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Якщо визначати провідну роль у державі між політикою та правом, то, безумовно, 

провідне місце належить політиці, оскільки політична система визначає характер організації 

та дію її правових інститутів. Проте це твердження не виключає і певний зворотний вплив 

правових інститутів, принаймні, на проведення політичної лінії керуючої влади у державі. Зі 

свого боку зміна політичного устрою певної держави знаходиться у руслі історичних подій 

за часом, і, як свідчить історія, такі події іноді можуть мати драматичний характер, який 

може радикальним чином змінювати політичний устрій держави, а, відповідно, і її правові 

інститути. На підтвердження даної тези можна згадати Францію XVIII століття, тобто часів 

Французької революції, а також Німеччину 30-х років минулого століття з приходом 

(загалом легітимним) націонал-соціалістичної партії до влади та Росію початку XX століття 

часів Лютневої демократичної революції та жовтневого більшовицького перевороту. У даних 

країнах відповідні політичні події драматично вплинули на правові засади життя їх громадян 

і суспільства в цілому.  

У межах даної статті ми обмежимося далі виключно Росією і через майже неосяжний 

обсяг матеріалу зможемо тільки доторкнутися до проблеми впливу політики на право у 

вигляді окремих фрагментів з повних мозаїки драматичних суспільно-політичних подій ХХ 

століття у даній країні. Проте слід зазначити, що згаданий вище прихід до влади соціалістів у 

Франції у XVIII столітті та націонал-соціалістів у Німеччині у 30-ті роки також 

супроводжувався залученням тотального терору з боку як державного, так і політичного 

інструментів влади до окремих класів та національностей суспільства. 

Звертаючись до Росії, слід зазначити, що її державно-політичний устрій, а також 

судова система протягом останніх двох століть неодноразово були піддані кардинальним 

трансформаціям під впливом тих чи інших історичних подій. Зокрема, реформи 60-х років 

ХІХ ст. породили такий фундаментальний для судової системи Російської імперії 

законодавчий акт, як Судові статути, що надавали певних гарантій реалізації права на захист 

особистості та надали судовій гілці влади ознак незалежності відносно до законодавчої та 

виконавчої гілок влади. Незважаючи на монархічний устрій Росії, процес капіталізації 

суспільного виробництва призвів до появи таких прогресивних форм судочинства, як 

інститут суду присяжних. Але революційні перетворення в суспільстві і законодавстві після 

подій 1917 року зруйнували створену за останні десятиліття класичну судову систему, 



систему слідства і правосуддя. Відповідними Декретами Ради народних комісарів були 

ліквідовані існуючі судові органи, на зміну яким встановлювались нові форми 

революційного судочинства. Проведення розслідування, прийняття рішень та винесення 

вироків доручалось судді чи особливим слідчим комісіям при Радах робітничих, солдатських 

та селянських депутатів. І хоча на своїх прапорах керуюча партія РСДРП (Російська соціал-

демократична робоча партія), що захопила владу, мала гасла свободи, рівності, прав людини, 

покращення її добробуту, але ще у перші роки ХХ століття розділення партії на радикальне 

більшовицьке крило та помірне і більш демократичне ліберальне крило меншовиків 

показало, якими засобами збиралися професійні революціонери нести щастя народам Росії, 

та і взагалі усієї планети. Історія так розпорядилася, що до влади в Росії у 1917 році, врешті-

решт, прийшли більшовики з їх абсолютним лідером (вождем) В.І. Леніним (Ульяновим). 

Шлях до влади та утримання влади більшовиками супроводжувались багатьма обіцянками 

зробити життя народу кращим, звільнити його від гноблення царизму, буржуазії, 

імперіалістів і т.ін., та дійсна практика проведення в життя цих обіцянок виявилася зовсім 

іншою.  

Рушійним інструментом реальної політики при втіленні у життя ідеологічних схем 

став масовий державний терор, насильство, зрозуміло, проти ворожих класів та 

контрреволюції, до яких, проте, відносилися майже всі прошарки населення, крім 

пролетаріату у містах та бідного селянства на селі. Хвилі „червоного” та „білого терору” 

змішалися у громадянській війні, яка, до речі, у роботах Леніна розглядалася як обов’язковий 

етап на шляху соціалістичної революції [4], призвели до повного руйнування правових 

інститутів Росії та затвердження права революційної законності, терору, репресій та 

насильства не тільки на практиці, а й у свідомості людей. Вони звалилися на голови 

буржуазії, інтелігенції, військових, служителів церкви, заможних селян і взагалі усіх, на кого 

впала підозра у контрреволюційних діях проти влади. Та особливістю влади більшовиків 

стало те, що засоби терору не закінчилися з завершенням громадянської війни, а стали 

перманентним інструментом влади на подальші десятиліття, і „вождь усіх часів та народів” 

Сталін, власне, перейняв від Леніна керування країною та її громадянами у такий спосіб. 

Щоб зрозуміти глибину прірви, у яку звалилася судова система після революції, 

наведемо деякі історичні приклади. Виразним у даному відношенні є наступний документ, 

який не потребує коментарів. Це розпорядження ВЦВК та Рад. Нар. Комісарів № 13666 від 

01.05.19 р., підписане Леніним, у якому говориться, що „...потрібно якомога швидше 

покінчити з попами та релігією. Попів необхідно арештовувати як контрреволюціонерів і 

саботажників, розстрілювати безпощадно і повсюдно. І як можна більше. Церкви підлягають 

закриттю. Приміщення храмів опечатувати і перетворювати у склади” [4, с. 6]. І це 



розпорядження, яке не мало абсолютно ніякого юридичного підгрунтя, планомірно і 

систематично проводилося в життя у такій мірі, що потім навіть вийшли дві Постанови ЦК 

ВКП(б) від 1933 та 1938 рр., які були вимушені стримувати ініціативу дій „революційної 

законності” влади на місцях. Зокрема, наведемо як приклад такі дані: за десять років, з 1920 

по 1930 рр., тільки у Москві та її околицях було зруйновано 150 храмів, 300 з них 

переобладнано у цехи, тюрми, ізолятори і т.ін. та ще 500 храмів підлягали подальшому 

знищенню через будівництво [6]. Це розпорядження дозволяло органам ВЧК-ОГПУ-НКВД 

без будь-яких юридичних підстав (постанова суду, рішення прокурора) арештовувати 

церковнослужителів, що у ті часи фактично означало загибель. Не менш гірка доля спіткала 

й членів релігійних громад та сект, що не належали до російської православної церкви; 

показовою у цьому відношенні є доля селян-толстовців та старовірів, яких безпідставно 

поголовно, як худобу, вивозили потягами у віддалені північні райони СРСР [15]. 

Взагалі принцип покарання цілих народностей за ті чи інші „провини”, окремих їх 

представників займав важливе місце у каральних діях тоталітарного режиму сталінських 

часів. Тут можна згадати тотальне виселення кримських татар, греків, турків, чеченців та 

інших народностей з Кавказу до віддалених районів Росії та Казахстану. Про це мало хто 

знає, але після визволення України від німецької окупації вийшов наказ, підписаний 

Сталіним, Жуковим та Берією, про відселення до Сибіру всіх українців, які перебували, а 

точніше, вижили під окупацією. І тільки технічна неспроможність влади до переселення 

мільйонів людей унеможливила практичну реалізацію даного наказу. Така ж доля 

планувалася і для усіх чоловіків від 25 до 45 років у східній Європі, Балканських країнах та 

Німеччині по закінченні Другої світової війни. 

Небезпечність принципу „революційної законності” полягала також у тому, що ніхто 

не міг почувати себе захищеним від його „караючого меча”. Навіть така відносно елітна у 

минулому частина радянського суспільства, як військовослужбовці, і особливо її середній та 

вищий командні рівні [6; 12], повною мірою відчула силу цієї законності. Хвиля репресій, 

яка прокотилася у другій половині 30-х років, призвела до арештів десятків тисяч 

військовослужбовців (за даними, приведеними у книзі [6], це більше 75 тис., з яких не менше 

35 тис. було розстріляно та ще невідомо яка кількість загинула у таборах ГУЛАГу). 

Ієзуїтська сутність юридичної сторони цих акцій полягала також у тому, що у наказі про 

звільнення військовослужбовця ставили дві букви СУ – „спецучет”, які слугували паролем 

для дії органів НКВД після прибуття звільненого до місця проживання [6]. 

Таке масове винищення засобами „органів” – трійок, ОСО та інших позасудових 

установ представників Червоної Армії не могло не визначатися певною великою метою у 

того, хто керував даним процесом, інакше це було б просто абсурдом. На думку В. Суворова 



[12], таких цілей було принаймні дві. По-перше, після розгрому усієї політичної опозиції у 

Кремлі тільки армія становила потенційну загрозу одноосібній владі „вождя усіх часів та 

народів”, і армію потрібно було „поставити на своє місце”. А незрівнянно більш важливим 

було друге – Сталін не був упевнений, що з таким керівним складом армії він зможе пройти 

Європу з „визвольним походом Червоної Армії”. Як тоді співали, „...а мы еще уйдем в 

походы, а мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя”. Хоча 

більшість вищого командного складу РККА ще у громадянську війну також показала себе 

при жорсткому придушенні селянських та робітничих повстань проти радянської влади, та 

нові великі завдання потребували і нових, ще більш жорстоких та готових виконувати 

вказівки вождя кадрів. Таким чином, це ще один з прикладів того, як глобальні політичні цілі 

призвели до трагічних деформацій у функціонуванні юридичних інститутів держави, 

утвореної на теренах царської Росії. Під дану тезу у повній мірі підпадає і „справа лікарів – 

убивць у білих халатах”, яка була розпочата на початку 50-х років, коли режим отримав 

ядерну зброю і знову з’явилася примарлива ілюзія знищити імперіалістів в усьому світі та 

принести щастя усім народам Землі, що не вдалося зробити на початку 40-х років. 

Сказане також може бути віднесено і до творчої інтелігенції, яка була 

інтелектуальним потенціалом країни. Колесо червоного терору прокотилося по вченим 

(економістам, генетикам, кібернетикам), письменникам, особливо у національних 

республіках СРСР, драматургам і т.ін. [11]. Наприклад, за даними, наведеними у книзі [6], 

тільки у справі письменників-„гуманістів” було заарештовано майже 40 тис. осіб, а 33 тис. з 

них було розстріляно, тобто майже усі.  

Трагічність функціонування системи полягала також у тому, що не мали індульгенції 

від знищення і ті, що становили „кров та плоть” тоталітарної системи, – партійно-

господарські керівні кадри та навіть самі службовці каральних „органів”. За тими ж даними 

[6], за десять років, з 1930 по 1940 рр., було заарештовано за контрреволюційні дії майже 940 

тис. партійців зі старої „ленінської партійної гвардії” та майже 180 тис. членів Комінтерну 

(тобто фактично іноземців). При цьому 690 тис. та, відповідно, 95 тис. з них було 

розстріляно. За той же період часу було заарештовано 63 тис. та потім 41 тис. знищено 

співробітників НКВД. Власне, кожна хвиля терору завершувалася знищенням катів, які її 

проводили, а на їх місце приходили нові люди під керівництвом нових „залізних” наркомів. 

Для того, щоб завершити цей дуже фрагментарний перелік жертв тоталітарного 

більшовицького режиму, наведемо підсумкові дані з довідки, яку підготував Лаврентій Берія 

для Сталіна і яка опублікована у книзі [6]. За даною довідкою, у період з 1919 по 1930 рр. 

тільки органами ВЧК – ОГПУ було розстріляно 2,5 млн. „ворогів народу”, а у період з 1930 

по 1940 рр. притягнуто до відповідальності 1,3 млн. осіб та майже 900 тис. з них розстріляно. 



Наведені вище дані по окремих категоріях громадян також запозичені з даної довідки. 

З юридичної точки зору більшовиками була винайдена абсолютно диявольська 

формула, згідно з якою приналежність до „контрреволюціонерів”, „ворогів народу”, 

„вредителів”, „лікарів-убивць” і т.ін. відразу виводила будь-якого громадянина з правового 

поля (за сучасною термінологією), позбавляла його юридичного захисту, дозволяла вважати 

його винним ще до будь-якого суду чи вершити над ним позасудові каральні дії. А таку 

приналежність визначали ті ж каральні органи. При цьому досить поширеною є думка, що 

дані методи були задіяні виключно Сталіним, тоді як ленінська політика була кристально 

чистою та гуманною (ще Горбачов зовсім недавно закликав „повернутись до ленінських 

норм та соціалізму з людським обличчям”). Але це величезна омана – у фундаментальному 

дослідженні Д. Волкогонова [4], який спирався на секретні матеріали архівів, добре 

показано, що з перших кроків більшовики задіяли масовий державний терор, 

безпринципність як прийнятний легітимний засіб утримання влади та досягнення своїх 

цілей. Показовими з даного погляду є ще два приклади. Це абсолютно капітулянтський 

Брестський договір про мир з кайзерівською Німеччиною у 1918 році, за яким, зокрема, 

майже вся Україна відходила німцям [4], та таємні пропозиції Сталіна Гітлеру у лютому 1942 

року, коли німці були під Москвою і ситуація була критичною, про укладання перемир’я та 

подальші спільні бойові дії вже проти ”міжнародного єврейства в обличчі Англії та США... з 

метою переоблаштування світового простору” [6]. І тільки падіння кайзерівського режиму у 

1918 році та неприйнятні зустрічні вимоги Гітлера, який був у той час впевнений у своїй 

перемозі, не призвели до руху історії у напрямку цих безпринципних договорів з 

непримиренними ворогами, направлених на збереження більшовиками своєї влади за будь-

яку ціну. 

У тактичному плані тоталітарні методи, методи терору проти власного народу 

приводили більшовиків до успіхів, і немалих, головним чином, у економіці, але в 

історичному, стратегічному плані вони вели у безвихідь, що, власне, і показали історичні 

події кінця ХХ століття. Останні конвульсивні дії людей з тоталітарним менталітетом у 1991 

році остаточно поставили історичну крапку на ленінському експерименті минулого століття і 

дозволили народам СРСР важко, через економічні випробування, нові труднощі, але 

повертатися до норм демократії, парламентаризму, гуманних юридичних інститутів, які б 

поважали особистість та свободу і права людини.  

Звертаючись до сьогодення, зауважимо, що завдяки нормам діючої Конституції 

України реалізується правова реформа в державі в демократичному спрямуванні, що 

відображає як минулі ідеї, так і сучасний світовий досвід у тому числі і створення інституту 

суду присяжних в Україні. Зупинимося більш детально на характеристиці цього правового 



інституту як одного із засобів залучення народу до реалізації судової влади.  

Для кращого розуміння сутності цього інституту спочатку визначимо, що у світовій 

практиці склалися дві форми функціонування суду присяжних – класична, або англо-

американська, у якій колегія присяжних виносить вердикт про винність, а професійні судді 

вирішують тільки питання про покарання, та європейська, у якій колегія з суддів та 

засідателів (присяжних, шеффенів) разом вирішують обидва питання – факт злочину, 

питання права [1; 5]. Різницю між ними можна зрозуміти, якщо розглянути окремі випадки, 

які мали місце в історії розвитку людства. Наприклад, коли у першій формі збільшити 

кількість непрофесійних членів до цілої громади, то отримаємо прецеденти, які було описано 

ще Тітом Лівієм у його літописах Древнього Риму. У той час в окремих важливих випадках 

судочинства існуюча юридична система заходила в тупик, і тоді питання виносилося на 

зібрання вільних громадян Риму, і їх рішення про винність чи невинність було остаточним.  

 Для іншої моделі граничним випадком є добре відома усім “радянська система 

правосуддя” з одним професійним суддею та двома народними засідателями. Дана “гуманна” 

судова система в певні періоди часу включала такі зловісні форми, як трійки, ОСО, закриті 

трибунали і т.ін. 

Тому, на думку автора статті, більш демократичною та більш ефективною для 

вітчизняної судової системи здається класична форма суду присяжних з достатньо великою 

колегією присяжних та з розділенням питань фактів злочину та права [5; 13]. Російський 

правознавець професор І. Петрухін у своїй статті [5] виділив аж 11 позитивних сторін даної 

форми судочинства, головними з яких є: 

- розділення функцій обвинувачення, захисту та вирішення кримінальної справи 

між різними суб’єктами процесу – прокурором та потерпілим, підсудним та захисником і 

судом та недопущення поєднання цих функцій в одній особі; 

- наділення сторін рівними процесуальними правами та можливостями; 

- надання судовому розгляду характеру спору; 

- розгалуження судового слідства на пред’явлення доказів стороною обвинувачення 

та стороною захисту та інші. 

Проте зрозуміло, що дана форма судочинства не може не мати і недоліків, що 

характерно для достатньо складних і глибоких правових чи взагалі будь-яких систем [1; 5]. 

Основними недоліками вважаються: 1) відсутність професійних знань у присяжних та 2) 

відсутність мотивації та доказів, що обґрунтовують вердикт присяжних та вирок суду. Якраз 

останній аспект і беруть на озброєння критики суду присяжних, причому у більшості 

критика походить з лав професійних юристів. Але непрофесійність народних засідателів їх 

чомусь не турбує. Дані питання потребують особливого обговорення, а зараз ми тільки 



відзначимо, що життєвий досвід, здоровий глузд, природне прагнення до справедливості, 

неупередженість, розуміння добра та зла у присяжних компенсують їх слабку юридичну 

освіту при прийнятті справедливого рішення. Крім того, відсутність доказової аргументації у 

вироку зовсім не означає, що її не було, зворотно сама процедура судочинства у суді 

присяжних побудована на пошуку істини, мотивів злочину і т.ін. у змаганні між сторонами 

обвинувачення і захисту. 

Торкаючись ще процесуальних та процедурних питань формування суду присяжних, 

слід зазначити, що у сформованому складі суду присяжних може домінувати за певних 

обставин якась ознака: чи то соціальний стан, чи то вік, стать, релігія, національність і т.д. 

Справа в тому, що якщо якась ознака буде домінувати і така ж ознака буде характерною для 

підсудного чи потерпілого, то існує висока ймовірність виникнення “резонансної” взаємодії, 

яка може вплинути на формування упередженості колегії (обвинувачувального чи 

виправдального напрямку) за даною ознакою. Наприклад, якщо присяжні в основному з 

низьким соціальним станом, а розглядається справа “бідний проти багатого”, то може 

сформуватися необ’єктивна прихильність до бідного як “соціально близького”, за 

термінологією радянських часів. Таким чином, процедура підбору та остаточного 

формування колегії присяжних також потребує ретельного дослідження, і не останню роль 

тут повинні мати результати досліджень соціологів. Тому у різних країнах при остаточному 

визначенні числа присяжних дозволяється відхиляти сторонами різну кількість присяжних, 

щоб запобігти можливому формуванню певної упередженості. Таким же чином потребують 

ретельного теоретичного та практичного дослідження й інші процесуальні дії, що 

супроводжують роботу суду присяжних у даній конкретній країні. Загалом функціонування 

суду присяжних можливе тільки у розгалуженій системі судочинства, де кожна ланка 

системи відповідає за розгляд певних злочинів [1]. 

Таким чином, на завершення можна дійти наступних висновків. 

По-перше, історичний шлях розвитку Росії, як і інших країн Європи, впевнено 

доводить первинність політичних інститутів держави над її правовими інститутами. 

Особливо рельєфно це виступає, коли політичний устрій держави приймає крайні форми, 

наприклад, форми тоталітарних режимів. Історичний досвід Росії у повній мірі підтверджує 

даний висновок. 

По-друге, при функціонуванні правових інститутів величезне значення має розрив 

між декларованими юридичними нормами (Конституцією, кодексами, законами) та їх 

дійсним практичним втіленням у життя. Усі редакції конституції Радянського Союзу на 

папері могли вважатися зразком захисту прав людини. Проте це не завадило політичному 

режиму знищити десятки мільйонів громадян. 



Нарешті, по-третє, повернення до інституту суду присяжних відповідає 

фундаментальному принципу прямої участі громадян у одній з державних форм 

функціонування влади, і світовий досвід показує, що така форма є ефективною як за 

результатами, так і за загальними виховними функціями для громадян.  
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