 

справи у вищу інстанцію в обхід нижчої стає неможливим: « ... бо 
если ... чоломбитчики ... з жалобами Являтимуться, то оних воспят 
до Суду Полкового, яко в ономь еще небувалих, без прийманя их 

чоломьбипu.rх ... висилати будемо ... »6• 

Утім, маємо зауважити, що виконання положень, зазначених в 

універсалах П. Полуботка, почалося не одразу. Цей факт підтвер

джує лист Генеральної військової канцелярії від 26 січня 1723 р. 7• 

Зокрема, в листі зазначається, що незважаючи на попередні універ

сали, ще подаються скарги у Глухів (там знаходився Генеральний 

суд), тобто минаючи встановлені універсалом інстанції. Також у 

листі повторно нагадується новий порядок проходження справ по 

судових інстанціях і міститься заборона цей порядок порушувати. 

На•:;тупним кроком у реформуванні судовоj' системи Гетьман

щини с:тає судовий універсал гетьмана Кирила Розумовського 

1760 р. Цим універсалом 1760 р. встановлюється персональний 
склад Генерального суду в кількості 12 осіб: « ... во первьrх:ь судямь 

366 



двомь генералньІМ'Ь, а с ними десяти персонамь коих'Ь десяти 

ежегодна вь полкахь малороссійских изь каждого полку по одно

му вь1бирать ... »8• 

Вищою апеляційною інстанцією .визначався безпосередньо 

гетьман: «Ежели же которая сторона обявить себя по вислушаніи 

прЮ'Овора недоволнЬІмь, в такомь случаи не чиня исполнения судь 

генералній должень представлять его сиятелству с обясн,~ниемь 

дtла крmхимь зкстрактомь для крайной резолюціи>>9• Цим універ
салом Розумовський розпочав процес судової реформи в Україні, 

результатИ якого було закріплено універсалом 1763 р; 
Універсал Кирила Розумовського від 19 лиСтопада 1763 р.10 

складався з 9 пунктів. Першим пункrом встановлювалося створити 
в кожному полку по два подкоморських і два градських суди та 

провести вибори до них11 • 

У другому пункті наказувалося надати земським та градським 

судам окремі приміщення й негайно присrуnити до розг.ляду справ 

обраним посадовим особам. Встановлював~~ обов' язок вести ре
єстри та описи справ, що розг.лядаються судам:и12• 

Третій пункт визначав необхідність прийняття присяги суддя
ми, підсудками, писарями13 • 

У четвертому пункті суддям заборонял()ся затягувати розгляд 

справ, а також наказувалося роз'яснюватИ «челобитчикам» усі 
питання щодо підсудності справ судам14• 

У п'ятому, шостому та сьомому пунктах універсалу встанов

лювалося коло обов' язків та порядок взаємодії між посадовими 

особами земських та градських судів15 • 

Восьмий пункт визначав чини подкоморного, суддів, підсудків, 

писарів земських та возних16. 

У дев' ятому пункті Генеральному суду дається доручення 

надати гетьманові пропозиції щодо судової реформи в Україні та 

положень, викладених в універсалі17• 

Щодо затвердження судових рішень, то вони мог~ оформлю

ватися у виг.ляді судових листів (наприклад, «Судовий лис:т гене

рального військового судді Михайла Вуяхевича в справі про землі 

Юрія Харевича, несправедливо відібрані Захаром Дудченко» від 
2 липня 1686 р.18} чи окремих універсалів (наприклад, «Універсал 

Павла Полуботка і генеральної старшини щодо передачі :вдовою 
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лубенського полкового судді Михайла Андрійовича Ульяною 

· Терновіотівпою боргових розписок на 11 ОО талерів та реєстрів 
боржників зятям судді Васиmо Мартосу та Івану СебестьяновИчу» 

від 8 жовтня 1722 р.19). Авторство таких документів належить в 
основному генеральній старшині. Судових універсалів полкової чи 

сотенної старшини, що врегульовували бпринципові питання ор

ганізації судочинства на місцях, на даний час віднайти не вдалося. 

Нюхіна П. О. (Київ). Українські судові козацькі універсали 
Подається коротка характеристика козацьких Універсалів XVII-XVIII ст., 

що мали відношення до судової системи та судочинства в Гетьманщині. 

Нюх:ина П. А. (Киев). Украинские судебнь1е казацкие унИверсальІ 
Дается краткая характеристика казацких универсалов XVII-XVIII в., 

.имеющих отношение к судопроизводству и судебной системе Гетманщинь1. 

NytІkhina Р. О. (Kyiv). Ukrainian Cossack Court Universa,ls 
Co~;sack universals ofXVII-XVIII centuries relating to the judicial system 

and judic:ial proceedings in Hetmanate аге briefly characterized . 

. ·. . 
1 Уніо9ерсали українських гетьманів від І Виговського до І Ссzмойловича 

(1657-1687) І!. Бутич та ін. 6mоряо.); Інститут української археографії та 
джерелознавства L",. М С. Грушевського та ін.-К ; Л.: НТШ, 2004.- С. 62-63. 

2 Там сш.ю. - С. 698. 
3 Універсали Павла Полуботка. 1722-1723 І Інститут української аріеографії 

та джерелознавства iz.t. М С. Грушевського:_ ЧериігівсьІІ:.Uй дер:ІІса8ІІUй педаго
гічнийуніверситет і . .",. Т. Г. Шевченка; Наукове товариство ім. Шевченка; Цен

тральний держ. історичний архів Україии І П(lfmo Сохаиь (гшюв. ред.), Вячеслав 
Ринсевич (упоряд.). -К, 2008. -С. 92. 

4 Там само. - С. 91. 
5 Там само. - С. 209. 
6 ТШ.t само.- С. 209-210. 
7 Центральний держав11ий історичний архів Украї1щ .111. Київ (Да~і- IJДJAK). -

Ф. 54 Друга Малоросійська колегія.- Оп. 1.- Cnp. 3520 «Поло:Женtі~ о создаиии 
гродсюіх, земских 1/. подканареких судов тю Левобережной Jlкpauнin>. -Арк. 6-7. 

8 JJДIAK - Ф. 51 Геиеральиа військова кшщелярія. ~Оп. 3. - Cnp. 17715 
((Справа про створе тт земських, гродсьюLУ і підкоморськІLУ судів та будівництва 

приміщеиь для них». -Арк. 4зв. 
9 Там само. -Арк. 4зв. . . , . . , 
10 Путро О. І. Гетьман Kupwю РозуJІІовський та його доба (з Істdрії)'іrраїп

ського державотворенняХУІІІ ст.): JІІонографія: В 2 ч. ~ Ч 2. І М-во к:jльrпури і 
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mypu3JriY України, Дер.ж. акад. кер. кадрів культури і .мистецтв.- К.:ДАКККіlv!, 

2008. - с. 37-45. 
11 Там сШtо. - С. 40-41. 
11 Там сО.мо.- С. 41. 
1:~ Там c~iJ. - С. 42. 
14 Там само. - С. 42-43. 
Js Там само. - С. 43-44. 
16 Там С(ЦІ4О. - С. 44. 
17 Там сам~. - С. 44-45. 
18 Універсалиукраїнських гетмtанів від І. Виговського до l. СQj~-tойлови

ча ... - С. 861-862. 
~9 Універсали Павла Полуботка ... - С. 163. 

Олейвиков В. В. (Донецьк) 

МЕХАНІЗМ СУДОВОЇВЛАДИ 
У ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОМУ ВЧЕНВ:І 

С. Ю. ДЕСНИЦЬКОГО 

Під ча:с вирішення завдань судово-правової реформи, що стоЯТh 

нині перед сучасною українською держаn·ою, доцільним є з:вернен

ня до досвіду минулого, зокрема аналіз Дерясішно-правових кшщеп
цій найвидатніших українських учених-просвітителів. Серед таких 
гідне місце займає постать Семена ЮхИмовича Десницького (біля 
17 40-1789)-укра"іJЩЯ за національністю, першого професора пра
ва Московського університету, іцо поЧав чіпати лекції російською 
мовою (а не латинською, Як це робил.ося до того). 

Творчість С. Ю. Десницького була предметом досліджень 
багатьох учених (М. М. Коркунова, Б. І. Сиромятнікова, С. О. По

кровського, М. Т. Белявського, П. С. Граціанського, А. Брауна тощо). 

Його наукоsа сnадщина є логічно завершеііою державно-правовою 
концепцією, що не лише спиралася нановітній (Для тих часів) досвід 

світової юридичної науки, але, на наш поГЛяд, набагато вИпереДила 
свій час. Значне місце в цій спадщині займають ідеї професора щодо 

проблем реалізації вітчизняного процесуального провадження, в 

тому числі - функціонування судової ( «судительной») гілки. влади. 
Розг.ляд цих ідей є метою даного дослідження. 
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· «Вільних наук магістр, юриспруденції: доктор, римських і ро
сійських прав екстраординарний (з 1774 р.- ординарний.- В. О.) 

професор» С. Ю. Десницький народився в Україні, в сім'ї міщан 

м. Ніжина приблизно у 1740 р. П. С. Граціанський відзначає, що 
дитячі роки майбутніі% просвітник провів, імовірно, в Україні. В 
будь-якому разі, він добре знав укра]нський побут та вживав ряд 

українських слів 1• Після закінчення Троїцької Лаврської семінарії 

його було направлено в гімназію при Московському університеті, 

після якої зараховано в студенти університету, але вже через кілька 

місяців Десницького відряджають для навчаmІя в Глазговський 

університет, куди він і вирушає в серпні 1761 р. після нетривалої 
підготовки в Петербурзі. Разом з ним до Глазго було відправлено 
.I . .t\.. Третряков;:~., з яким вС. Ю. Десницького склалися доволі тісні 
стосунки. Закінчивши університет та захистивши докторські дис
ертації (тm:ул 1 книги 28 Пандекr «De testamentis ordinariis» (Про 
звичаєві Заповіти) вС. Ю. Десницького та титул 4 книги 2 Пандекr 
«Dє int"Jus vocand<»> (Про виклик до суду) в І. А. Третьякова) в 
1767 р., Десницький та Третьяков повертаються до Росії, де іх 
повторно випробовують. Друзів було залишено викладачами Мос

ковського університету. Тут, долаючи перепони в особі куратора 

уціверсите'І)' В. Є. Адодурова та професорів-іноземців, вони, лише 

за підтримки Катерини П, домоглися права читати лекції росій

сько:tр мовою. С. Ю. Десницький уперше поставив щпання про 

орган:із!Щію в університеті кафедри «російського законознавства». 

За його ініціативою на факультеті було засновано теоретичну 

та практичну кафедри. Обома він керував особисто. В ті часи 

С. Ю. Десн:ицький уперше почав викладати студентам універси

тетський курс російської юриспруденції. В І 787 році він .вийшов 
у відставку, а 15 червня 1789 року помер2 • 

Професор був автором таких юридичних праць: «Подан:н~ ~ро 

заснування законодавчо і", судової та наказової влади. в РосЇЙуЬ.кій 
імперііі»З, «Слово про прямий та найближчий спосіб до навчання 

f0риспруденці]»4, «Слово про витоки та становлення університетів у 

Євроці»5 (всі -1768), «Слово про причини смерт·них :щ1р за справами 
кримінальними» (1770)6, «Юридичний розсуд про речі священні, 

святі т.а прийняті в доброчесність, із вказівкою прав, які іХ у різних 

народів захищають» (1772)1, «ІОридичний розсуд про початок та 
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виrок штобу в первісних народів та про досконалість, до якого 

він призведеним бути здається наступними народами освіч•::ними» 

(1775)8, «Юридичний розсуд про користь знання вітчизняного за

кономистецтва та про необхідне поновлення його в державних 

високо протегованих училищах» (1778)9, «Юридичний роздум про 

різні понятrя, які мають народи про власність маєтності в різних 

станах співіснування» (1781)1°. Крім того, С. Ю. Десницьким було 
здійснено ряд перекладів (наукові Праці У. Блекстона, Т. Боудена, 

Ф. Г. Дільтея) з ашлійської та лаnmської мови на російську. 

У галузі судочинства С. Ю. Десницький наполягав на введенні 

демократичних прmщипів: рівності всіх перед законом, рівного 

покарання за вчинення однакових злочинів, відповідності тяжкості 

покарання характеру і складу злочину і т.д. При цьому він уважав 

необхідним переглянути існуючу класифікацію злочинів за вида

ми, поставивши на перше місце злочини проти особи і приватної 

власності:· <<Найпершими і святішими законами» повинні бути ті, 

«якими захищаються наше здоров'я і житrя. Другими, ті, які бе

режуть нашу власність і володіння» 11 ,- писав професор. На нашу 

думку, з метою декларації пріоритетності охорони природних прав 

і свобод людини над інтересами держави, бажаним є застосування 

такої струкrури особливої частИШІ й у сучасному КриміналЬному 

кодексі України, де тривалий час інтереси держави вважалися 

пріоритетними. Зараз особлива чacnrna цього кодексу, як J~ідомо, 

починається з Розділу І «Злочини проти основ національної без

пеки України». 

Розmядаючи природу судової влади, С. Ю. Десницький пропо

нував зробити їі, наскільки це можливо, незалежною від монарха. 

Хоча суддів мав призначати монарх, це його право обмежувалося 

за рахунок наявності просвітнього цензу:« ... щоб судді до:вступу 
на таку посаду достатньо навчилися ... філософії, наrура'.n:Ьній 
юриспруденції, римським законам .... вони повинні докладно зна
ти і вміло тлумачити закони своєї Батьківщини, щоб коли всього 

навчаться, екзаменувалися спочатку професорами юридичного 

факультету, а потім факультетом адвокатів, кандидати у судді 
nовинні ще ... й на практиці адвокатом бути хоча би п'ять ро
ків ... »12, -пише професор у своєму «Поданні ... ». Тілью!f пісЛя 
цього можна було би клопотати перед монархом для затвердження 
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на посаді судді. Крім того, за проекгом С. Ю. Десницького, останній 

не мав права вирішувати долю судді, що порушив свої посадові 

обов' я:~ки. Питання про винність чи невинність такого судді мав 

вирішувати Сенат, а монарх мусив лише призначати покарання в 
. ~ 

раз1 визнання винностt. 

·с. Ю. Десницький пропонував ввести інститут присяжних, 

або,"як іх називав професор, «свідків», обраних з усіх прошарків 
вілЬних міщан, які вирішуватимуть питання про те~ є підсудний 

винним чи ні13 • 

Вимоги гласності, змагальності судового процесу у кримі

нальних справах, відмови від станового суду, введення інституту 

адвока:rури були достатньо прогресивними для російського судо

чинства тих часів. С. Ю. Десницький намагався пристосувати до 

вітчизняних реалій досвід британського судового процесу, з яким 

він бу'в ознайомлений за часів свого перебування в Шотландії. 

Слід зазначити, що професор не був схильним до беззастереж

ного заnозичання цього досвіду, так він указував на недоцільність 

використання латинської мови у британському судочинстві. 

Вчений пропонував відокремити судову владу від виконавчої 

(«наказової», рос.- «наказательной»). Як відомо, в ті часи судові 

функці'І" нерідко покладалися на rубершrrорів та воєвод, які могли 

карати навіть засланням на каторrу та смертною карою. 

·Деякі прогресИвні ідеї С. Ю. Десницького набагато випе

редИЛ:й сучасну для нього дійсність14 та ще й досі не знайшли 

свого :відображення в українській юридичній практиці сього

дення. Так, як уже зазначалося више, до сьогоднішнього дня в 

Україні існує необхідність зміни структури особливої часТини 

кримінального законодавства з метою декларації пріоритетності 
тях прав і свобод, що в демократичному суспільстві вважаЮться 

цінністю, вищою за інтереси держави. І сьогодні суд присяжних 

у 'нашій країні існує лише «на папері», та й принципів rлас·ності 

і змагальності судового процесу у вітчизняному судочинстві до

тримуються не завжди. 

Таким чином, прогресивні погляди професора С. Ю. Десниць

кого не втратили свого аюуального значення й сьогодні і повинні 

й далі досліджуватися вітчизняною історико-правовою наукою. 
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Олейников В. В. {Донецьк). Механізм судової влади у державно

правовому вченні С. Ю. Десницького 
Розглядаються ідеї відомого вітчизняного вченого-юриста С. Ю. Дес

ницького у сфері діяльності судової влади та здійснення rіроцесуал'ьного 
проващкення. 

Олейников В. В. {Донецк). МеханИзм 'dудебной власти в 
государственна-правовом учении С. Е. Десницкого 

Рассматриваются идеи известного отечественного ученого-юриста 

С. Е. Десницкогов сфере деятельности судебной власти и осуществления 

процессуального производства. 

Oleynikov V. V. {Donetsk). The mechanism of the judiciary in the 
state-legal doctrine of S·. Е. Desnitsky 

, _ The ideas of the famous Russian legal scientist S. Е. Desnitsky in the 
sphere of activity of th~ juQicial authoгities and the implementation of the 
procedure are discussed. · · 

. . . . . . ! . . 
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Машїmев' О; о. (Київ) 

ПИТАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ 
СШ~ОБ РЕФОРМУВАННЯ ОПІКУНСЬКОГО 

ПРАВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

Спроби реформ інститутів опіки і піклування у Російській 

імперії ХІХ- поч. ХХ ст. є цікавою, але малодослідженою сторін

кою історії кодифікації цивільного права. Для тогочасної Росії, яка 

вЗяла за основу свого опікунського права модель урядової опіки, 

важливим було визначити державний орган управління опікун

ською сферою. Одним із головних кандидатів на цю роль був суд. 

Упродовж усього імперського періоду зберігалися основні 

засади опікунського права та станові органи опіки і піклування, 

створ~~ні ще наприкінці XVIII ст. Ідеться насамперед про міські 
сирітські суди - орган опіки та піклування міських станів. Ство

рювалися сирітські суди при міських магістратах, а підпорядко

вувюшся у різний час губернським магістратам, палатам суду та 

розправи і палатам цивільного суду. 

Сирітські суди не були судами у звичному нам розумінні, 

оскільки формально не мали юрисдикційних повноважень, а їх 

функції зводилися до функцій сучасних органів опіки і піклування. 

З усіх дослідників лише О. С. Невзоров відзначав, що до редак

ції Зводу законів Російської Імперії видання 1857 р. (імовірно, 
включно. - О. М ), «коли відбулося переоблаштування судової 
частини, сирітські суди Jl4aJlU судову вл.аду і прирівнювались до 

судових місць»1 • 

Нам довелося зустріти лише поодинокі випадки, коли сирітські 

суди, виходячи за межі надани,"{ ім законом повноважень, реально на

повнювали свою назву змістом. Це, зокрема, справи 1782-1790 років 
про розподіл спадкового майна, окремі з яких зберігаються у Дер

жавному архіві Чернігівської області2. Крім того, можна згадати, 
як Переяславський сирітський суд у 1835 році розглянув справу за 
скаргою міщанської вдови А. Баранової на незаконне заволодіння 

земет.ною ділянкою П дітей. Після допиту свідків та встановлення 

низки юридично значущих фактів, сирітський суд відмовив у задо-
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волеmrі скарги, але не з підстав непідвідомчості й~му таких спорів, 

а черезпроnущення вдовою строків земської давностР. 
МісьКі сирітські суди підпорядковувалися Міністерству юс

mі::(ії через палати цивільного суду. Це дава.J'Ю'лідставИ.І1!(JJІЯ твер

дження, що опікунська справа в імперії перебуває у віданні-судової 

влади, а органами наближеного нагляду за опікунами є сf.Ірітські 

суди4• Разом з тим члени сирітських судів як службовці були під

порядковані rубернатору. 

При введенні в дію судових стшуrів від 20 :листопада 1864 року 
цивільні паЛати підлягали ліквідації, і слід було визначити, який 

орган у-новій судовій системі буде ревізувати оПікунсЬкі звіти та 

розг.лящrги скарm на сирітські суди. Ця nроблема була вирішена 

Височайше затвердженою думкою Державної ради від 17 лютого 
1 869 року. «Як тимчасовий захід, до прийняття загатtьного поло
ження про опіки» визначалося, що ревізїі опікунських звітів відrепер 

сирітські суди здійснюватимуть самостійно5, а скарги на сирітські 

суди мали подаваги ся до окружних судів, і далі за інстанціями6• 

Яюцо дореформена цивільна палата постійно наглядала за 

сирітськими судами, надсилала їм обов' яз кові' ;щя;вИКонаніlіІ укази 

та 'ревізувала опікунські звіти, то окружний суД лише ·розглядав 

скарm: Разом з тим сучасники продовжуваіrИ'rоворити про особли

вість подвійного підпорядкування сирітського суду. І. С. Вольман 

відзначав: «Сирітські суди ... є установами адміністративними, 
підпорядкованими в одному відношенні також адміністративним 

органам ... , а в ітщюму- устатювам судовим. ... [і] є ... су.мішшю 
бідамств адміністративного та судового»7• '' '· 

У 1908 році Сквирський сирітський суд прИзначив опікунів 
над сиротами та майном, зокрема кількома цукровими заводами, 

спадкового почесного громадянина О. Сетгофера. У процесі реві

зії річного зві'ІУ опікунів сирітським судом було встановлено, Що 

документація не відповідає встановленій формі. На цій підставі 

сирітський суд звільнив опікунів. Опікуни оскаржили ухвалу ripo 
звільнення до Київського rубернського правління, зазшііі:аючи, що 
звіт складений за правилами італійської бухгалтерії. Губернське 
правління задовольнило скарrу і скасувало ухвалу сирітськОГо 

суду в порядку нагляду. Інші опікуни, що вже були призначені 

сирітським судом на зміну старих, оскаржили указ правління до 
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Сенату8, який скасував цей акт. Сенат визнав, що сирітські суди 

перебувають у подвійному підпорядкуванні: rубернському прав

лінню та окруЖНому суду. Губернське правління, дізнавшись про 

неправильні дії сирітського суду, мало притягти винних до відпо

від3ЛЬності, але не м8ло права скасовувати рішення сирітського 
суду, вИнесене по суті справи9• 

ТакИм чином подвійність підпорядкування сирітського суду 
після судової реформи 1864 р. полягала тільки в тому, що rуберн~ 
ське правління не моnю скасувати його рішення. 

· Сирітські суди та інші станові органи опіки були об'єктом 
критИКи бага'J.'і,ох сучасників. Їх, починаючи з 1803 р., намагалися 
чимос1& зам:іиити, і в процесі опікунської реформи ці органи були 

одним із чинників розгортання дискусіїнавколо проблеми судового 

завідування оnікунською справою. 

Після невдачі проекту Цивільного уложення ] 810 р., який 
передбачав створення особливих опікунських судів, комісія 

М. М. Сперанського презентувала у 1837 р. проект опікунського 
статуту, за яким: зберігався становий поділ опікунських органів 

на дворянські 'Га міські опіки. Ці органи підпорядковувалися гу

бернським oпil<al\.f10 • Хоча проект не було реалізовано, назви цих 

органів ще довго фітурували у різних нормативних актах і навіть, 

з технічних причин, потрапили до деяких статей Зводу законів 11 • 

Намір створення другої опікунської інстанції мав на меті від

окремити опіку від суду. Така мета прямо сформульована в думці 

Державної ради, Височайше затвердженій 20 червня 1839 року. 
Державна рада, крім того, наполягала на терміновому вилученні 

з компетенції сирітських ·судів справ по так званих слонукальних 

(рос. -- «понудительньІХ») оnіках, різновидами яких були опіка 

над марнотратНиками та казенними боржниками. Ці опіки були 

чимос1ь середнім між nокаранням та запобіжним заходом, і уряд 

вважав, що ними мають завідувати генерал-губернатори, як це було 

передбачено в Установах для управління rуберній. Такий nідхід 

нам видається необгрунтованим, оскільки з підвідомчості суду на 

користь адміністрації вилучалися справи, які прямо стосувалися 

обмеження особистих прав підданих. 

Утім позиції Державної ради про відділення опіки від суду за

конотворці свято слідували у nроектах опікунських статутів J 84 7, 
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1854 та 1860 років12, .хоча у Височайше затверджених основних 

положеннях із перетвореННя судовоїЧастини в Росії від 29 вересня 
· 1862 року між iimmм заінаЧалося: <<уЧасть мирових суддів у здій
сненні заходів у oпikjнd6kt.ii справах має бути визначено у положенні 
про опіКU>>1\ Іірое:Кт·rі&юження про опіки 1875 рокутежзасновувався 
на засадах правил 1839 року. За цим проектом єдиним органом опіки 
мала стііій' Повітева опіка, ЩО ніби поєднувала функції дворянської 
опіки та сирітського суду. З міркувань економії казенних кошrів упо

рядники відмовились від губернської опіки та встановили механізм 

оскарження рішень повітсвої опіки окружним судам14• 
Ця модель стаЛа об'єктом·криmки частини юридичної громад

ськості. М. Стрепетов yl 882 році опубЛіКував rрунтовну статпо, де 
розкріfrіп<УВВ:в пРоект 1875 року. Вітаючи відмову від губернської 
опі'кй', М. Стрепетов вважав судовий механізм оскарження таким, 
Що загальмовує вирішення питань та шкодить ефективному опікун
ському господарству. Суд має справу із постійними правовими фор

мами, а опіка- із мінливими господарськими питаннями.ІQрист 

цитує Й. К. Блюнчлі, який зазначав, що пиТання опікунс~коj· сnрЗВи 
завжди полягає не у справедливості, а у корисності та доцільності. 

Відзначаючи, що в опікунській царині «вже зараз відчувається 

судове гноблення», М. Стрепетов висловлює побажання: «щоб 

комісія із рефорwування опік сктtа.ла із терезів Феміди зайві гирі 

у в'J!!Ляді турбот п· про опікунські справи, інакше ця сліпа богиня, 

що і без того іноді ttepeз с.п.іпоту приШtає біле за чорне, до кінця 

зіпсує чутЛИвість своїх терезів та втратить всяку довіру до себе 
зі сторони усіх, що поки ще вірують в неї»15 • 

Проект і'875 року теж залишився без руху, оскільки у 18 82 році 
була розпочата робота з підготовки нового цивільного кодексу. 
Височайше затвердженою 11 грудня 1884 року думкою Держав
ної ради було передбачеІJО, «.з огляду на крайню незадові,цьніСJ1'lЬ 

нітішнього устрою опікунської ttастини», Ife чeкa.Iq1:ffi закінчеІЩЯ 
роботи над цивільним уложеІЩЯм, підГО'І)'Вати та вщсти на обго
ворення Державно'!" ради пропозиції із перетворення органі~ опіки 

і піклування. В результаті був підготоЩІений проект Положеная 
про опіки і піклування, оприлюднений 1891 року. 

Понад третину пояснювальної записки до проею:у присвячено 

питанню вибору органу опjки та піклування16 • Комісія вистУпИла 
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проти с:танового поділу органів опіки, зазначивши, що слід прагну
ти до єдності влади у нижніх П інстанціях, а не до спеціалізації17 • 

Більшkть осіб, які на запрошення комісії надіслали свої зауваження 

на проекг, висловились за судове завідування опікою, через мирову 
юстицію. Було багато Прихильників передання опікунської влади 
земствам, а дехто відзначив, що однаково раціональним є дору

чення опіки і судовій владі, і земствам. Тільки голова Кутаїського 

окружного суду категорично висловився, що справи опіки мають 

суто господарський, а не судовий харакгер18 • 
У 1::воєму виборі комісія зупинилася на мирових судах як не

залежн-их, авторитетних та близьких до населення органах. Проте 
у 1.891 році інститут мирового суду майже скрізь був скасований. 
Тому, згідно зі ст. 3 проеюу, передбачалося, що опіки та піклування 
у судоно-мирових округах відаються з'їздами мирових суддів, а у 

місцевостях, де введено положення про земських начальни

ків, -у судових Присутствіях їх повітових з'їздів. Ближчий нагляд 
за опіками пропонувалося покласти на опікунських начальників: 

дільничних мирових суддів, земських начальників, міських та 

волосних суддів19• 

Серед критиків проеюу опікунського статуту були такі, хто 

критикував судове завідування опікою. Член Київського юридич

ного товариства І. Я. Давиденко згадував, що коли поступив на 

службу у 1851 році, тd був свідком діяльності сирітських судів при 
ратушаІХ та магістратах і засвідчує, що із відмежува.JПІЯМ сирітських 

судів від судових органів, у nроцесі реформ 1860-х років, діяльність 

сирітсJ,ких судів значно покращилась20• 

Було і багато прихильників судового завідування оnікою. Так, 

О. С. Невзоров визнавав відповідне положення проекту правиль

ним та доцільним21 • Юрист і письменник Г. Л. Вербловський, 

загалом поділяючи позиції редакційно]" коміс і]" проекту, був проти 

переДанНЯ оп!~~ської влади земським начальникам. Він виступав 
за у~'~с:~ан'о~иі.J·одноособовий орган опіки- опікунського суддю. 
Опікунським судДею міг бути повітовий член окружного суду, 
мировий суддя,· або голова волосного суду. Опікунський суддя мав 

би бути більш незалежним та володіти більшим обсягом вільно
го часу порівняно з переобтяженим повноваженнями земським 
начальником22 • · 
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Доволі послідовно відстоював завідування суду опікою 

К. П. Змирлов. Різко критикуючи позицію М. Стрепетова, він по

силався на те, що в усіх цивілізованих європейських державах 

саме суд очоmоє управління опікунською частиною. Навіть сам 

Й. К. Блюнчлі, на якого посилається М. Стрепетов, брав участь у 
розробці Цюріхського цивільного кодексу. за яким система урядо-

•• о • о • 

во1 ошки ПІдпорядковується верховному наrnяду судових оргаmв . 
Крім того, при обговоренні, за участю професора Г. Дернбурга, 

Прусського положення про опіки від 5 лиmш 1875 року було ви
словлено, що справи опіки мають на собі характер справ судо(lого 

управління, і тОJ\1.)1Не вбачається підстав для іХ вилучення _звідом

ства суду. Автор звертає увагу на те, що в опікунських справах, так 

само як і в інших справах судового управління судами, виносяться 

не рішення, а окремі ухвали. Ці ухвали згідно зі ст. 891 Ста1)'ТУ 
цивільного судочинства могли бути скасовані в результаті зміни 

обставин справи, а тому мінливість опікунських справ не ВС1)'Пає 

у конфлікт із принципом непохитності судових рішень23 • Під су

довим управлінням імовірно розуміється термін дореформеного 

процесуального права, що означав різновид непозовного, дещо 

подібного до сучасного наказного, провадження24• 

Проект 1891 року потонув у дискусіях і не був реалізований. 
Починалося ХХ століття, із своїми підходами до опікунської справи 

та судової влади. 

Малиwев О. О. (Київ). Питання судової влади в контексті спроб 

реформування опікунського права Російської імперії 
Розглядаються уявлення та концепції часів Російської імперії ХІХ ст. 

щодо місця судової влади в системі інститутів опіки і піклування. 

Маль1wев А. О. (Киев). Вопрось• судебной власти в контексте 
попь1ток реформирования опекунского права Российской империи 

Рассматриваются представления и концепции времен Российской 
империи ХІХ века относительно места судебной власти в системе инсти

тутов опеки и попечительства. 

• О. С. Невзоров наводить цИвільнИй кодекс Цюріхського кантону ЯІ< єдиний 
у Західній Європі виняток, на тлі повсюдного судового завідування опікою. 
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M~tlyshev О, О. (Kyiv). Questions of the judicial authority in the 
contex1: of the guardianship law reformation efforts in the Russian Empire 

· The article studies the opinions and concepts of ХІХ century Russian 
Empire concerning the position of the judicial authority in the system of 
guardianship and trustee!ihip institutions. 

1 Невзоров А. С. Опека над несовершеннолеmними. Исторический очерк 

института и поло.же1ще его в действующем российско.,f законодательстве. -
Ревель,1892. -С.124. 

2 Державний архів Чернігівської області: Анотований реєстр описів. - Т. 1. -
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256-257, 259. 
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9 Taw само. -Арк. 25 
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Юридического Общества за 1892 г.- С. 1-2. 
17 Вербловский Г Л Новейший проект устава об опека:х и попечитЄJІьсnюа:х /І 
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тия. - Т. ХІІ. -.Книга первая (сентябрь). - М.: Типография А. И. Мамонтова и 

Ко, 1892.- С. 84-106. 
18 Невзоров А. С. УІWЗ. соч. - С. 140. 
19 Загоровский А. И. УІWЗ. соч. - С. 60. 
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Дмитришив Ю. Л. (Львів) 

ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКОГО СУДОЧИНСТВА 

ЗА ХЕЛМШСЬКИМ nРАВОМ 

маловивченим питанням історії прав.а є хелмінське право та 
особливості його з~стосування на уКраїнс~Ких землях. Цей різно
вид маrД~бурзького права сфор~вався у середньовічних містах 
Прус~ії- Top:YJri і Хелмно (зараз обидва містяться на території 
Польщі).Іі#ше дослідженнЯ. стосується переважно особливостей 
застосування хелмінського права у м. Торунь. 

До компі:mпщії міської ради за хелмінським правом, як і за 

магдебурЗьким правом загалом, налеЖали адміністративні ~ ~удові 
функції•. Діяльність лавничих судів уреrульовували ординації 1444 
та 1613 рр. Важливу рОль серед джерел права Торуня відіrравали 
такожортиліз Магдебурга, що направлялися для Торуня на прохання 

органів місЬкоївлади або сторін процесу. Окрім того, вищі суди вида
вали правові роз' яснепня вейс'І)'МерИ (weisthUтer ). Правову основу 
длЯ ортилів і вейс'І)'Мерів становили норми Саксонського Зерцала. 

Утім, отримувати ортилі з Магдебурга моrnи не всі міста, а 

тппе ті, у яких діяли вищі апеляційні суди. Такий суд існував у 
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Хелмно, його функці1" виконувала міська рада. Проте в окремих 

випадках Торунь також міг отримувати ортплі з Магдебурга без 

посередницrва міської ради Хелмно. Такі ортплі переважно сто

сували,:ь спорів між міською радою й мешканцями міста щодо 

нерухомого майна на т"ери.торі1" міста. Ортилі направлялись з Маг
дебурга до Торуня, як правило, у формі єдиного документа або 

збірнmса орти.лів. 

Посада бурграбія була встановлена в місті після переходу Ко

ролівської Пруссії до складу Польщі::. У спискурадників бурграбій 

уперш(: згадується в 1481 р. Бурграбія призначав польський король 
із чотирьох кандидатів із числа радників, яких пропонувала міська 

рада. Про призначення королівського бурграбія повідомлялось ве

ликим дзвоном на ратуші перед оголошенням результатів виборів 

радлm<ів. До завдань бурграбія у місті належала репрезентація в 

місті інгересів короля. Бурграбій займав центральне місце у сис

темі міського самоврядування міста Торуня. До його повноважень 

належав розг.ляд, спільно з міською радою, кримінальних справ. 

Бурграбій разом з президентом підписував усі вироки в кримі

наль~mх справах. Згідно з міським вількером 1523 р. бурграбій 
здійсшовав опіку над міськими судами. Компетенція бурграбського 

суду визначалася ординацією ] 668 р. 
У діяльності міської ради Торуня важливе значення мав вількер 

1524 р. Він визначав процедурувиборів радНиків, лав~mків та інших 
органів міського самоврядування, компетенцію радників, бургомі

стрів, лавників, надання міського громадянсТва, забудови міста та ін. 
Завершувався вількер нормами магеріального права, що стосувалися 

спадкування, опіки і піклування та кримінального права. 

Положення вількера 1523 р. доповнювалися вількером 1539 р. Тут 
також було врегульовано вибори органів міського самоврядування, 

обов' я~3КИ міських службовців, вибір і компетенція судЦів1 мі,сь,~е 
громадянство, обов' язки міщан, опіка й піклування, поря,док уКЛа
дення ~~аповітів, функціонування ремісничих цехів тощо. Окре~им 
вількером було вреrульовано правовий статус сіл, що належали 

мІсту. Ряд вількерів міська рада Торуня прийняла і в поДальШі 
1623, 1634, 1650, 1678 рр. . . 

Судові функці1" поряд з міською радою виконували міСькі лав
ничі суди. Лавники (scabini, scJ1eppene) обиралися і.нІПимилавни.ка-
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ми, а з кінця ХІІІ ст. або початку XIV ст. -радниками. На перших 
порах склад міської лави складав сім осіб, а з XIV ст . ....., дванадцять 
лавників. До обов' язків лавників належала участь у судових за

сіданнях та прийняття судових рішень. Відсутність лавників у за

сіданнях міських судів каралася грошовим штрафом. За виконаІШЯ 

сво:.Х посадових обов' язків лавники отримували певну винагороду. 

Керівником колегії лавників був солтис €schultheis, vogt, 
richter), який спочатку виконував обов' язки керівника міста . .Згід
но з положенням хелмінської грамоти солтис був відповідальним 

як перед Повноважним Орденом, так і nеред містем. У XIV ст., як 
уже згадувалося, право вибору лавників належало міській раді. 

Після виборів лавників президент міста вручав їм по парі білих 

рукавиць як символ справедливості. Солтис і лавники під час 

складання присяги зобов'язувалися бути справедливими, віірними 

інтересам міста та міській раді. Каденція еоптиса та міської лави 

тривала протягом одного року. На практиці лавники виконували 

своє повноваження протягом кількох років підряд або з певними 

перервами. Незначні справи солтис розглядав одноособово. На 

рішення еоптиса можна було подати апеляцію до міської лави 

у їі повному складі. У разі неналежного виконання солтисом 

своїх обов'язків, до нього міг бути застосований штраф у роз

мірі, який міг бути застосований до особи визначеної винною у 

справі. До прибутків солтиса належала одна третина коштіВ, що 

йшли від грошових штрафів. У незначних справа."'<: сума штрафу 

повнісnо переходила до солтиса. Окрім солтиса, важливе місце 

у лавинчому суді відігравав старший лавник (scheppenmeister), 
який у всіх документах лави згадується як один із перших. Стар

шого лавпика обирали інші лавники й у його руках були ключі 

від будинку лави, де містилася документація та фінанси лави. 

Старший лавник виконував і інші особливі функції у лаввичому 

суді. Зокрема, Щоранку в робочі дні судовий возний повідомляв 

старшого лавпика про справи, які надходили до суду. До повно

важень старшого лавпика належало також надання дозв·олу іншим 

лавникам на виїзд з міста, розгляд разом з іншими лавникамп 

недоліків у роботі суду та повідомлення про це міської ради, 

ведення засідання лавників та підрахунок голосів у конкретних 

цивільних і кримінальних справах. 
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Важливу роль у діяльності суду відігравав допоміжний апа

рат суду. Серед·дих працівників основне місцінал~жало,~ЮЗ"!fОму, 
якого призначал;а міська рада. До його повнqважень. f{алежало за

прошс::ння лавників до участі у судових засіданнях,. ПQвідр~д~ння 

сторін. про час розгляДу їхніх справ у судах та виконання. ,інших 
доруч,;::нь :старшого лавпика й інших членів суду. Возний та;кож 

зобов'' яЗувався зберігати таємницю суду, контролював процес 

сІUІати судових штрафів та ін. З кінця XIV ст. у Торуні було запро
ваджено посаду адвоката (procurator, advocatпs ). Адвокати перед 
вступом на посаду складали присягу перед органами влади міста, 

де вказувалось, що вони зобов'язувані дотримуватись норм пра

ва, мі<:ьких вількерів і діяти згідно з інтересами сторін процесу. 

Адвс;жати брали участь у судових засіданнях на прохання сторін 

абороЩ1Іса. Лише в окремих випадках адвокат міг відмовитися 

від участі.в судових засіданнях3 • 

Судові вироки у кримінальних справах виконував кат 

(schar:lnchter). До його функцій належали застосування :ropryp, ви
конання смертних вироків та болісних, .калічних і ганебЩІХ :rщр. За 

виконання кар кат отримував гроші та інпіі вИнагороди. Доnомогу 
в роботі суду надавала також міська поліція пахолки. 

Лава виконувала свої функції колегіально. У місті, окрім 

одноо·собового суду солтиса, існував ряд інших судів, зокрема 

звичайний суд, гостинний суд, потрібний суд і кримінальний суд. 

ЗЕ:ичайний суд відбувався кожні чотирнадцять днів і до його 

складу входили солтис і не менше шести лавників. В окремих 

виrі:ащих суд міг розглядати справи за участі трьох або двох ;г.rав
ників. Звичайний суд розглядав цивільні та кримінальні справи, 
що в~одили до його компетенції. Цей суд міг розmяд;іти справи, 
сторш1ами яких були мешканці міста Торуня. 

Інір.ИМ міським судом був т.зв. потрібний суд, який збирався з 

приводу справ, що виникали у разі певної потреби. 

Окремий суд розглядав справи гостей міста. Цей суд отримав 

назву гостинний і до його повноваження належали справи осіб, які 

проживали в інших населених пунктах. Перші згадки про гостин

ний суд належать до XV ст. (1408, 1415, 1465 рр.). З компе~ещtії 
да~о~с~ суду були вилучені всі справи, що стосувались міської 
нерухомості. 
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Кримінальний суд (peinliche Gericht) розглядав кримінальні 
справи в разі затримання злочинця на місці вчинення злочину. 

З апеляцією на рішення міських суді.Б'.мо:ЖН~·буЛ0 звеJлатися 
до міської ради як суду другої інстанції.·Судовий процес відбувався 

колегіально, але кожен із суддів міг розrnядати справи одноособово. 

Судовий процес розпочинався т.зв. гаєпням - встановленою 
у XV ст. церемоніальною процедурою, що складалася з ряду 

запитань і відповідей солтиса, старшого лавпика і возного. Після 

завершення запитань і відповідей суд переходив до розrnяду справи 

по суті. Спочатку суд відбувався під відкритим небом на ринковій 

площі. На початку XIV ст. в Торуні було побудоване спеціальне при
міщення для лави. Після побудови приміщення раrуші заеідання 

суду лавників відбувалося в окремому П приміщенні. 

На рішення, що виносились суддями одноособово, можна було 

зверrатись з апеляцією до міської лави. У справах, де лава висrу

пала судом І інстанції, з апеляцією сторqюі~вертались до міської 
ради як суду П інстанції. Міська рада буда також апеляційним 

судом на рішення сільських судів сіл, що належали місrу Торунь. 

Під час розrnяду апеляційної справИ додавались матеріат;r суду і 

інстанції та документи про оплаrу сУдового мита. Міська рада по 
апеляційній справі видавала декрет, який вписувався до лавничих 

книг. Декрет міської ради Торуня можна було оскаржити до міської 

·радиХелмно, яка була вищим судом хелмінського права. Утім, на 

пракrиці декрети міської ради Торуня оскаржуваЛи ЗдебіJІБfuого 
напряму до Магдебурга. 

Після входження Королівської Пруссії разом з містами 

Хелмно й Торунь до Речі Посполитої відбулися певні зміни в 

діяльності солтисько-лавничих судів. Зокрема, з об'єднанням 

у Торуні Старого й Нового міста було створено спільну кан

целярію для лав обох міст. Зберігся попередній процес :вибору 

лавників. Присягу новообрані лавники складали за учас:ті пре

зидента міста. Лавники зобов'язувались брати участь у судових 

засіданнях і в прийнятті судового рішення. Новообрані лавники 
складали також подяку міській раді за свою підтримку. Після 

чого лавники знайомилися з салтисом та обирали старшого 

лавника. Один із лавників зберігав ключі від каси міської лави 

та архівів. Прізвища лавників вписувались до міських книг. 
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Лавники виконувfuІИ свої повноваження пожиттєво>Ніхто не 
міг усунути лавника з його посади інакше, ніж у передбачених 

законах випадках. До таких випадків належало вчиненнятЯжко

го злоLtину (крадіжки, фальшивої присяги, вбивства, сімейно1" 

зради ) або службового злочину. Лавничі суди у місті Торуні 
функціонували до 1793 р. 

Отже, у прусських містах Торунь і Хелмно сформулась своє

рідна система судочинства, яка дещо відрізнялась від міських судів 

за класичним магдебурзьким правом. Тому можна стверджувати 

про наявність особливостей міського судочинства за хелмінським 

правом, які поступово почали переймати деякі інші міста, зокрема 

й українські. 

Дмитришин Ю. Л. (Львів). Організація міського судочинства за 
хелмінс:ьким правом 

Дос:піджуються організація міських судів та міське судочинство в містах 
·тарунь і Хепмно за хепмінським правом. · 

· Дмь1тришин Ю. Л. (Львов). Организация городекого судоnрсщз
водства за хелминским правом 

Исс:педуются орr·анизация городских судов и городское судапроиз
водство в городах Торунь и Хепмно за хепминским правом. 

Dm1ytryshyn Yu. L. (Lviv). Oгganization of city legal pгoceedings 
according to Khelmian law 

City courts апd legal proceedings in cities Torun' and Khelmno according 
to Khelmian law are researched . . : .. ·.: 

. ·І KamifJska К. Sqdownictwo miasta Torunia do polowy XT?fl w. па tle ustroju sqd61v 
niekt6rycl1 miast Niemiec і Polsld.- Иw·szawa-Poznafi-Torun, 1980. -S. 93-94. 

2 Вiskup М RoZІvoju gospodarki c.;ynszowe і utrwalenie ustroju stalowego па 
pqmorzu Wschodnim pod Rzqdami la·zyzackimi (1310-1466) /1 Нistoria Pomorza.
Poznan, 1969.- Т. 1.- Cz. 1.- S. 581-775. 

з .Jannolik W. Rozwqj niemiecldego prawa mie:iskiego па Podlasiu do Unii Lubelski~j 
1569roku// PrzeglqdНist01yczny.- 1982. -М 73. -Z. J-12. -S. 23-46. 
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Бедрій М. М. (Львів) 

ЗНАЧЕННЯ КОПНИХ СУДШ В ІСТОРІЇ 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ПРАВОВОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Проблема, задекларована в назві цієї праці, викликана тим, що 
·не кожен сучасний правознавець цілковито усвідомлює, наскіль

ки важливим є дослідження історії українського права загалом і 

кomrnx судів.зокрема. У пошуках ефективної моделі судовоївлади 

законодавець нерідко нехтує багатим правовим досвідом україн

ського народу, уникає очевидних істин, вважаючи їх пережитком 

минулих століть. Як наслідок, можемо спостерігати нежиттєз

датність окремих законодавчих положень і обмежені результати 

судових реформ, у тому числі реформи 201 О р. Тому існує потреба 
розmянути значення копних судів в історії державотвор(:ННЯ та 

правового розвитку України, переосмислення якого здатне відкриrn 

нові можливості для оптимізації судової влади. 

Така категорія історико-правової науки, як «значення» того чи 

ітпого досвіду, є складною, відтак пропоную розглянути :шачен

ня копних судів в історії державотворення та правового розвитку 

України у трьох основних площинах: 

-історичній (значення діяльності копних судів для тогочасного 

права та населення українських земель); 

-теоретичній (значення досліджень копних судів у пізнанні 
та висвіт.ленні інших наукових проблем); 

-практичній (значення досвіду копних судів для сучасної 

Української держави). 

Історична площина. Збереження українських традицій гро

мадського судочинства було зумовлене насамперед суспільними 

потребами, адже навіть у період XIV-XVIП ст. існувала необхідність 

діяльності ефективного і швидкого судового органу, який не визнавав 

станових принципів судочинства. Тому з XIV ст. вервні суди пере
йшли на новий щабель розвитку - коrті суди. Їх функціонування 
відіграло винятково важливу роль у гаратуванні правового r;:тarycy 

українського селянства, бо копний суд був дієвою гарантією С'JДового 
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захисту його прав. Унікальність цього інстиl)"І)' виражалас.ь водно

час і в тому, що селяни не тільки зберегли можливість вирішення 

судових справ за межами домініального ( вотчинного) суду, а й самі 
мали право, будучи копними суддями, вирішувати справи, .в яких 

стороною був представ~ик привілейонаного суспільного стану. На
ведений судовий демокрІП"Изм був небаченим явmцем у тогочасній 
Європі, що доводить високий рівень розвитку українського права. 

Діяльність кomrnx судів мала вплив на історію державотворення 

та правовий розвиток не лише на украt"нських і білоруських землях, 

а й на литовських. Норми копного права були рецептавані у законо

давстві Великого князівства Литовського, а функціонування копних 

судів було санкціонованим у Сттугах 1529, 1566 і 1588 рр. Як на
слідок, копні суди поширились навіть на еrnічну територПо Лmви. 

В умовах відсутності Української держави копні суди буЛИ 

унікальним механізмом, який забезпечував збереження та розви

ток українського національного права. На засіданнях цих органів 

застосування законодавства було обмеженим, натомість широко ви

користовувались українські звичаєво-правові норми. Це важливий 

аспект :історичного значення копних судів для державотворення та 

правового розвитку України, адже якщо припустити, що право є 

таким невід'ємним елементом народу, як його звичаї, мова, куль

rура, то копні суди, забезпечуючи дію українського права, сприяли 

збереж·~нню самоідентичності та сутності українства впродовж 
довголітньої відсутності Української держави. 

Занепад копних судів та посrупове припинення їх діяльності 

на українських землях припадає на XVIII ст. Проте апробовані 
століnJьою практикою копні правові звичаї продовжували засто

совуватись у сільському судочинстві навіть у ХІХ ст., а подекуди 

й на початку ХХ ст. Існують відомості про поволання, гоніння 

сліду, ходіння лід дерном, які проводили українські селяни на

віть у згаданий більш пізній період. Також відчутним був вплив 

колного права на так звані селянські самосуди ХІХ ст. - nочатку 

ХХ ст., адже народна пам' ять про право громади на справедливий 

суд інколи переважувала існуючі на той час законодавчі заборони. 

Теоретична площина. Дослідження історИ колних судів і 
копного судочинства здатні відкрити шлях до вирішення imnиx 

складmп. наукових проблем. Попередниками копних судів були 
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давньоруські вервні суди та додержавві суди родових спільнот 

(общин), ЩОДО ЯКИХ немає ІСТОрИЧНИХ джерел, ЯКЇ Дали б ЗМОІу 
ЇХ всебічно дослідити. Натомість джерела про діяльніс-л;. копних 

судів дійшли до сьогодення, щоправда, у незначній кількОсті. Від
так у процесі пізнання характерних рис копного судочинства, яке 

збереrnо чимало архаїчних елементів, існує можливість усвідомити 
деякі особливості вервного та додержавного судочИн~~а. 

Рішення копних судів і протоколи їх з.асідань, які. с~адалис~ 
ВОЗНИМИ, Є ВажлИВИМ джереЛОМ ДЛЯ ДОСЛІДЖеННЯ матерІаЛЬНИХ І 

процесуальних норм українського звичаєвого права .. У цих доку
ментах відображені особливості звичаєво-правового реrулюва:ння 
речових прав, земельно1· власності, зобов'язань, делікrів, а також 
кримінальної відповідальності (народних уявлень про злочин і 

кару). Однак найбагатшими ці матеріали є на процесуальні норми 

українського звичаєвого права, які регулювали відкриття прова

дження (позов, обрання копних суддів та ін.), здійсІщння попере

днього розслідування (гоніння сліду, звід, поволання, сок, «давання 

вини» тощо), судовий розгляд (заклад, судові дебати, примиреЩІЯ 

тощо), докази та доказування («лице», свідки, присяга, ор)~алії·та 
ін.), ?.СJ?ірження рішення («обча копа» та .ін.), а також його ви
конання. ( « оговор копний», звільнення злочинця дівчиною тощо). 

Праюпuч1Ю площина. Переходячи від минулого в сучасність 

у контексті копних судів, важли;во ·зберегrи раціональнісп, у тих 

пропоЗІщіях, які мати б бути враховані законодавцем. У цьому 

аспекті варrо згадати заяви І. Ю. Черкаського про необхідність від

родження копних судів і копноголрцва в умовах 20-х років ХХ ст. 1 

та ЇХ об' єкrивну критику видатним ученим М .. П. Василенкоl\Р і його 
колегами. Разом з тим н~ можна також не підкреслити мужності та 

патріотизму І. Ю. Черкаського, адже ці заяви лунали під час сталін

ського режиму й напередодні пасилених репресій. 

Насамперед юридичній спільноті варто звс;:ртатись до до

свіду копних судів як морального прикладу неупередженості, 

об'єктивності та динамічності органу, що здійснює судову владу. 

Безперечно, повернення середньовічнИх копНИхсудів у сучасну 
Україну більш ніж недоцільне, проте кожному судді слід розуміти, 

що він повинен знати не тільки текст закону, а й проникнути в дух 

права та виховати .в собі відчуття справедливості, адже тільки таке 
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судочинство можна буде назвати правосуддям. Саме цього юшчає 

сучасні покоління історія копних судів і копного судочинства. 
Крім того, необхідно виокремити nоложення національного 

nраБового досвіду, що є актуальними у сьогоденні й могли б мати 
певне практичне застосування у законодавстві та юридичній прак
тиці. Досвід функціонування копних судів на українських землях 
дово,щrrь, що ефективність судової влади в Україні залежить від 
демократичності засад їі формування та здійснення. З огляду на 

ці міркування існує необхідність демократизації судової системи 
УкраІнської держави через такі заходи: 

а) надати реальної дії ст. 63 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 07.07.2010 щодо функціонування інституту при
сяжних. Присяжні повинні стати важливою частиною судів другої 

ланки, адже даний правовий інститут відповідає демократичним 
засадам правосуддя та історичному досвіду; 

б) за умови адаптування правового інституту копного суду до 
сучасних умов він міг би набути форми органу відновного право

суддя. Кожна територіальна громада повинна вирішувати (очевидно, 

через утворені нею органи) певне коло судових справ, яке доці.тіьно 

було б визначити у процесуальному законодавстві. Для набуття 
юриди'ІНОЇ дії прийняте громадою рішення необхідно затвердити 

держанним судом. Пропонована процедура відома у програмах від

новного правосуддя інших європейськихдержав3 і здатна покращити 

якість еудочинства в сучас"Ній Українській державі, а також зменпmти 

надмірне наванта:ження судів першої інстанції. 

Підсумовуючи висло:в:rrені міркування про значеннЯ · копних 
судів в історії державотворення та правового розвйтку· України, 

варто відзначити, що згадана наукова проблема не лише цікава й 

актуальна, а може також лозитивно вплинути на сучасне судочин

ство. Водночас цей правовий досвід українського народу здатний 

виконати виховну функцію у підготовці моральних і висококвалі

фікованих фахівців у галузі права. 

Бедрій М. М. (Львів). Значення копних судів в історії державот
ворення та правового розвИтку України 

' Р_еsmянуто значення копних судів в історії українського права, зна
чення,:f:< дослідження для історико-правової науки та досвіду їх діяльності 
для сучасної судової системи України. 
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Бедрий М. М. (Львов). Значение копнь1х судов в истории госу

дарственного и правового развития УкраиньІ 
Рассматрено значение копнь1х судов в истории украинского права, 

значение их исследования для историко-правовой науки и опь1та их дея

тельности для современной судебной системь1 УкраиньІ. 

Bedriy М. М. (Lviv). The role of «kopa» courts in the history of state 
and law development in Ukraine 

The author highlights the role of «kopa» courts in the .history of Ukrainian 
law, the value of their studying for the legal history science and experience of 
their activity for the modern judicial system of Ukraine. 

1 Черкаський І. Громадський (коттй) суд на Україпі-Русі ХVІ-ХVJП·в.в. 11 
Праці комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського nрава. -
Вип. 4. -К, 1928. -С. 56. 

2 ВасиленкоМ ПередмОва 11 Праці комісіі~ для виучування історії західно-
руського та вкраїнського права. -Вип.· 4. - К., 1928. - С. VIII. . 

3 Коваль Р. Актуальні питання впровадження відновного правосуддя 

в правову систему Україтш // Судоустрій і судочинство в Україні. - 2007. 
-МІ.- С. 19-24. 

Макарчук А. В. {Київ) 

ВІЙСЬКОВА ЮСТИЦІЯ 
ДЕРЖАВ ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗУ. 

ЯК ЧИНІІИк ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ· 
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 

Уведення військових сил держав Четверного союзу на тери

торію України мало значний вrти:в на українські державотворчі 
пошуки 1918 року. Німецько-австро-угорські війська вряrували 
Українськ)' Центральну Раду від військової поразки. На Почат
ковому еТапі (протягом лютого- першої Половини березня) місії 

збройних формувань Центральних деtрkав на території України 
були безумовно лояльними щодо Центральної Ради та Ради На
родних Міністрів як сторони, що їх запросила. 
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·Однак відносини військ держав Четверного союзу із місцевим 

населенням відразу набули стану напруги з ряду причин, серед 

яКиХ: :Несвоєчасне роз'яснення Центральною Радою причин і 

мети появи нових союзників, які ще донедавна були ворогами; 
відсутність єдиного механізму постачання прибулих військ, що 
здійснювалося· на розсуд керівництва окремих частин і підроз

ділів; недружня пропаганда опозиційних до Центральної Ради 

ПоЛітичних сил тощо. 

З іншого боку, командування армій Центральних держав спо

стерігало невтішну тенденцію суттєвого скорочення обсягів засіву 

сільськогосподарських угідь, викликану сумнівною земельною 

політикою Центральної Ради. 

Дослідникпроблематики О. О. Кураєвназиваєдату 19 березня 
1918 р. як рубіж, від якого ставлення до Центральної Ради та їі 
уряду з боку німецького головнокомандування різко змінилося. 

Не останню роль тут зіграла особиста позиція генерала В. Гре

нера, який розкритикував дипломатичне відомство за намагання 

ставитися до Українського уряду як до рівного партнера і радив 

узяти приклад з австрійців, які широко застосовували реквізиції 

збіжжя та запровадили пракrику застосування смертної кари щодо 

місцевого населення1 • 

21 березня вийшло розпорядження керуючого німецькими вій
ськами А. фон Лінзінгена про запровадження на території України 

законів військового часу та смертної кари. Серед порушень, які 

підлягали покаранню, називалися: невиконання військової при

сяги, шпигунство, державна зрада, порушення публічного спо

кою, заклик до повстіnтя тощо2 • Нагадаємо, що смертна кара на 
територі1'УНР була·скасована ще Третім Універсалом Центральної 

Ради (листопад 1917 р.). 
Мііністр судових справ М. С. Ткаченко 23 березня відповів на роз

порядження А. фон Лінзінгена про встановлення німцями військово

польових судів циркуляром до прокураторів окружних судів, у якому, 

зокрема, нага,цущ, що іноземні суди не мають законної сили в УНР, 

для суду над громадянами держави існує система загальних судів та 

вЩськових судів при комендантах військових частин, а ОІЖе «засуджу

вання німецькими й австрійськими судами громадян УНР є втручання 

в законну судову власть і тому являється беззаконним вчинком»3 . 
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Німецькі та австрійські відомства поставились надзвичайно 

негативно до видання цього циркуляра. Зокрема Д. І. Дорошенко 

згадує, що за три дн~ 26 березня головне німецьке командування на 
Україні заявило протест як проти тону і форми циркуляра, таК і проти 
ТОГО, ЩО такий циркуляр було Видано без ПОПереднього ВИЯСНеННЯ 
справи і порозуміння із німецькимивлас'ІSІМІf. С. П. Шелухін (пред

ставШІК. партії соціалістів-федералістів та наС'І)'ПНИК М. С. ТкаЧенка 

на посаді міністра юсnщіі) згодом докладав чимало зусиль, щоб 

заrnадиrи «негарне враження» від цього доК)rмента. 

Дослідники проблематики В. І. ГоловЧеНко та В. Ф. Солда:rенко 

вказують, що роз' яснепня про неправомірнІсть ТЗІ<ИХ дій військо
вої адміністрації союзників надавалося також і МВС УНР. Проте 
німецькі та австрійські військово-польові'с)щи продов)}сували ви
носити смертні вироки щодо громадЯн YRP5•· 

Іноді поодинокі волаючі прояви нехтування державним зако

нодавством УНР з боку німецько-авсТрійсько~ військової юстиції 
все ж удавалося припинити. Так, у зв' язку зі смертними вироками 

дванадцятьом мешканцям Херсона була утворена спеціальна слідча 
комісія Центральної Ради на чолі·~· сіоніетом Мойсеєм Гіндесом, 
але іївимоm скасувати чи відкласти викон.ання присуду командир 

дислокованої в містj 11-ї дивізіЇ· австрІй~'ьКИйгенерал фон Мец 
відхилив. Тоді М. Гіндеснаправив телеrр'аМиМ. С. Грушев,~ькому, 
В. О. Голубовичу й членам уряду УНР, а голова Ради Народних 
Міністрів звернувся вночі телеграмою до командувача австрійських 
військ феЛьдмаршала Е. Бем-Ермолі й телеграфував послові графу 

Й. Форгачу; лише тоді вирок скасували6• 
Зазначимо, втім, що загальний стан справ залишався невтіш

ним - німецька військова адміністрація поступово перебирала на 
себе функції судової системи7 де-юре суверенної України. П~рвісно 
це явище мало локальний, дещо стихійний характер. Ситуація 

змінилася із прийнятrям німецьким військовим командуванням 
за основу курсу на заміну режиму Центральної Ради. Узурпація 

повноважень судової гілки влади стала частиною загальної по

літики німецького військового командування щодо української 
адміністрації на місцях. 

24 квітня 1918 р. в Києві відбулась нарада вищих німецьких та 
австро-угорських військових та дипломатичних посадовців. Зокре-
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:м:а були присутні генерал-л,ейтенант в. r реннер, нім~цький посол 
в Україні барон А. Мумм, австро-угорський посол граф Й. Форrач, 
німещ;кий військовий аташе Штольценберr, _австро-угорський вій

ськовий аташе майор Флейтман і урядовець війсь{<ового посоль

ства Принцінг8 • На зустрічі обговорювалося вироблення спільної 

стратегії щодо ситуації, яка склалася в Україні. За результатами 

наради було погоджено спільний погляд щодо неприпустимості 

існування в УНР власної армії, вимогу оптимізації процедур това
рообміну і торгівлі, вироблення спільної валютно-фінансової по
літики, розв'язання земельно-аграрної проблеми через ліквідацію 

земеm,них комітетів та відновлення приватної власності на землю. 
Сторони також дійшли згоди щодо майбутнього судоустрою на 
території Укра1'ни, який мав базуватися на таких засадах: 

а) для всіх вчинків і злочинів супроти союзних військ установ

лююn,ся німецькі та австро-угорські польовісуди; 

б) українська юстиція має бути захищена від терору будь-яких 

політичних організацій; 

в) у разі відсутності на Україні відповідних військових судо

вих-законів, мають застосовуватись закони ЦеІJТральних держав9• 

Повний перелік із восьми вимог до ЦеІJТральноїРади передали 

голові Ради Народних Міністрів В. О. Голубовичу. Прем'єр-міністр 

попросив два дні на роздуми.10• Того ж дня ці засади були узгоджені 
на зустрічі геперал-лейтенанта В. Тревера із П. П. Скоропадським
у ході обговорення умов підтримки німецьких та австро-угорських 

військ у разі успішного здійснення генералом Скоропадським 

державного перевороту. 

Виконанням прийнятого напередодні німцями та австрійця

ми рішення, а одночасно й апофеозом протистояння німецької 

військової юстиції та українських судових органів у питаннях 

підсудності стало опублікування 25 квітня J 918 року Наказу 
N!! 21 го~овнокомандуючого німецькими військами на Украі'ні 
генерал-фельдмаршала Г. фон Ейхrорна. За цим наказом німецькі 

військово-польові суди оголошувались фактично виключними 

органами судової юрисдикції на всій території країни, «де тільки 

перебувають німецькі війська». · 
Зауважимо, що формально сам наказ з' явився у відповідь на 

чи то арешт, чи то викрадення єврейського банкіра А. Ю. Доброго, 
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який співпрацював із німецькими вШськами. Здійснене nідлеmими 

Мінkтра внутрішніх справ М. С. Ткаченка вивезення банкіра із 

Києва до Харкова відбувалось вночі, а самі співробітники були 

одягнуті в цивільну оде:>Ісу. Такі обставини не лише nоставили 

В. О. Голубовича у «ненаrуральне становище», а й дали підстави 

для поширення чуток про діяльність підпільної антинімецької 

організаціі11 • 

Відтак, використавши цей формальний привід, Г. фон Ейхгорн 

видав наказ про впровадження німецьких вШськово-польов:их судів 

в Україні під приводом відновлення громадського порядку~ Наказ 
містив чотири основні пункти: 

1) виключно особливому німецькому польовому суду під
лягають усі вчинки проти громадського порядку, а також карні 

злочиви проти німецьких та союзних військ, як і проти всіх осіб, 

що до них належать; 

2) заборонено будь-яке порушення публічного спокою, до якого 
також віднесено «вуличні збіговиша»; 

З) заборонена усна та друкована агітація, а часописам, що 

публікуватимуть інформацію такого характеру, загрожуватиме 

закриття; 

4) констаrувалось продовження діяльності укра]·нських судо
вих установ -у обсягу, що не суперечить першому пункту. 

Аналізуючи мотиви наказу, П. А. Хрисnок указав, що німці 

керувалися необхіднісnо створення правової бази для здійснення 

судочинства над учасникаt\m повстання, яке, можтmо, розв'язалось 

би із початком планованого німецько-австрійськими силами дер
жавного перевороту12 • 

Документ, підписаний Г. фон Ейхгорном, як і звістка про 
обеззброєння німецькими військами українсько]" дивізії синьожу

панників, що сталося у ніч з 26 на 27 квітня, викликали серйозне 
занепокоєння Малої ради. Наступні два дні- 2 7 та 28 квітня у Раді 
точились гострі дебати щодо можливої реакції. 

Військовий міністр О. Т. Жуківський намагався розрядити 

напружену СИ'І)'адію заявою, що Військове міністерство з власної 

ініціативи видало розпорядження про розформування Першої 

(«синьожупанної») та Другої (перебувала на той час у Ковелі на 

шляху до Києва) українських дивізій, а з німцями цей процес лише 
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узгодило. Нібито саме роззброєння стало лише «непорозумінням» і 

чинилося у тій формі лише з метою збереження військового майна, 

що належало цим дивізіям. 

Голова Ради Народних Міністрів В. О. Голубович оголосив 

присутнім про інтерпеляцію політичних кіл Німеччини у Рейх
стазі щодо наказу Г. фон Ейхгорна про засів полів. Окрилені тим, 
що депутати німецького парламенту нібито піддали критиці по

передній наказ командувача німецькими окупаційними військами 

на Україні, депутати Малої ради вирішили, що цей наказ Г. фон 

Ейхгорна є його особистим демаршем, не погодженим із німець

кими Е:.ластями. Лунали вимоги оголошення посла А. Мумма та 

генерал-фельдмаршала Г. фон Ейхорна persona non grata, наміри 
звернення із скаргами до Рейхстагу, погрози збройним опором. 

Наказ Г. фон Ейхгорна N2 21 став першим кроком у плановано
му німецькими та австро-угорськими військами комплексі заходів, 

спрямованих на заміну українського керівництва більш лояльним. 

ЦентршІЬна Рада ж перебувала в ілюзії наявності у неї певних за

собів впливу на союзні війська. Уся немічність Центральної Ради 

проявилась, коли ввечері 28 квітня 1918 р. до зали їі засідань 
увірвався загін німецьких солдатів, і офіцер, який керував ними, 

оголосив про арешт ряду українських високопосадовців. 

Наступного дня в Києві відбувся т.зв. гетьманський переворот, 

внаслідокякого до влади прийшов П. П. Скоропадський. Новообра

ний гетьман дав згоду на умови підтримки дерЖавного перевороrу 

німецькими та австро-угорськими військами, пропоновані йому 

В. rренером. Таким чином П. П. Скоропадський визнав юрисдик
цію німецьких військово-польових судів на територі1" України та 

їх прав.о судити громадян Української держави. 

Видання командуванням німецькоУ армії" наказів про вста

новлевня на території УНР законів військового часу та смертної: 

кари, а також упровадження німецьких польових судів суперечили 

цілому ряду нормативних актів Центральної Ради. Насамперед 
це звиqайно ж базовий принцип судочинства, стверджений 

прийнятим 10 листопада 1917 р. положенням: «Суд на Україні 
твориться іменем Української Народно]" Республіки»13 • Порушено 

також і принципове положення про скасування на території УНР 

смертної кари, встановлене Третім Універсалом Укра1нської Цен-
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тральної Ради. Зазнала руйнування хитка система судів загальної 

та спеціальної юрисдикції, що постала в ході ревоmоційню( подій 

на території України як наслідок незавершеної судової реформи та 

гострої внутрішньополітичної ситуації. 

Впровадження військової юстиції держав Четверного союзу 

значно погіршило громадську думку про Центральну Раду, довело 

населенню ії політичну безпорадність та сприяло зміцненню опо-
зиційних парТій і рухів. . · · 

Саме цей аспекr зносин військового командування Централь

них держав та керівництва УНР, разом із виданням 6 квітня відо
мого наказу Г. фон Ейхгорна про засів полів відіграв ключову роль 

у дестабілізації політичної платформи Центральної Ради, дискре

дитаціПі в очах населення та, безперечно, сприяв здійсненню геть

манського перевороту, який привів до влади П. П. Сагайдачного. 

Макарчук А. В. (Київ). Військова юстиція держав ЧетверtІого со
юзу як чинник дестабілізації Української Центральної Ради 

Розглядається узурпація німецькими та австро-угорськими військо
вими властями повноважень щодо здійснення судочинства на т-ериторії 

УНР у березні - квітні 1918 року. 

Макарчук А. В. (Киев). Военная юстиция государств Четверного 

союза как фактор дестабилизации Центральной Радь• 
Рассматривается узурпация германскими и австро-венгерскими 

военнь1ми властями полномочий по осуществлению судапроизводства на 

территории УНР в марте- апреле 1918 года. 

Makaгchuk А. V. (Kyiv). Military justice of the Quadruple Alliance as 
а destabilizing factor of Central Rada activity ,, ·" . 

The usurpatioп of judicial authorities Ьу the Germaп апd Austro-Huпgariaп 
bodies іп the UNP in March -April1918 is described. 
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Гончаров А. В. (Донецьк) 

ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ·· 

ТА ДОСВІД ОСТАННІХ РОКШ 

У сучасних умовах зростає значення наукових досліджень 

формування судової системи України, оскільки судові органи віді

грають вирішальну роль у правовому забезпеченні й захисті прав 

і свобод людини та громадянина. 

Між іШІІИМ судова гілка влади виконує функції захисту· прав і 

ЗЗКОІПІИХ інтересів грОМадяН У сфері СОЦіальНОГО Захисту Нас'еЛ:еНня1 • 
суди розmядають скарги громадян на рішення органів, які призна

чають пенсії, встановлюють юридичні факти, що мають значення 

для пенсійного забезпечення, виносять рішення про відшкодування 

збиткі:в працівникам, які постраждали від нещасного випадку або 

професійного захворювання на виробництві, про задоволення ре

гресних позовів органів соціального захисту до підприємств тощо. 

В Україні поступово накопичується досвід розгляду в судах 

справ про компенсації моральної шкоди, заподіяної громадянам 

несвоєчасною виплатою або незаконним зменшенням розміру 
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пенсії з вини органів соціального захисту, необrрунтовані рішення 

медико-соціальної експертної комісії про визнання або нев:изнаЮІЯ 

непрацездатних громадян інвалідами та ~нше, що,:на.нащудумку, 

є позитивним. 

Основні завдання судової гілки влади як головного за<:обу за

ХИС'І)' прав людини і громадянина від правопорушень полягають 

у відновленні порушених прав і свобод. За радянської влади судо

вий механізм захисrу прав людини був декларативним і недієвим, 

оскільки судові органи не були самостійною гілкою влади, а зале

жали від партійних струкrур. Нині держава спрямовує всі зусилля 
для того, щоб цей вид захисту прав людини став найефективнішою 

формою захисrу на зразок того, як ця практика реалізується в кра

їнах з розвиненою демократією:!. 

Одночасно з уrвердженням прав і свобод людини й громадя

нина важливе значення має реалізація цИх прав і свобод, тобто їх 

механізм. Так, громадяни маюТЬ право звернутися для реалізації 
будь-якого права взагалі та соціальних прав зокрема до органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємстВ, установ, 

організацій і посадових осіб відповідно до ї'х компетенції. 

З точки зору реалізації прав громадян виділяють абсолютні 

(безумовні) і відносні права. Абсолютними вважаються права, реа

ліЗація яких залежить лише від волевиявлення громадянина. Права 

ж, реалізація яких залежить не лише від волевиявлення громадян, а 

й від наявності фактичних можливостей для їх здійснення в даний 

час, належать до відносних. Відносними правами слід :вважати 

також права, для реалізації яких потрібен акт органу виконавчої 

влади (наприклад, рішення про призначення пенсії, допомоги). 

Таким чином, волевиявлення громадянина, що опосередковується у 

формі письмового звернення до компетентного органу, обоЕ; 'язково 

має бУти ним розmянуто. На підставі цього та відповідно до вимог 
законодавства України приймається управлінське рішення. Людина 

у разі порушення ії прав може спробувати врегулювати мирним 

пmяхом, без звернення до судових і правоохоронних органів, си

rуацію, що склалася. 

В Україні було створено Конституційний Суд, який діє відпо

відно до ст. 124 Конституції України та Закону Укра]"ни від 
16 жовтня 1996 року «Про Конституційний Суд Укра]"ни». 
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Система судів загальної юрисдикції будується. за принципами 

територіальності і спеціалізації. Найвищим у системі судів за

гальної: юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судов:ими 

органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. 
Органи судової вЛади захищають права та свободи людини 

і rромадmшна від будь-якого свавілля з боку державних органів. 

Крім того, Констmуційний Суд як специфічний підрозділ у системі 
судової влад:и може стримувШ'И як законодавчу, так і виконавчу гілки 
влади через визнання законів, прийнятих парламентом, і нормативно

правових актів вищих органів виконавчої влади неконституційними 

у разі, якщо вони не відповідають Конституції, Украї:ци, ... 
Відповідно до ст. 14 7 Констиrуції України, КощщnудЩний 

Суд України є єдиним органом конституційної юр~сдикції в 

Україні, який вирішує питаІШЯ про відповідність законі.:& Tfl ЇJШІИХ 
правових axqis Консти'І)'Ції України і дає офіційне. тлу!'4а~~ння 

Консти'І)'ЦЇЇ України та законів України, в тому числі й тих,. які 

регулюють соціальні питання. 

Із інтегруванням України в європейську спільнmу сrають можливи

ми і міжнародно-правові механізми за.хиС'І)'порушених прав громадян, 

у тому числі і соціальних. У нашій краЇНі 17 липня 1997 року вступив 
у силу :Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав 

і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та про
токолів .N!! 2, 4, 7 та 11 до Конвенції». Таким. чином, у громадян 
України, а також у осіб, які не є громадянамиукра,їни, ал~ дрожи

вають чи тимчасово перебувають на території України, з,~явилась 

можливість звертатися зі скаргами в Страсбург- у Євроцейськ,ий 

Суд з прав люд:ини. 

Скаржитися до Європейського Суду з прав людини. можна 

лише за захистом тих прав, які окреслені в Конвенції. Тобто можна 

звертатися до Європейського Суду за захистом таких прав і свобод: 

право на життя (ст. 2 Конвенціі); право на захист від катування, 
тортур та іншого нелюдського або такого, що принижує П гідність, 

поводження чи покарання (ст. З); право на захист від рабства або 
іншого підневільного стану. від примусової чи обов'язкової праці 

(ст. 4 ); право на свободу й особисту недоторканність (ст. 5); право 
на справедливий і відкрИ'ТJЩ розг.тrяд упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону 
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(ст. 6); право на поваrу до її особистого і сімейного життя, житла 
і таємниці ЛИС'І)'Вання (ст. 8); право на свободу думки, соністі та 
релігії (ст. 9); право на свободу виявлення поглядів (ст. 10); право 
на свободу мирних зборів і свободу асоціації з іншими т:одьми, 

вюпочаючи право створювати профспілки та всrуnати до І:ТИХ для 

захисrу своїх інтересів (ст. J 1 ); право на одруження і створеmfЯ сім'ї 
згідно з національними законами, які реrуmоЮІЬздійснення цього права 

(СІ: 12); право на ефекrивні засоби правового захисrу перед державою 
навіть у тому разі, якщо таке порушення здШснене особою, яка ді

яла як офіційна (ст. 13); право на захист від дискримінації (с;т. 14). 
Багато громадян направляють до Європейського Суду заяви 

неправавого характеру, тому їх не беруть до розгляду. Тобто Євро

пейський Суд не є Судом в украЩському розумінні цьоіq СJ:ІОІЩ .• Він 
не переглядає справи як суд більш високої інстющїі; не переглядає 

доведеність обвинувачення, правильність ·засть·су.ваіl'ня внутріш

нього законодавства й міри покарання (крім nрояві:і{ііеспра:Ведли
вого суду). Європейська Конвенція встановлює гоЛовним чином 
цивільні й політичні права і не захищає трудових, жит,лових прав, 

а також право на гідне життя й тому подібні соціальні права; .тому 

Європейський Суд не розглядає заяви про порушення такИХ прав. 

ІНІІІйМи словами, скаржитись потрібно лише у випадках порушення 

відповідних статей Канвенцііпро захист прав людини. Суд розгля

дає лише ті скарги, які направлені проти держави, що підписала 

й ратифікувала Конвенцію з прав людини і які стосуються nодій, 
що настали після ратифікації Конвенції цієюдер:Жавою. 

Суд не може розглядати скарги, напраВЛені проти пp~imrnx 
осіб чи недержавних (комерційних) організа:Ц1Й. Європе~ський 
Суд бере до розmяду заяви про випадки, коли не виконуються вже 

прийняті судові рішення, наприклад, про виплаrу заробітної плати 
тощо. Також може бути прийнята заява про довготерміновий, без 

поважних причин, нерозгляд справи в суді, про неприйняття заяви 

українським судом3 • 

Отже, глибокі та масштабні перетворення, що відбуваються в 

Украіні протягом останніх двох десятиліть, незважаючи на свою 

непослідовність і суперечливість, докорінно <;>навили і продо

вжують оновлювати українську державність. Змінюються міёце 

й роль держави в житті суспільства, відносини держави та особи, 
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ціннос:ті, що визначаються і захищатоться державою .. Формується 
принципово нова судова система-української держави,, зокрема, 

на конституційному рівні зафіксовано прихильнісn., ідеям. і цін

ностям. соціальної держави в умовах сучасної модернізації краrnи. 
Вивчення теоретико-Правових засад діяльності судової влади має 
важливе значення для успіnпюго вирішення нагальних проблем, 

пов' язаних з удосконаленням чинного законодавства, правотворчої 

та пра:возастосовної діяльності, бо рівень соціальної захищеності 

населення є показником якості життя суспільства, рівня розвитку 

держа.-ви як гаранта прав і свобод людини та громадянина. 

~ . . .- . ' . . ' . 

Гончаров А. В. {Донецьк). Діяльність судової влади у (:фері реа
лІзацfІ' соціального захисту населення: теоретико-правові основи _та 
досвід останніх років 

Досnіджуються основні теоретико-правові засади діяльності судової 

влади 1f сфері соціального захисту населення з урахуванням історичного 
досвіду останніх років. 

Гончаров А. В. (Донецк). Деятельность судебной власти в сфере 
"j:>еали~ІаЦИи социальной защитьr населения: теоретико-правовьrе 
основІ>І ·и исторический опьrт последних лет 

Ис:сnедуются основньrе теоретико-правовьrе основьr деятельности 

судебной власти. в сфере социальной защитьr населения сучетом исто
рического опьrта пасnедних лет. 

Goncharov А. V. {Donetsk). Theoretical an·d legal foundations ofthe 
judiciail authorities in the implementation of social welfare: theoretical 
and legal bases and historical experience of the past few years 

. .. The article studies main theoretical and legal bases ofthe activities ofthe 
judicial authority in the field of social protection of the population in light of the 
histori~;al experience of the past few уеагs. 

:, ,J 

1 Головін А., Годованець В. Гарантії правашодuни і гра,щдянина на соціальІІий 

захист: деякі пшпання законодавчого регулювання та здійс11ення конституційІІого 

судочzтства /1 Вісник Конституційного Суду України. -2008. -Ni! 2. - С. 85. 
2 Ка11одій А. М, Олійник А. Ю. Права людини і грQJиадянина в Укрrйні:. навч. 

посіб. - К: Юрінком Інтер, 2003. - С. 249. 
3 Бер.мічева О. В. Соціальна функція дер.жави в Україні: дис. ,., кmІд. юрид. 

наук: 12.00.01. -Харків, 2002.- С. 5(}-55. 
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Тіткова С. П. (Сімферополь) 

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ 

СУБ'ЄКТШ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Необхідність правового захисту суб'єктів господарювання 

зумовлена самою сутнісnо ринкових відносин. ·' · 
Умови господарювання, що постійно змінюються, активне ви

користання невідомих раніше способів порушення прав суб'єктів 

підприє:мницrва, реформування судової системи України зумовили 

аюуальність проблеми, що досліджується. Під судовим захистом 

прав та законних інтересів пропонують розуміти діяльність судів, 

що здійснюється у певному порядку. Головна роль у цьому процесі 

відводиться судовій владі, яка здійснює~ься шляхом правосуддя. 

Дослідженню окремих аспектів .лро(5леми судQВ()ГО з~сту 

прав суб'єктів підприємництва присвячені роботи вітчизНЯІІИХ та 

зарубіжних учених Г. Абова, О. Абознова, С. Алексєєва, М. Омель

ченка,.,С. Братуся, А. Добровольского, П. Колесова, В. Лаптєва, 

О. Сl<Щ(ун, Д. Притики, Е. Разд'яконова, В. Ярковата інших. 

Відцовідно до Конспnуції України правосуддя Укра1·ни здій

снюється тільки судом, і його юрисдитщія поширюється . на всі 
правовідносини у державі. 

У юридичній літературі досі триває дискусія щодо визначення 

поняття «правосуддя». Деякі автори вважають, що правосуддя

особливим чином організована діяльність спеціальних органів 

держави1 • Інші ототожнюють правосуддя із юрисдитщією2 • 

Констиrуція України ст. 124 закріпила загальце розуміння 
правосуддя незалежно від того, в якій формі воно відбувається. 

Правосуддя-це діяльність суду, проте помилкою буде розr.лядати 

сам процес здійснення цієї діяльності у відриві від його кі1щевого 

результаtу, а саме захисту права. Реалізація судовоївлади здійсню

ється у формі відправлеЮJя правосуддя, при цьому велику роль віді

грають гарантії справедливості цієї діяльностР. Право тільки тоді 

є правом, коли воно базується на справедливості4• СправедІІИВість 

судового розmяду справи пов' язана з іншою ознакою правосуддя, 
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а саме :~ досrупнісnо судового захисту. Згідно із ч. 3 ст. 3 Законом 
УкраїшІ «Про судоустрій і статус суддів України» судова система 

забезш:чує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, 

встановленому Конституцією та законами України. 

Серед проблем, з Якими стикається правосуддя, Г. Жилін ви
різняє такий чинник, Що негативно впливає на його доступність, 

як збільшення з кожним роком надходження справ у суди та 

ускладнення цих справ5 . У 201 О році на розгляді судів перебувало 
1 млн 660 тис. справ про адміністративні правопорушення, з яких 
із винесенням постанов суди розглянули 1 млн 539 тис. справ, або 
93%. На розгляд до апеляційних загальних судів надійшло 19,9 тис. 
апеляційних скарг; протестів прокурору на nостанови загальних 

місцевих судів у справах про адміністративні правопорушення. З 

різних nідстав повернено 4,6 тй:с. апеляційних скарг та nротестів 
прокурора, або 22,4% від кількості тих, що перебували на розrляді. 
Суди розглянули 15,1 тис. справ за аnеляційними скаргами, про
тестами прокурора, або 74%. За результатами перегляду скасовано 
та змінено 5,8 тис. постанов, у тому числі скасовано та змінено 5,8 
тис. постанов за порушення Правил, вимог Закону та вимог МК6• 

Надмірне навантаження негативно вШІИває на строки розгляду 

справ та якість судочинства, недотримання процедури. Численні 

скарги на порушення прав людини вчасно не розглядаються у 

зв'язку з nеревантаженісnо судів різних інстанцій і особливо 

суддів на місцях. Необхідним чинником достуnності судочинства 

є реалізація в процесуальному законодавстві конституційних по

ложень, відповідно до яких права і свободи людини та громадянина 

захищаються судом 7• 

За]!(оном України «Про ратифікацію Конвенції npo· захист 
прав mодини та основних свобод 1950 року; першого Протоколу 
та протоколів .N!! 2, 4, 7 і 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 року 
.N!! 475/97-ВР наша держава повнісnо визнала обов'язковою і без 
укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського Суду з 

прав т:одини (Європейський Суд) з усіх питань, відносно тлума

чення та здійснення Конвенції. Стаття 8 Кодексу адміністративного 
судочинства України встановлює зобов'язання адміністративного 

суду В>"КИ.Вати принцип верховенства права з урал")'ванням судової 

практики Європейського Суду. Практика Європейського Суду з прав 
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людини виробила мінімальні стандарти досrупу до правосудця. 

Відповідно до них будь-яка вимога, що стосується громадянських 

прав та обов'язків, може бути пред'яВлена до суду; якщо особа не 
має коштів на оплаrу послуг представника, держава зобов' язана на
даm ]"й безкоштовну юридичну допомогу: розгляд справи має бути 
здійснений судом у розумний строк. У разі невизначеності nред

метної чи територіальної підсудності адміністративної справи така 

справа розrnядається місцевим адміністративним судом за вибором 

позивача. В країнах Європи питання невизначеної підсудності ви

рішується по-різному. У Великобританії спори між громідянамп 

та органами, що наділені владними повноваженнями, вирішують 

адміністративні суди загальної юрисдикції. Разом із" заГ~u,·иими 
судами в цій країні існують адміністративні трибунали, які ііикону

ють судові та управлінські функції. Особливістю функціоіі~~~ 
адміністративних трибун~ів є те, що для них судова функція має 
другорядне ЗНачення, тому\~ і називають «КВазісудаМИ>>. ЗаnеЖно 
від справ, які підсудні аДміністраТИвним трибуНалам, діюТЬ.·:· 

І) Палата, яка розrлядає справи Щодо ЗахисТу соціальюrі( сПрав; 
2) Палата у справах охорони здоров'я, освіm та соціального 

забезпечення; 

З) Палата у справах пенсійного забезпечення військовослуж-
бовців і компенсацій. · 

Треба визначиm, що структура адміністративних судів у Ве

ликобританії є доси:ть складною, але діє вона ефективно. В Україні 

немає органів, подібних до адміністративних трибуналів Велико
британії, безумовною перевагою яких є: швидкість провадження, 

спеціалізація при розгляді позовів, гнучкість застосування право

вих норм у процесі провадження у справі; вільний дос'І)'П для осіб, 

які бажають отримаm правовий захист. Впровадження тако'ї моделі 

судових органів в Украіні має свої позитиви. Створення подібного 

до британських трибуналів органу знизило б навантаження на 

існуючі в Україні місцеві загальні суди, а також на окружні адмі
ністративні суди. 

У законодавстві Франції розмежовано підсудність справ су

довим органам, проте коли виникає прогалина в законодавчому 

полі, питання підсудності вирішується в юрисдикційному про

вадженні. Таку функцію має трибунал з конфлікrів, який відіграє 
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посередницьку роль у фраm~зькій судовій системі. Він створений 

за принципом представництва суддів від кожної гілки правосуд

. дЯ - касаційного .суду Франції й Державної ради. Його рішення 
оскарженню не підлягають. 

В Україні за nередоаченою Законом від 7 липня 201 О року мо
делmо судоустрою Верховний Суд України втрачає визначену Кон

сти-rуцією ознаку «найвищого судового органу», що може nривести 

до втрати організаційної і nроцесуальної єдності сУдової системи. 
Вихід із ситуації, ЩО склалася в судоустрої УкраїНи, може бути у 
підсиленні повноважень Верховного оjду у галузі забезпечення 
єдності судової праКтики. Треба погодитись із пропозицією вЧених 
юристів надати ви~чні повііоваження щодо рекомендаційних 
роз'яснень законодавсТВа Пленуму зазначеного суду, одночасно 
позбавивши ан.алогічного nрава пленуми вищих спеціалізованих 

судів. За аналогією із практикою функціонуванНяКасаційного Суду 

Франції, надати Верховному Суду України повноваження розгля

дати скарги на судові рішення вищих спеціалізованих судів лише 

з питань права (матеріального і процесуальноГо), але не з питань 

фаюу. Класична французька модель перед.бачалІі, що наслідки для 

учsснИхів процесу перегляду судового рііпення взагалі не наста

вали: суд міг визначити наявність помилок у кваліфікації, призна

ченНі мірИ покарання тощо, але його рішення мали обов'язковий 
характ·ер для насrупних процес ів, тим самИм воНИ буЛи певним 
орієнтиром правильності застосування норм права. Подібна мо

. де.JJ:Ь 1 Досі вИкористовуєТЬсЯ у ФранЦії,. а також у НімеччИні при 
розгляді справи у порядку' ревізіі'Іі. Певн1 елементи французької 
моделі 'касаційного суду можутЬ бути імплементовані і в практику 
органЬації і функціонування Верховному Суду України. 

Доступність судоЧЩІства такоJі< Забезпечується за рахунок 

реалізації принципу терИторіальності у побудові системи адміні
стративних судів. Однак територіальне розташування не повинно 

сприЧинити труднощів для громадян при зверненні за захистом 

своіХ nрав· і свобод. Чим більша територіЯ підсудна адміністратив
ному суду, тим складніше громадянам безпосередньо звернутися 

до Нього за захистом своїх порушених прав та брати участь у 

судовому процесі. Концепція судово-правової реформи України 

пропонує систему судів загальної юрисдикції - районні адміні-
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стративві суди, комісії. з адміністративних справ в апеляційних 

судах та Верховному Суді України. 

КАСУ закріпив, що система адміністративних судів склада

ється з місцевих (окружних) адміністраrивних судів, апеляційних 
адміністративних судів, Вищого адміністративного суду України, 

а також місцевих загальних судів при вирішенні ними деяких ка

тегорій адміністративних справ та Верховного Суду Украj~ни при 

переrnяді судових рішень за винятковими обставинами. 

Побудована в Украіні система адміністративних судів не є До
сконалоЮ. ВстаНовлення певного порядку оскарження рішень, дій 
або бездіяльності окремих суб'єктів владних повноважень (без

посередньо у Вищому адміністративному суді України, рішеннЯ 

якого кінцеве й не підлягає оскарженmо) націлено ·скоріше на 

недопущення такого оскарження. Пракги:ка показує, що фактично 

оскаржити в цьому органі можна тільки документи (рішення, по

станови, укази, розпорядження), але не бездіяльність або відмову 

в розг.ляданні звернення Вищої Ради юстиції, Вищої кваліфіка

ційної комісії суддів, Верховної Ради Укра1:ни. Закон України 

«Про судоустрій та статус суддів)) щодо відповідальності суддіВ 

дозволив звертатися до органів, наділених повноваженнями на 

здійснення дисциплінарного провадження відносно суд;ців, що 

значно збільІіmло кількість скарг на дії суддів. Оскільки nорядок 
новий як для суддів, так і для вказаних органів, деякі питання 

стають предметом судових спорів (наприклад, про порядок при
йняття рішення про відкриття дисциплінарного чинення Вищої 
Кваліфікаційної Комісії України). В~Сне nовідомляє позивачів, 
що поскаржилися на суддю, про розг.лядання питання і приймає 

рішення на основі існуючої заяви, а Закон УкраШи «Про звер
нення громадЯЮ) (ст. 18) встановлює право заявника б)hИ ·під 
час розгляду його питання й надати додаткову інформацію особі, 

яка перевіряє скаргу. Більше того, в окремих частинах Закон про 

судоустрій також указує на необхідність запрошення на засідання 

ВККС заявників. ВАСУ поки що не має єдиної відпові,ді на це 
питання. Якщо в березні цього року колегія суддів П'ятої палати 

ВАСУ, розглядаючи позови громадян до ВККС про признання 

протиправними рішень В:ККС у зв' язку з порушенням процедури 

їх прийняття, зважаючи на не запрошення на засідання заявника, 
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вважала, що ВК:КС може не запрошувати на свої засідання, то вже 

на кінець квітня змінила свою думку. Таким чином, за станом на 

сьогодні ми маємо дві діаметрал.ьно протилежні точки зору, що 

належать до одного й того ж суб'єкта, щодо питань необхідності 

запрошення заявників ВККС на свої засідання. Шукати єдину 

відповідь на це питання буде Верховний Суд України9• Голова 

Вищого господарського суду України В. Татьков закликав суддів 

керуватись постановою Пленуму ВХСУ як законами. Здавалося б 

питання актуальне, бо навіщо робити якісь узагальнення судової 

практш<И. й давати які-небудь рекомендації, якщо вони не будуть 

застосовуватись? Однак чи повинні судді беззаперечно керуватись 

рекомендаціями вищих судів? Таким чином, це лише деякі пи

тання діяльності системи судів. Проблем та невирішеЮJХ питань 

набагато більше. З прийняттям Закону України «Про судоустрій 

та статус суддів» робота з реформування .судової системи не за-

кінчується, а тільки починається. , , 
Реформування судової системи має,відбуватися одночасно з 

реформуванням процесуального законодавства, забезпеченням не

залежності судових органів від впливу законодавчої та викон_авчої 

влади, реалізацією демократичної ідеї право.суддя, виробленої 

світовою практикою й наукою. 

Таким чином, д,ля ефективного захисту прав суб'tктів під

приємнищ:ва необхіднq,:, конкретизувати повноваження суддів 

у процесуальному законодавстві, а також межі встановлення 

засад судочинства щодо окремих категорій спорів; забезпечи

ти розбудову і функціонування судової системи відповідно до 

принципів доступності, єдності та спеціалізації; перетворити 

суди загальної юрисдикції на трирівневу систему, в якій Верхо

вний Суд України, як найвища судова установа є єдиним судом 

касаційної інстанції; надати виключні повноваження щодр ре

комендаційних роз' яснень законодавства Пленуму Верховного 

Суду, одночасно позбавивши аналогічного права пленуми ви

щих спеціалізованих судів. При Вищій Кваліфікаційній комісії 

суддів України створити спеціальне управління, до повноважень 

якого входило б розглядання скарг фізичних та юридичних осіб 
на дії суддів. 
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Тіткова С. П. (Сімферополь). Історико-правові аспекти судового 

захисту прав суб'єктів господарювання 

Розг!Іядається проблема суті та цілей захисту прав і законних інтер
есів суб'єктів господарювання в суДовому порядку, дається характеристика 
деяких елементів доступності адміністративного рудочинства. 

Титкова С. П. (Симферополь). Историко-правовьІе аспекть1 су

дебной защить1 прав субьектов предпринимательства 
Расемотрена проблема сущности и целей защить1 прав и законнь1х 

интересов субьектов предпринимательства в судебном порядке, дается 
характеристика некоторьІх злементов доступности административного 

судопроизводства. 

Titkova S. Р. (Simfeгopol). Historical апd legal aspects of the judicial 
pгotection of·market participaпts' rights 

The pгot)Jem of th~лatuгe апd goals of protecting the rights апd legitimate 
iпterests of business eпtities іп court is aпalyzed; some elemeпts of accessibility 
of administrative legal proceedings аге characterized. · 

1 ГаnеевВ. Н. Пра_восудие и арбитраж. -Ростов, 1983. -С 116. 
1 Нажимов В. П. П опятие u видьz правосудия 11 Mamepиaльz-тJliJ"lHOй конфе

репции, посвященной 50-летию советского государства и права «Bonpocьz со

временного развшпия советской юридической нау"і-и». -Ленинград, 1968. - С. 65. 
3 Дегтярев С. П. Развитие конфликтной ситуации при решІUзtщии судебной 

власти 11 АрбитражнЬlй и граждансттй nроцесс. - 2007. -М 1. '- С. 1.1. 
4 Шпрени.р Г. Взаwиодействие: соображения по поводу антропологического 

понятиямасштабов справедливости// Государство u право.-2004. -}{g 5.- С. 26. 
5 Жилин Г. Защита прав человека в гра:нсданском судопрои:tводстве //Рос

сuйская юспшцzія. -1998. -М 1- С. 5-7. 
6 АнШІіз стану здійснешт судочинства судами загальп ої юрИсдикції у 2010 р. 11 

ВісникВерховного Суду України. -2011. -М 5.- С. 17-33. 
7 Абросимова Е. Б. Судебная власть в Россuйской Федерации. Система u 

npUHЦUIJЬl.- Jvl., 2002. - С. 24. 
8 Гоичар И. НШІоговая иедостаточность 11 Юридическая практика.- 2011.-

28 июля, М 26. - С. 15. 
9 ГончарИ. Особое приглашение 11 Юридическая практика. -2011. -14 июия, 

M24.-C.l6. 
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Гаврецька М. Й. {Івано-Франківськ) 

УКРАЇНСЬКА МОВА В СУДОЧИНСТВІ 
АВСТРО-УГОРЩИНИ 

З утворенням у 1867 р. дуалістичної АВстро-Угорської монархії 
розпочався період конституційних реформ, які торкнулися всіх 

сфер жиrrя, зокрема й судочинства. Згідно з законом від 21 грудня 
1867 р. про судову владу1 , в судочинстві були запроваджені незна

чні, проте суттєві за змістом зміни, в результаті яких була сфор

мована триступенева судова система: одноособові повітові суди, 

окружні (крайові) суди та колегіальні вищі крайові суди. 

За ~~аконом судова влада остаточно відокремлювалася від ад

міністр:а:тивних органів. Уводився принцип незмінюваності суддів 

(довічно призначались імператором), проголошувались їхні само

стійність і незалежність. Суддею міг стати австрійський громадя

нин чоловічої статі, який мав юридичну освіту і після трирічної 

практики успішно склав письмовий та усний судові екзамени. Від

новлюваллея суди присяжних, на розrnяд яких покладалися тяжкі 

злочини, політичні справи, а також питання про пресу2 • 

Застосування української мови, в тому числі й у судочинстві, 

регламс::нтувалося конституційним законом від 21 грудня 1867 р. 
про загальні права громадян, де в статті 19 зазначалося, що «зі 
сторони держави визнається рівноправність усіх крайових мов в 

школі, в управлінні та в суспільному житті»3 • 

Утім на території Східно1Таличини норми цієї статті не реалі

зувалися, оскільки укра1·нська мова грубо ігнорувалася зі сторони 

поляків. Доволі часто на засіданні галицького сейму ставилося 

питання: про порушення прав щодо українсько]· мови в установах 

і судах Східної Галичини, але, на жаль, вони так і залишалися не

вирІшеними. 

5 ч'~рвня 1 869 р. було прийняте розпорядження міністрів вну
трішніх справ, віровизнань та освіти, справедливості (юстиціі), скар

бу, торгівлі та сільського господарства, а також національної обо

рони і громадської безпеки відносно урядової мови крайових влад, 

урядів і судів у Королівстві ГаліціІ та Володимирії разом з Великим 
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Князівством Краківським у службі внуrрішній і в кореспонденції 

з ішпими органами влади, яке ввійшло в дію 1 жов11ІЯ того ж року. 
У § 1 розпорядження зазначалося таке: «Крайові влади та 

уряди, які підлягають міністерствам Внутрішніх справ, Скарбу, 

Торгівлі та сільського господарства, а також Національної обо
рони та громадської безпеки, крайова Рада шкільна: і суди будуть 

вживати як в службі внутрішній, так в коресіюнде:іЩії урядовій 
невійськових влад, урядів та судів в краю ~ову полЬсЬку»4 • . 

Таким чином, розпорядження фактично надало поЛЬсьїdй мові 
стаrусу другої офіційної мови в .Східній Галичині, водночас як 

українська мова залишилася в стаrусі крайової мови для окремої 

частини населення. 

Проте мовне питання було аюуальним протягом усього ав

стрійського панування в Галичині, причому воно порушувалося не 

тільки перед крайовою владою, а й перед центральними органами. 

Так, у 1901 році група депутатів подала інтерпеляцію міністру юс
тиції, в якій підкреслювалося, що незважаючи на його накази від 

9 липня 1860 р., 9 червня 1891 р. і 28 червня 1894 р., які надавали 
рівнозначний правовий стаrус польській та українській мові в су

дових установах, записи в rрунтових книгах в усіх судах Східної 

Галичини робляться лише польською мовою. Суди без єдиного 
винятку виносять рішення в цивільних і вироки в кримінальних 

справах також виключно польською мовою5 • 

Окрім мовної дискримінації, порушувалося також право 
суддів-українців. У національному аспекті склад суддів був пере

важно неукраїНським. Українці допускалися до судової роботи 
переважно в судах нижчих інстанцій. До прикладу, у 1908 р. у Схід
ній Галичині 63,8% суддів були поляками, а З 1,8% -україІщямиб. 

Отже, незважаючи на те, що на території Східної Галичини 

функціонувала розвинута система судових органів, яка мала від

повідні демократичні ознаки, в судах було мало суддів-українців, а 

судочинство велося не українською, а польською мовою, що грубо 

порушувало права українського населення . 

. Гаврецька М. й. (Івано-Франківськ). Українська мова в судочин
стві Ав.стро .. Угорщини 

Аналізується зміст нормативно-правових актів часів Австро-Угорщини, 
які визначали мову судочинства в судах Східної Галичини. 
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Гаt:sрецкая М. И. (Ивано-Франковск). Украинский язьtк в судапро

изводстве Австро-Венгрии 

· Ан\:Ілизируется содержание нормативно-правовьtх актов времен 
АвСТро-Венгрии, определявших язьtк судапроизводства в судах Восточной 
Галичивьt. 

Havretska М. J. (lvano-Fraпkivsk). Ukrainian laпguage in, .ІеgаІ 
procee•:tings of Austria-Hungary 

Th1a article analyzes the content of regulations during the Austro-Hungarian 
Empire, which determined the language of proceedings in the courts of the 
Eastern Halychyna. 

1 Pr.reklady ustaw, rozporzadzen і obwieszczen z Dziennika prao,v panstwa dla 
Kro/esl'.iia Ga/icyi і Lodomeryi, tudziez JVielkiego Кsiestwa Krakowskiego. Rocznik 
1867. Wi! Lwo-и•ie. Z ces. Іа·о/. galicyjskiej Drukorni 1·zadoн•ej. -S. 497-499. 

2 ТеJ.тюк L Я Історія держави і права України (Доновітній час): Навч. по
сіб. -К: Атіка. 2006.-347 с. 

J P1"2eklady ustaw ... - S. 494. 
~ Dziennik ustaw і І'ozporzadzen f..?·ajowych d/a Krolestwa Galicyi і Lodomeryi 1vт·az 

z JVielkiem Кsiestwem K1·akowskiem. Rocznikl869. Lli'OW. Z dІ"Ukarni Wl. Lozinskiego. 
ZaJ"Zadca W. J. Webe1: - S. 67. 

5 Кульчицький В. С.. Бойко L Й., Мік)та О. 1 .. Настяк 1.10. АпаратупраШІіІІІІЯ 
Галuчииою у сЮІаді Австро-Угорщ.Іmи. -Львів, 2002. - 66 с. 

· • · 6Кульчицький В. С. Дер:жавнuйлад і право в Г'аличииі (в другій половиІІі JПХ -тю 
початку ХХ ст.). -Львів, 1965. -50с. 

Кахвич В. С. (Львів) 

ЛЕОНІД ПАЙПЕР ЯК УЧАСНИК 
СУДОВИХ ПРОЦЕСШ 

(1865-1942 рр.) 

І.VІ доповідь присвячена Леоніду Пайперу - людині, яка 

зуміла достойно пройти свій житrєвий шлях і залишити після 

себе величезну кількість пропозицій щодо укладення законів, 

кодексів та внесення змін до правової бази. Водночас Леонід 

Ч"айпер був майстерним адвокатом, а його участь у судових про
цесах становила приклад для тодішніх правників. Постать цього 
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вченого-правознавця та юриста-практика може бути прикладом і 

для сучасного покоління знавців юриспруденції. 

Леонід Пайпер народився 9 тотого 1865 р., в м. КракоJві. Син 
Ісаака Пайпер і Малкі Файне. Л. Пайпер мав брата Саму'іла 

1855 року народження, Авраама 1856 р. н. і Мойсея 1868 р. н. та 
сестру Марію 1858 р. н. Мало що відомо про дитинство Л.Пайпера. 
Батьки майбуmього юриста жили постійно в Кракові. 

У 1875 року Л. Пайпер ВС'І)'ІІИВ до гімназії Санкт-Джек у Кра
кові, де в 1882 р. закінчив сім класів. Через два роки здав іспит про 
закінчення середньої освіти, що відбувся 17-27 березня 1884 р., в 
гімназії Варфоломія Новодворського в КраковїІ. 

Через після здачі іспmу, 28 квітня 1884 р., Л. Пайnер вступив на 
юридичний факультет Ягеллонського універси'rеrу2 • ВіН навчався 
в 1883-1884 рр., на час навчання особливо зацікавився кримі
нальним правом і взяв участь у семінарах провідних професорів 

Едмунда Кжимуського і проф. Джозефа Розенбланта. 

Слід зазначити, що він також слухав лекції Фрідеріка Золя, 

Френсіса Каспарка, Майкла Бобжинського, Ентоні Горсьн:ого та 

іmпих. Вищ:rуіавши достатню кількість лекцій та склавши три 
державних іспити- історичний, правовий і політичний, що вх;одили 

до програми юридичного факультету, 23 березня 1888 р. він дістав 
можливість завершити навчання. 

Таким чином, молодий Пайпер вирішив підійти до іспитів у 

докторантуру (в австрійській системі три державні іспити відпо

відали предмету розгляду прийняття в коледж). Після успішного 

завершення здачі іспитів ЗО листопада 1889 р. він отримав <;тупінь 
доктора права. Цей ступінь дав йому можливість підготувати с.ебе 

до професії адвоката під егідою юристів у Дрогобичі і ПеремишліЗ. 

Наприкінці вісімдесятих і дев' яностих років ХІХ ст. Леонід Пайпер 
навчався за кордоном у Берлінському університеті. 

У 1888 р. він мав мо:>кливість бути присутнім у Берліні та 
познайомитися з такими видатними науковцями, як Йосип Колер 
(1849-1919 рр.), в якого він навчався кілька років опісля, під час 
навчання в Берліні, де був присутній Юліуш Макаревич4 • Крім 

того, на факультеті берлінського університету права викладали 

серед imnoro науковці Гірке Отто фон (1841-1921 рр.) і Генріх 

Бруннер (1840--1915 рр.). 
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Навчання за кордоном не заважало йому займатися практикою. 

Після закінчення і здачі іспиту в адвокати, який відбувся в 1895 роц~ 
цей іспит був прийнятий районними прокурорами Перемишля та 

суддями, які базувалися в Перемишлі. І травня 1895 р. відкрив ад
вокатську контору в будівлі по вул. Вода. Леонід Пайпер спочатку 

вик,ористов~ав ім'я Лейб, але з 1899 року змінив його на Леона, 
яке використовував до смерті5• 

Дшсrор Леон Пайпер майже з самого відкриття юридичної фір

ми, що 3аймаєп.ся в Перемшплі юридичною діяльністю6• До початку 
Першої світової війни, був юристом ПереJ\mшля. Досить швидко 

завою~m репутацію прекрасного адвоксrта і фахівця з правознавства. 
Вже в 1896 р. читав лекції в товаристві юристів Перемишля7 • 

З початком Першої світової війни діяльність товариства юристів 

зупинилася на певний період, та після тривалого часу на засіданні 
7 червня 1925 р. Леоніда Пайпера було обрано членом правління і 
віце-президентом товариства, а 12 червня 1925 р. президентом було 
призначено «паперові гроші». Він обіймав посаду віце-президента 
ДО 1939 р. 

· ·Леонід Пайпер також брав участь у житті Асоціації адвокатів у 
Перемишлі, і від 1911 р., до Першої світово1· війни був членом Де
парrам<~нту (Комітету) «Пшемиско-СамбірсЬкого», п8латИ адвоКатів. 

Л. Пайпер був активістом багатої єврейської орГанізації. Через 

ліберальні поmяди, які були притаманні Пайперу, він часто потра
пляв під супротив опонентів таких думок. 

Вдалося з'ясуваm, що 10 січня 1903 р. доктора Л. Пайпера 
обрано головою навчального закладу під назвою «Toybenhala». 
Це був популярний університет, заснований для єврейських інте

лектуалів. Основна мета полягала в поширенні установою освіти, 

особлmво серед бідних верств польських євреj":в Перемишля. Такі 
цільові показники асиміляції академічної Асоціації «Союз», який 

був упюрений в 1907 р., у Львові. Членом цієї організації був 
Л. Пайпер. Крім того, в Перемишлі він був також членом «Науко

вого читального залу», який був заснований в 1892 р., до нього 
належали майже всі члени єврейської інтелігенції міста. 

! , :На початку листопада 1918 р. в Перемишлі Пайпера було вклю
ченодо Єврейської Народної ради, яка представляла інтереси всіх 
великих єврейських політичних груп у місті, але його діяльність 

у цій раді маловідома. 
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У нас немає точної інформації про стосунки Л. Пайпера з 

єврейською громадою в міжвоєнний період. Відомо, одню<, що в 
тmні 1 925 р., на позачергових загальних зборах єврейського спор
тивного клубу «Hagibor» Л. Пайпер був обраний їі президешом. Він 
виконував ці функції до 1928 р. У той час, сіоністські організації 
помітили його некомпетентність у керівництві клубом, недостат
ність кваліфікації та відсутність ідеологічнихзв'язків з єврейською 
громадою. Про Пайпера тоді писали, що його не беруть до участі 
в діяльності сіоністського руху. 

Про діяльність у єврейській громаді Л. Пайпера в період другої 

Речі Посполитої можна зробити висновок, що він залиш~mся до 
кінця на нейтральній позиції. Це підтверджує також той факт, що 

в 1939 р. він був членом редакційного комітету «Перемишльський 
Тиждень»-політично мотивованого журналу, який був присвяче
ний «гарному місту», 

Адвокат Пайпер також брав акrивну участь у різних соціальних 
діях і в кулЬ'Іурному житті Перемишля. Відомо, що 11 березня 1919 р. 
в приміщенні суду було виголошено вступну промову на відкритті 
відновленого після війни ішелекrуального клубу «Ballrooпш. 

Тим часом у червні 1927 р. Пайпер був обраний <:;_екретз,рем 
ГромІЩЯнського комітету зі збору пожертвувань для розміщеного 

в Перемшилі піхотиого полку, а в 1928 р. підтримав кампанію зі 
збору коштів на будівництво будинку Перемипшьського солдата. 

Окремий розділ у біографії Леоніда Пайпера- його діяльнісТь 
у спортивних організаціях. На додаток до участі в єврейських спор

тивних асоціаціях 1.3 квітня 1927 р. він був обранийвіце-президентом 
ради ПереМИІШІЬсько-Львівської районної футбольної асоціації, а 

також 25 червня 1927 р. включений до складу новоствореного управ
ління асоціаціїтимчасового спорtу Перемишля -заС1)'ІІНЩ<омголови. 

у вересні 1927 р. на прохання всіх членів футбольної ас:оціації 
доктор Л. Пайпер, як він пише, «Нові голоси Перемишля», повідо

млення, що всі спортивні клуби прийняв із великим задоволенням. 

За їх внесок у розвиток футболу в Перемишлі в серпні 1931 р. 
Пайпер нагороджений польською футбольною асоціацієІР·,,., 

Можна сказати, що Леонід Пайпер успішно поєднував.ирак

тику професійного юриста й академічну діяльність. Його досвід і 
думки, що випливали з юридичної пракrики та правового дослі

дження наукової літератури, опубліковані на сторінках ряду юри-
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дичних журналів~ у тому числі в газеті «Судова Варшава», «Голос 

юристів», «Голос права», «Бар» і «Польський Цивільний процес». 

В ін також мав публікації за редакцією доктора Ансельма Литвака 

у Львівському «Голосі закену» я_к фахівець у галузі кримінального 
права,- кримінального судочинства і цивільного судочинства. 

Основна сфера його досліджень-кримінальне право, але вче

ний віm,но орієюувався і в питаннях цивільного, господарського 

та процесуального права. Свідченням цього є численні зауваження 

до кодексів і законів у галузі кримінального права, процесуального 

та nриватних секторів. 

Отже, житrєвий шлях відомого практика й науковця не був 

легким. Однак незважаючи на різні житrєві nерепони та труднощі, 
з якимИ доводилось стикатися правнику, врешті-решт Л. Пайперу 

завдяки наполегливій праці вдалося стати багатою людиною. 

Коли, 7-8 вересня 1939 р., німецька авіація почала бомбардувати 
Перемишль, докгор Пайпер із сім'єю переїХав до Кракова, сподіваю

чись, що там буде лепnе йому вижити. Однак у 1941 р. він потрапив 
у rіоімешmй список, призначених для переселення євреїв у гетто. 

У Червні тажовmі 1942 р. приблизно 14тисячмешканцівгетго 
було Депортовано до таборів смерті Бельзеке. Багато хто, особливо 
літні лнщи, були замордовані на місці. Серед них, імовірно, був і 

доктор Леонід Пайпер, якому тоді було вже 77 років. Доля його 
дружини і дітей невідома. 

Пр(лягом багатьох років особистість Леоніда Пайпера залиша

лася в таємниці. Проте відомо, що він був одним з найактивніших 

спостерігачів за законодавчою діяльністю, автором Численних за

уважень на кодекси та інші нормативно-правові акти. Результатом 

оДнО'го з таких зауважень є комешар до Кримінального кодексу 
1932 р." який був високо оцінений такими вченими, як Юліуш 

Макаревич, Ярослав Василевський, які вважали Леоніда Пайпера 

одним з найбільших польських криміналістів. 

Кахнич В. С. (Львів).Л&онід Пай'пер як уЧасник судовИх процесів 
(1865-1 !~42 рр.) 

Розглянуто вагомий внесок відомого юриста Леоніда Пайпера, а також 
значення його дослідження для історико-правової науки та Його роль у 
розвитку сучасної судової системи Української держави. 
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Кахнич В. С. (Львов). Леонид Пайпер как участник судебньІх про

цессов (1865-1942 rr.) 
РассмотреньІ весомь1й вклад известного юриста Леонида Пайпе

ра, а также значение его исследований для историко-правовой науки 

и его роль в развитии современной судебной;.GистемьІ У~q>,а,инского 

государства. :~;, .. 

Кakhnych V. S. (Lviv). Leoпid Piper as а participant in trials (1865-1942) 
The authoг considers а great contribution of а famous Іаwуег· Le/')Гiid Pfper 

and significance of his studies for historical and legal science; as well as his 
role in the development of modem court system of the Ukrainian state. 

1 Archtwum Pa71stwoи•e w PrzemySZu, Zesp&: Izraelicka dmiпd wyznaniowa w 
PrzeпryS/u. -Sygn. 21. -~i~ga urodze1! 1893-1895. -S. 306, L. porz:··24: "' ·' · 

з Andrzejewski Z. Redzik А. Peiper Leon (ok. 1870- ро 1939) 11 SloVmik 
Вiogrqficz~ry Adwokatchv Polskich - Т. Л. - Z. 3-4.- S. 407-409. · ·' 

з Andrzejewski Z. Dr Leon Peiper adwokat z Przemysla /і Nasz Prze11rysl. -
2007. -М 11 (39). 

4 RedzikA. Profesor Juliusz Makarewicz- іусіе і dzielo 11 Рrаи•о karne w poglqdach 
Profesora Juliusza Makareviicza (Pub/ikacje Katedry Prawa Karnego KUL, pod. red. 
А. Grzeskowiak). - Lublin, 2005. - S. 26. 

5 Ku1jer Przemyski z 12 mqja 1895 r. -М 46.- S. 2. 
6 Gazeta Przemyska z 2/lipca 1908 r. -М 58. -S. 2. 
7 Towarzystwo Prawnicze м• PІ-zenrySlu. - Prze11rysl: РріА, 1893. - S. 639. 

Андрусяк І. П. (Львів) 

ПОЧАТОКБОРОТЬБИ 

ЗА ІЕН,Ц~РНУ РШНІСТЬ У ГАЛИЧИІП 
(ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ШАНА ФРАНКА ... 

ТА ТОВАРИШШ) 

Початок новітнього етапу політичної боротьби українського 

народу на землях, що входили до складу Австро-Угорської імпе

рії, можна пов'язувати з судовими репресіями проти української 

молоді, що розпочалися Віденським процесом Остапа Терлецького 

1876 р. та Львівським процесом Михайла Павлика і його товаришів 
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1877 р. та ЛЬвіВським 1878 р. і Коломийським 1880 р. процесами 
Івана Франка і його_товаришів 1 • · 

На початку 70-х років ХІХ ст. в середовищі української мо

лоді Австро-Угорської імперії починає формуватися нове ідейно

політичне угруповання на чолі з Іваном Франком, Михайлом Пав

ликом, Оста.JІОМ Терлецьким та ін. Молоді українські інтелектуали 

кидають викдик. існуючим політичним та громадським струк:rурам, 

беруть н:а себе роль провідників національного життя, бо, як писав 

у 1878 р. Іван Франко, «ще від часів панщини і реакції 50-их років 
виробилося серед у сеї галицької інтелігенціt" значне відчуження від 

народу, від його життя і інтересів. Власна кар' єра гнала їі від уся

ких недозволених С'І)'Дій по етнографії та статистиці, С'І)'Дій, котрі 

одні могли вказаrи інтелігенЦії належите поле ділання. І не тільки 

міщани хорували на ту слабість незнання народу,- ні, навіть попи 

і поміщики, що жили між людом, - і ті не знали його і не знають 

досі. Вони дивляться на _него просто тільки як на рабучу силу і 

доходну стаТrіо та нарікають, що робуча сила замало працює, що 

та стаття несе замалий дохід! А о тім, ЩО може та сила потребує 
дечого до свого розвою, щоб працювати більше і корисніше, що 

може і вона хоче доступу до світла науки і добутків культури, -ті 

панове ніколи не подумали»2• 

Саме тоді в українському русі з' являються ідеї соціальної 

рівності, антиклерикалізму, соціального та національного ви

зволеmІя. Тоді ж з' являється ідея тендерної рівності, починається 

боротьба за жіночі права. Для Івана Франка та його однодумців є 

очевидним: «Ідея соціалізму простує тим самим і до скасування 

всяких :класових привілеїв і всіх станів та до цілковитого зрівняння 

прав чоловіка із правами жінок. Бо доки жінка займатиме підрядне 

станов1пде проти чоловіка, доти не можна говорити про жодну 

рівнісn~ ані про жодну вільність»3 • 

Тогочасним усталеним поглядам на ІІІJіюб, сім'ю, права по

дружжя, виховання дітей прогресивна українська молодь проти

ставляє зовсім інший підхід, базований на засадах вільних від 

приниження, підпорядкування, гніту та безправ'я. Очевидно, 

що :в :дЬ.ому підході було багато юнацького максималізму, браку 

реальногq жипєвого досвіду, невиправданого оптимізму. Проте 

знаходимо тут багато такого, що дає підставу говорити саме про 
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rендерну рівність як шлях гармонізації відносин між статями, а не 

тільки про боротьбу за права жінок. У цьому відношенні викликає 

інтерес популярний виклад програми польських і українських 

соціалістів у Галичині, в складанні якої активну участь брав Іван 

Франко, під назвою «Чого хоче «Галицька робітнича Громада»?». 

Так, аналізуючи існуючі шлюбно-сімейні відносини, він зазначав, 

що «для бідного чоловіка й життя родинне не є добром, а радІіІе 

нещастям~ раз для того, що йому дуже часто приходиться женитись 

(а ще частіше бідним дівчатам виходити заміж) не по любові, а з 

потреби, а, по-друге, для того, що діти, коли малі, стають тягарем 
родини, а rrо.Л:И підрос'І)'ТЬ, не можуть одержати належитого ви

ховання і ледащіють». Тому необхідно домагатисЯ: 

« 1. Щоб кожна людина, чоловік чи жінка, були свобідними і 
мали б зовсім рівні права у всім до всього. 

2. Щоб моrnи бути правдиво свобідними і вміли вповні корисrу
ватися своїми nравами, воШІ мусять одержати належне і всестороннє 

образовашщ мусять виробити всі своїтілесні і духовні сили. / .. ./ 
7. Щоб через піднесення робітників з теперішнього нужден

ного і необезпеченого положення дати їм можність женитися і 

виходити заміж по любові, а через передання виховання дітей в 

руки громадивлегшити супругам розлуку, коли б не стало єдинячої 

іХ mобові»4• 

Згадане угруповання української молоді почало формувати

ся під впливом Михайла Драгоманова. Саме три його листи до 

редакції «Друга» визначили ідейно-політичні орієнтири Івана 

Франка, Михайла Павлика та ін. Сказане повною мірою сТосується 

і rендерного mпання. У третьоМу листі він, відповідаЮчи на за
кид редакції «Друга» про те, що йоГо ідеалом є або «зі стриженим 

волоссям нігілістка» або· «емансипована прогресистка», яка дис
кутує з мужчинами про політичні nитання, замість того, щоб rур

буватися про своіХ дітей, писав, що «емансиnована nрогресистка, 

яка дискутує з мужчинами по всіх «питаннях», які доступні про

гресявному мужчині», є не тільки його ідеаіtом, а й ідеалом усієї 
прогресивної Євроnи й Америки. І додає: «Ви вдумайтесь лишень 

в смисл слова «емансипований» та прочитайте хоч Міла «Рабство 

жіною> (ця праця Джона Стюарта Міла була написана 1869 р. В 
українському nерекладі вона вийшла під назвою «Поневолення 
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жінок» (Київ : Вид-во Соломії Павличко <<ОСНОВИ», 2001), а 
потім знизуйте зверхньо плечима, доки чесна робота передових 

жінок, між якими, кажу це з гордістю, наші займають не останнє 

місце, дружнім натиском в Америці, Англії, Швейцарії, Голландії, 
Італії, Австралії займе крок за кроком всі позиції, які до цих пір 

складали монополію чоловіків. Страх того, що тоді «залишать без 
доmяду дітей», має такі ж підстави, як страх наших бабусь, що 
якщо в·~і селяни бу,дуть вільні, то не буде кому за плугом ходити». 

А причиною того, що жінки менш освічені, ніж чоловіки, є ніщо 

ішnе, як стан жіночо1" освіти5 • 
Пі:шіше у своїх спогадах про першу поїздку в Галичину до 

Львова Михайло Драгоманов nисав: «nерше слово, яке я чув від 

молодих галичан, - це дивування перед тим, які освічені в росій

ській Україні жінки». Очевидно, це було зумовлено тим, що його 

співрозмовники або не були в тій частині українських земель, а 

стикалися з жінками, які навчалися в європейських університетах 

чи бymr політичними емігрантками, або, побувавши в Російській 

імперіі:, спілкувалися з представниками вищих соціальних верств, 

тобто дворянами. Натомість у Галичині це були здебільшого вихідці 

зі священицьких родин, які, не маючи досrупу до освіти, бо в межах 

країни доо'І)'П жінок до вищої школи був унеможливлений, а на

вчання за кордоном було проблематичним через брак коштів, мали 

єдину перспективу- ставати дружинами священиків і, в міру своїх 

сил і мо:лmивостей, допомагати чоловікові та виховувати дітей. 
Пе.ршим осередком формування новітнього українського 

національно-політичного руху, збагаченого передовими та про

гресивними ідеями, стає студентське товариство «Січ», створене 

у Відні в 1868 р. Лідери товариства, зокрема, Остап Терлецький, 
Мелітон Бачинський та інші, знайомляться і зав' язують переписку 

та обм:ін літературою з Михайлом Драгомановим, Сергієм Пода

липським, Миколою З ібером, представниками Громад Наддніпрян

ської України. За їх підтримки Остап Терлецький у 1875 р. починає 
видава-ги політичну пропагандистську літераrуру- «метелики», які 

розповсюджувалися і в Австро-Угорській, і Російській імперіях. 

Посилюються зв'язки між українцями по обидва боки кордону. 

Починається формування єдиного укра1·нського політичного руху. 

Українська студентська молодь у Галичині також починає цікави-
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тися новими прогресивними ідеями. Журнал «Друг», визначальІПЦі 

ВІШИВ на редакцію якого з 1876 р. справляють Михайло Павлик 
та І.ван Франко, поширює прогресивні ідеї серед української 

студентської та гімназійної молоді, інтелігенції і селянс1ва. Це 

викликає занепокоєння як у державних струюурах обох імцерій, 

так і представників реакційно налаппованих суспільно-політи~JW,Х 

сил. «На боротьбу з «небезпечними ідеями і їх визнавцями» мо

білізується числеШІИЙ апарат поліції, прокураrури; суду і церкви. 

Посилюються поліцейські репресії, проводяться обшуки квартир, 

редакцій прогресивних газет і установ, арешти і судові проц~ри, 

ведеться відповідна пропаганда в пресі, в церковних проповідях»6• 

Анна Павлик так описувала ці події: «Настало у Львові ареппо

вання соціалістів (початок 1877 р.- прим. Анни Павлик). Присиш~є 

до нас піп паламаря: раз, другий, ба й третій- по мене. Я не пішл~ 

бо м знала чого: він певне гадав, що аж тепер мене відмовит, аби я 

не слухала того, що брат розповідає./ .. ./ Присилає піn четвертий 
раз уже дяка, аби м попалила соціалістичні книжки, як маю; бо як іх 

найдут, то всіх з дому заберут до криміналу./ ... І Прийшла неділя: пан 
отець духовний кажуть на казаню в церкві, що Павлика ареш.rували, 

бо в него найшли три фі рі книжок заказаних (заборонених. ·-І А.). 

/ .. ./ Минуло пару день, -дивимося, йде шандар (жандарм. -І А.) 
до нас. Я зараз здогадалася, що переmшли (перехопили.- І А.) мій 

лист до брата, в котрім я писала, що читаю тодям книжки о рівність 

всіх і неправди на світі, та й за тото, що виробляють у Косові людям 

попи і пани» 7• У будинку було проведено обшук і вилучено значну 

кількість літератури, в т.ч. всі номери «Друга». 

На львівському процесі 1878 р. І. Франка, М. Павлика, А. Пав
лик, О. Терлецького та ін. звинуватили у належності до таємного 

закордонного соціалістичного товариства та намаганні вербувати 

до нього нових членів. Проте прозвучала rут і тема безправного 

становища жінки, необхідності утвердження гендерної рівності. Під

ставою для цього став конфіскований поліцією лист М. Павлика до 

І. Франка, в якому той викладав свої пог.ляди на сім'ю, шлюб, інстmут 

подружжя, підкреслював необхідність докорінних змін у цій с:фері. 

Свідченням того, що ця проблема була в полі зору обох корес

понденrів, є їХні праці цього періоду, зокрема, оповіданняМ. Павлика 

«Ребенщукова Тетяна», І. Франка «Лесишина челядь». У неза-

421 



кінченій статті «Неволя женщин», яку М. Павлик писав на основі 

записаних ним піСень упродовж 1872-1877 рр., стверджувалося, 
що «нема такої страшної неволі, як неволя дівчат і жіною>8 • Під 
час судового процесу, коли предметом розrnяду став згаданий лист, 

голова трибуналу доводив Павликові, що його погляди на штоб 

і сім'ю «основані на шкідливих соціалістичних принциnах». Під 

час до,шпу Анни Павлик, який головно зводився до коментуван

ня їі ЛИІ;тів, вона заперечила належність до таємної організації й 

визнала, що читала соціалістичну літературу та навчала читати і 

писати •:::ільських дівчат. Були також зачитані ії листи до брата, в 

яких ішпа мова про соціальну нерівність, важке становище хатніх 

робітниць, економічні негаразди селянства9 • У своєму вироку 
суд ук~Іав, що ((Павлик публічно викладає і поширює «шкідливі 

поrnяди на інстm:ут супружжя», чим підриває основи існуючого 

суспіЛьного ладу», і засудив його на тримісячного арешту10• 
8 ве:ресня 1878 р. відбувся новий суд, на якому М. Павлика було 

засу.цжено на 6 місяців суворого арешту за оповідання «Ребенщукова 
Ttmiнa». Це вперше в Галичині судили письменника за його твір11 • У 
1886 р. М. Павлика знову було заарештовано в Коломиї за обвину
ваченням ку публічній зневазі інституту ШJІЮбу, сім'ї і власності»12 • 

Судові репресії та переслідування, яких довелося зазнати про

відним українсЬким інтелектуалам у 70-80-х роках ХІХ ст., стали 
тією необхідноЮ жертвою, яка пробудила у галицькому суспільстві 

усвідомлення необхідності боротьби за соціальну, національну, по

літичну свободу. Ці судові процеси змусили звернути увагу на про

блему r·~ндерної рівності всі політичні середовища, громадських і 

культурних діячів. Вони стали поштовхом до формування жіночого 

руху,. до організованої боротьби за жіночі права, до уТвердження 
ідеї rендерної рівності. · 

'.: Та~:им чином, можна зробити висновок, що початок бороtьби 
за уТвердження в суспіль~ій свідомості ідеї rендерної рівності було 
покл.адt:по політичнимирроцесами 70-80-х років. Вони стали тими 

каталізаторами громадської думки, які змусили всі інтелектуальні 

середшшща визнати, що існуючі в суспільстві rендерні відносини 

і стереотипи є застарілими, вони гальмують не тільки індивіду

альний розвиток, а й є суттєвою перешкодою національного, по

літичного і культурного поступу всього українського суспІльства. 
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Подальший розвиток та сприйняття ідеї rендерної рівності 

відбувається різними шляхами. Ідеї, що їх висловили на судових 

процесах та в публікаціях того періоду Іван Франко і його товарИ

ші, ляrnи в основу програми створеної ними в 1890 р. радикальної 
партії. Під впливом цих ідей формується і набирає чимраз біль

шого суспільного впливу український жіночий рух. Представники 

національн~ демократичної партії, визнаючи необхідність І' ендер
ної рівності, значну уваrу приділяють розвитку системи осві·mіх за

кладів для жінок, уможливлеЮІЯ досrуmюсті для них ВІJЩОJ освіти. 

Очевидно, що було б неправильно ідеалізувати rендерні від

носини в українському суспільстві початку ХХ ст., але безумовно 

можна стверджувати, що сиrуація тут, порівняно з 70-ми роками 

ХІХ ст., докорінно змінилася вбік утвердження ідеї rендерної 

рівності. Ідеї, проголошувані М. Драгомановим, І. Фран.ком, 

М. Павликом, були сприйняті та, хоч і дуже повільно, змішовали 

тендерну свідомість українського суспільства, сприяючи більш 

гармонійному його розвитку. 

Андрусяк І. П. (Львів). Початок боротьби за r'ендерну рівність у 
Галичині (Політичні процеси Івана Франка та товаришів) 

Досліджується поява ідеї r'ендерної рівності в українському суспільно
політичному русі та початок політичної боротьби за П утвердженtfя, роль 

і місце r'ендерної проблематики на політичних процесах Івана Франка та 
товаришів 70-В~х роках ХІХ ст. 

Андрусяк И. П. (Львов). НачаЛо борьбьІ за гендерное равенство 
в Галичине (Политические процессь1 Ивана Франко и товарищей) 

Исследуется появление идеи гендернdго ·равенства в украинском 

общественно~политическом движении и начало политической борьбьІ за 
ее утверждение, роль и место гендерной пробпематики на политических 

процессах Ивана Франко и товарищей 70-Вр-х го~~~- ХІХ в. 

Aпdrusyak І. Р. (Lviv). The start ofthe struggle for geпderequality іп 
Galicia (Political trials of Іvап Fraпko and his associates) 

The article studies the арреаrапсе of the gender equality idea in the 
Ukrainian social and political movement and. the start of political strнggle for 
its establishment, r61e and рІасе of gender agenda at the political trials of lvan 
Franko and his associates in the 187o-430s. 
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Торопчук І. Ж. (Чернівці) 

СУ,Д НА БУКОВИНІ У СКЛАДІ РУМУНІЇ 
(1918-1940 рр.} 

Судоустрій і судочинство на Буковині в період їі перебуваН1!я 

у склад:і Румуні'і мало досліДжені у вітчизняній історико-правовій 

науці. 

З П1~рших днів румунсько]' влади на Буковині почалось пере

творешІя існуючо'іу краі' судово]' системи на зразок тієі', яка діяла 

в старому королівстві. Уже 19 грудня 1918 р. королівським Де
кретом на Буковину було поширено румунське законодавство про 

судоустрій1 • У краі' була встановлена п'ятирівнева судова система, 

яка складалась із мирових судів, трибуналів, апеляційних палат, 

суду присяжниХ і вищої палати касації та правосуддя. 
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Однією з найгостріших стала проблема мови судочюІства. 

Румунська влада намагалася надати офіційність румунській мові 
як мові судочинства, але це зустріло опір з боку місцевих суддів і 

адвоюі.Т:ів. 'Тому 27 червня 1920 р~ румунський уряд с:хвашm уль
тимативне рішення про обов'язкове володіння румунською мовою 

'особами, які беруть участь у здійсненні судочинства2• 
Усіх працівників судових органів краю було зобов'язано 

зробити це до 1922 р. За законом 1924 р. румунська влада дістала 
можливість звільняти всіх суддів, які не здійснювали судочинство 

румунською мовою. 

На~ЦЩ:РW.9УдQ.JЩІО інстанцією в Румунії була вища п~л:ата ка
Сf!.Ції та правосУддЯ.· Загальні основи ії діяльності реr.паментувалися 
законом про уніфікацію й організацію судочинства від 24 червня 
1924 р. і спеціальним законом від 19 грудня 1925 р. про naлm:y касації 
та правосуддя. Вона стала касаційною інстанцією для БукОЕ:ини. 

До :r:щлати касації та правосуддя входили: прим-президент, три 

сеюЩІні президенти та 50 радників. Розr.пядалися справи касацій
ною палатою у трьох секціях. До першої та третьої секцій входило 

по 18 радників, до другої- 14. У першій секції. розr.пядалися справи 
з цивільних і виборчих скарг, до юрисдикції другої секції належали 
кримінальні та митні справи. 

Вища палата касаціІ та правосуддя розr.пядала звернення про 

конституційність чи неконституційність нормативно-правових 

актів. Розrnяд таких звернень вона здійснювала тільки на сnіль

ному засіданні секцій, а прийняті з даного питання piшemrn були 

обов'язковими для виконання і не підлягали оскарженню. 
До складу палати запросили трьох представників з Буковини 

на посади радників-доповідачів у справах, що надходили від Буко

вини. НимИ стали: Е. Мандічевскі з 1919 р. (1 секція), К. Кіселіца 
з 1919·р. (2 секція), О. Беляну з 1919 р. (3 секція).··· ·· 

Найвищою апеляційною судовою інстанцією;J:tля Буковини до 

1918 р. була апеляційна палата, яка була у Львові, та після о:купації 
румунськими військами Чернівців припинили.сь усі зв' язІ<И з нею, що 

призвело майже до повного паралічу судової системи краю на вісім 

місяців. З метою нормалізації. діяльності судової системи у краї Фер

динанд І видав декретозакон від 14 травня 1919 р. <<Щ)о ётворення 
апеnЯційноїпалати БуковИНИ>> (набрав чинності 25 траБm 1919 р.). 
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Офіційно палата розпочала робоrу 14 липня 1919 р. Спочатку 
~.9на була створена у складі однієї секції. 23 грудня 1925 р. був 
призначений склад 2-'і секції апеляційної палати. З 1 січня 1926 р. 
під юрисдикцією апеляційної палати Буковини опинились 7 три
буналів і 34 загальні суди. 

Ашшяційна палата мала загальну юрисдикцію щодо розг.ляду 
бУдЬ:-ЯКИХ справ. Розг.лядала справи як у першій інстанції (про по
руmеНFІя податкового законодавства, законодавства про монопольне 

становище держави, законодавства про вибори), так і в апеляційному 
порядк;у (апеляційні скарги на рішення й вироки судів загальної 
юрисдикції та трибуналів). Складність їі роботи полягала в тому, 

що вонfL мала застосовувати різне законодавство, яке діяло у повітах 
(для Буковини- австрійське до 1938 р., коли була проведена повна 
уніфікація законодавства в усіх галузях; для Бессарабії- російське 

законодавстВо до уніфікації 1928 р.; для Дорогойського повіrу- зако
нодавство «Старого Королівства>>). Рішення або вироки апеляційної 

палати мог.ли бути оскаржені у вищій палаті касації та правосуддя 

РумуніІ. У серпні 193 8 р. у складі апеляційної палати була створена 
ще й «кримінальна секція» (замість існуючих судів присяжних)!. 

Другою судовою інстанцією у краї були трибунали. Спочатку 

їх ·було два, а з 1924 р.- п'ять. 

Найнижчою судовою ланкою на Буковині були місцеві суди 

загальної юрисдикції (сільські, міські та змішані). Кількість міс

цевих судів на Буковині у міжвоєнний період не була стабільною і 
постійно змінювалася залежно від наявності коштів у державному 

бюджеті. Закон про уніфікацію судочинства 1924 р. (ст. З) залишив 
поділ судів загальної юрисдикції на сільські, міські та змішані. До 

складу кожного суду входили один або кілька суддів, помічники 

суддів, судові секретарі й судові службовці, кількість яких для 

кожного суду визначалася Міністерством юстиції окремо. 

На території Буковини в 1928 р. діяло 24 суди загальної юрис
дикції4. Зміни в роботі судів загальної юрисдикціУ відбулись із при
йняттям закону про організацію судочинства 193 8 р. Згідно зі ст. 2 
цього закону суди поділялися. на громадські (комунальні) й мирові. 
Громадські суди організовували свою діяльність під контролем і 
наг.лядом мирових судів. 

Окремою ланкою судової системи був суд присяжних (у юри

дичній літераrурі того ':!асу використовувалася ще назва «палата при-
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сяжних» ). Він був уnовноважений виносити вердикrи у справах про 
тяжrсі злочини, а також політичні делікти й злочини у сфері засобів 

масової інформації:s. Порядок 'ІХ організації та діяльності визначався 

законом про організацію судочинС1Ва 1924 р. і спеціальними регла
ментами про організацію роботи суду присяжних 1921, 1925, 1936 рр. 

До складу суду присяжних входили три представники суддів• 

ського корпу'су, серед яких головуючий мав бути радником апеля

ційної палати., два судді відповідного трибуналу і 12 присяжних 
(за регламешом 1936 р.- 9 присяжних). Присяжними могли бути 
призначені rромаДяни Румунії, які досягли 25 років, були дієздат
ними, освіченими та з річним прибугком не менше 1500 леJГі. 

Суд прИсЯжНИх проводив по три сесії на рік, кожна :з яких 

трИваші не більше 1 О днів, а за рішенням голови суду присяжних 
вона могла бути nродовжена ще на п'ять днів. Міністром юсти

ції могли буТи прИзнаЧені позачергові сесії суду присяжних для 
розтя,Цу невідкЗІадниХ сnрав. За поданням міністра юстиції суди 

присяжних моглИ праЦЮватИ на постійній основі. 
Суд rфИС"ЯЖНИХ приймав свої рішення (вердикrи) голосуванням. 

Рішення вважалося схваленим, якщо більшість, тобто сім присяж

них, проголосувалИ «за». У випадку парите'І)' рішення вважалося 

прийНятим на користь обвинуваченого. Розгляд кримінальних справ 

у палаті присяжних був відкритим, крім випадків, переДбачених за

коном, усним, постійно діючим до кінця розгля,цу справи й винесення 

вердию:у, крім проведення маленьких перерв. Вердикти суду при

сяЖних моrЛи бути оскарЖені до Чернівецької аnеляційної судової 
палши або вищої палати касації та правосуддя Румунії7• 

Судова система, яка діяла на Буковині в міжвоєнний період, 

характеризується також існуванням спеціалізованих судів: трудо

вого, військового й адміністративного. 

Закон про трудові суди був прийнятий 15 лютого 1933 р.8 Ст. 7 4 
передбачала С1Ворення трудового суду й для Буковини у Чернівцях. 

Розпочав він свою роботу 6 лИПНЯ 1933 р. 
Трудові суди створювалися з метою розгляду трудових спорів 

між суб'єктами трудових правовідносин. До 'іх юрисдикціїналежали 

справи, які стосувалИся трудових контрактів і договорів, питань 

o:rlлam праці, часу відпочинку, стажування, відшкодування зmщаних 

збитrсів, припинення трудових відносин, охорони праці, соціаІІЬного 
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захисту працівників. Згідно зі ст. І 1 трудові суди розг.лядали також 
~ільн:і позови, ,сума яких не перевищувала 50 ООО лей . 

. Військовий суд на Буковині створений у листопаді 1918 р. 
при.восьмій румунській дивізії, яка дислокувалася в Чернівцях. 
Юрисдикція військового суду з момеlfІ)' створення поширювалася 

на всі правопорушення, які мог.ли загрожувати національній без
пеці, скоєні військовослужбовцями або цивільними громадянами. 

На момент створення військовий суд Буковини керувався ко

дексом військового судочинства 1875 р. (із внесеними змінами від 
28.грудня 1916р.).Судовареформа 1924р.обмежила компетенцію 

військоних судів, залишивши в їх юрисдикції лише справи, в яких 

фіrурували військовослужбовці та території, де був запроваджений 
стан об:юm (такий стан облоГІ:І на території Буковини з невели

кими перервамИ діяв nід. час усього міжвоєнного періоду). Новий 
~одекс військового судочинства був прийнятий 20 березня 1937 р. 
Військовий суд на Буковині перетворився на військовий трибунал. 

Реформа військового судочинства 1937 р. значно розширила 
компетенцію військових трибуналів. Більшість справ, які розгля

далися Чернівецьким трибуналом у міжвоєнний період, в осно

вному стосувалися незаконного володіння зброєю, дезертирства, 

крадіжок, скоєних військовослужбовцями, бандитизму, проведення 

ком)ідісТичної пропаганди, несанкціонованих зборів громадян, 
прояву :шеваrи до королівської влади та румунської мови. 

Особливе місце в судовій системі міжвоєнної Румунії займали 

адміністративні суди9• До зародження інстиrуту адміністративної 

юстиції у Румунії причетні й буковинські юристи, серед яких Ераст 

Тараmул- професор юридичного факультету Чернівецького універ

сиrеТу: Саме вони запропонували створити спецjальні адміністрШ"ИВні 
ревізійні комісії в кожній провінціїРумунії з правом здійснення контр

олю за діяльністю місцевих органів публічної влади. У 1939 р. адміні
страт;иш:~і ревізійні комісії були перетворені на адміністршивні суди~ 

Противники формування адміністративної юстиції обrрунто

вували ~~вої пог.ляди відсутністю у конституційних актах Румунії 

1923 р. і 19,3 8 р. норм, які передбачали б створення таких органів 10• 

НезваЖаючи на це, адміністративні ревізійні комісії були створені 
в білЬШt:)С1,'і румунських провінцій, а однією з перших така комісія 

з' явилае~ на Буковині у 1923 р. На адміністративні палати поклада-
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лося здійснення судочинства з питань, що стосувалися діяльності 

місцевих органів влади. Право подати скаргу до адміністративно]: 

палати на діяльність або бездіяльність Місцевих органів вла,ди мали 

фізичні та юридичні осЬби11 • Адміністративна палата моша ска

совувl'І.ти повніс11о або частково рішення місцевих органів влади, 

прийнятівсупереч законодавству, та притягувати до дисциплінарної 

відповідальності представників органів місцевої влади. 

Торончук І. Ж. (Чернівці). Суд на Буковині у складі Румунії 
(1918-1940 рр.) 

Досліджується історія судоустрою на Буковині у складі Румунії 
(1918-1940 рр.). 

Торончук И. Ж. (Черновцьt). Суд на Буковине в составе Румьtнии 
(1918-1940 гг.) 

Исследуется история судаустройства на Буковине в составе Румьtнии 
(1918-1940 гг.). 

Toronchuk І. Zh. (Chernivtsy). Court in Bukovyna during Romanian 
Rule (1918-1940) 

History of judicial system in Bukovyna during Romanian rule (1918-1940) 
is studied. 

; Державний архів Чернівецької області (далі -ДАЧО).- Ф. 114.-- Оп. З.
Cnp. 16. -Арк. 125. 

1 Їп chestiunea nafi.onaliziirii justifiei 11 Glasul Buc(JI}inei. -1921. -.М 786; 31 august. 
3 Lege pentru organizareajudecatoreascii 11 Monitorul Oficial. -1938. -.М 192, 
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МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ 

ІСТОРИКШ ПРАВА 

(довідка) 

МЬ~шародн:а асоціація істориків права (lnternational 
Association Historianes of Law) - добровільне самоnрядне 

об'єднання істориків права та інших фахівців, які професійно 

займаються проблемами права. Заснована в 1996 р. за ініціативою 
вчених Харківського національ;ного університету внутрішніх 

справ та Інституrу держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України (Л. О .. Зайцева, І. Б. Усенка, В. А. Чеховича, О. Н. Ярми
ша). Провідними іноземними партнерами українських істориків 

права стал~. науковці. РегіоІ:Jального відкритого соціального 
інституrу (м. Курськ). Зареєстрована Міністерством юстиції 

України як мі;жнародна гро~мська органІзація 27 січня 2000 р. 
(реєстраційний номер 1313,дозиці.s,~,.N!! 1P9J у чинному реєстрі 
громадських організацій). 

До складу МАШ входять фахівці з історії права та сшщіаліс

ти з інших галузей права, .якщо ·і'х:ні професійні інтереси мають 

історико-правове спряJ\1У!3аннЯ .. : 
МАШ покликана забезп~чити: розвиток і поширення історико

правовихзн:ань та використання досягнень науки в справі розвитку 

права. З цією метою МАІП спрІUІЕ; подальшому розвитку історико

правової науки, відмежуванню від . ідеологічних нашарувань та 
перетворення їі в одну з провідн»Х галузей юридичної науки. 

Налагоджує творчі зв:язки 3 .мDJ.<народн;ими історико-правовими 

організаціями, вивчає досвід зарубіжних країн .. Входить з науко
во обrрунтованими ініціативами та пропозиціями з питань удо

сконалення правових основ держави, здійснює історико-правову 

експертизу проекrів законів та підзаконних правових актів; сприяє 

історико-правовій освіті депутатів, дер~авних службовців та пра

цівників правоохоронних органів. 
Основою МАІП є регіональні осередки, які створюються за 

територіальною ознакою при ная:вності не менше трьох осіб, які 

мають право бути членами асоціації. Найчисленніші осередки 
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МАІП нині існують у Києві, Харкові, Львові, Сімферополі, Одесі 

таКуреьку. 

Вищий орган МАІП-загальні збори членів, які скликаються раз 

на два ]ЮКИ, Збори обирають президента, першого віце-президента, 

віце-президента, відповідального секретаря, членів правління 

(президіі) та ревізійну комісію. Президентом МАШ з момеmу за

снування є О. Н. Ярмиш, першим віце-президентом- І. Б. Усенко. 

Віце-президентом МАШ у 2005-2009 рр. був О. В. Тимощук. Вчений 
секретар МАШ- В. Є. Кириченко. У період між конференціями 

керіВІшм колегіальним органом асоціації є правління, до складу 

якЬtо входить президент, перший віце-президент, віце-президент, 

відповідальний секретар та члени правління. 
Штаб-квартира МАІП знаходиться в м. Харків. 

Два рази на рік, повесні та восени, МАІП проводиТh історико

правові конференції (читання), які здебільшого відбуваються в 

місцях розташування реrіональІШХ осередків МАШ. Традиційною 

склаДо:вою конференцій є ознайомлення членів МАПІ з історичною 

сшщІщmою регіону, відвідання архівів, бібліотек, музеі"в, визначних 
пам'яток історії та кулЬ'Іури. 

Попередні історико-правові конференції під егідою МАІП 

відбулися: у Харкові (1996, 1997, 1998 рр.), Алушті (1999, 2000, 
201 О рр.), Львові (2001, 2011 рр.), Курську (2002 р.), Феодосії 
(2002 р.), Рівному (2003 р.), Севастополі (2003 р.), Сумах (2004 р.), 
Бахчисараї (2004 р.), Чернівцях (2005 р.), Балаклаві (2005 р.), Запо
ріжжі (2006 р.), Ялті (2006 р.), Донецьку (2007 р.), смт. Стереrуще 
(2007 р.), Івано-Франківську (2008 р.), Судаку(2008 р.); Миколаєві 
(2009 р.), смт. Миколаі"вка (2009 р.). 

Програми й матеріали конференцій видрукувані окремими 

виданнями. Окрім того, під грифом МАШ побачили світ деякі 

монографії, навчальні посібники, наукові доповіді та бібліогра

фічні покажчики. 

Останнім часом усі заходи МАШ здійснюються у співпраці 

з секцією історії держави і права Наукової ради НАН України з 

координації фундаментальних правових досліджень та Комісією 

історії украі"нського права при Президії НАН України. 

1 Б. Усепко 
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