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рейху.	Очолив	гестапо	Рудольф	Дільс,	який	мав	давні	тісні	зв’язки	з	
Г.	 Герінгом.	 Гестапо,	 формально	 підпорядковуючись	 Міністерству	
внутрішніх	 справ,	 володіло	 надзвичайними	 повноваженнями,	 що	
дозволило	 йому	 швидко	 перетворитися	 у	 один	 з	 найважливіших	
інструментів	 проведення	 каральної	 політики	 як	 безпосередньо	 в	
Німеччині,	 так	 і,	 згодом,	 на	 окупованих	 територіях.	 Гестапо	
займалося	 розслідуваннями	 діяльності	 всіх	 ворожих	 режиму	 сил,	
при	 цьому	 його	 діяльність	 була	 виведена	 з-під	 нагляду	
адміністративних	 судів,	 в	 яких	 зазвичай	 відбувалося	 оскарження	
дій	 державних	 органів.	 У	 той	 же	 час	 гестапо	 набуло	 право	 вже	
згаданого	«превентивного	арешту».	

Завершенням	 демонтажу	 політичної	 системи	 Веймарської	
республіки	 стало	 видання	 наприкінці	 березня	 1933	 р.	 закону	 «Про	
надзвичайні	 повноваження».	 Він	 остаточно	 закріпив	 у	 Німеччині	
диктатуру	 нацистів.	 Передача	 імперському	 уряду	 законодавчих	
повноважень	 знищувала	 поділ	 законодавчої	 і	 виконавчої	 влади	 на	
користь	 останньої,	 а	 надані	 уряду	 повноваження	 з	 видання	 законів,	
що	суперечать	конституції,	власне	нівелювали	її	значення,	тим	самим	
деформувавши	правоохоронну	систему	країни,	яку	дуже	швидко	було	
перетворено	на	інструмент	насилля	і	терору	у	руках	нацистів.	
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ДІЯЛЬНОСТІ 

Останнім	 часом	 актуалізуються	 питання	 відшкодування	
моральної	шкоди,	завданої	в	результаті	вчинення	тих	чи	інших	дій	
різноманітними	 суб’єктами.	 Не	 дивлячись	 на	 складність	 оцінки	
моральної	 шкоди,	 відповідне	 положення	 існує	 у	 законодавстві	 і	
суди	 вимушені	 дотримуватися	 його	 дотримуватися	 та	
присуджувати	 відшкодування	 у	 необхідних	 випадках.	 Відносини	 з	
приводу	 відшкодування	 шкоди,	 завданої	 державою	 у	 сфері	
нормотворчої	 діяльності	 у	 цьому	 аспекті	 не	 є	 виключенням.	 На	
сьогодні	 практично	 відсутнє	 доктринальне	 обґрунтування	 та	
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спеціальні	законодавчі	положення	щодо	відшкодування	 моральної	
шкоди,	 завданої	 державою	 у	 сфері	 нормотворчої	 діяльності,	 проте	
науковий	аналіз	цього	кола	проблем	є	вельми	актуальним.	

Для	 виникнення	 деліктних	 правовідносин	 стосовно	
відшкодування	 шкоди	 у	 сфері	 нормотворчої	 діяльності	 держави,	
необхідною	є	наявність	ряду	юридичних	фактів,	при	всій	сукупності	
яких	у	особи	виникає	право	на	відповідне	відшкодування.	Поряд	з	
цим,	найважливішою	серед	цих	умов,	без	яких	деліктні	відносини	не	
можуть	 виникнути	 як	 такі	 –	 це	 заподіяння	 шкоди	 фізичним	 чи	
юридичним	особам.	При	цьому,	значення	має	не	будь-яка	шкода,	що	
була	 завдана	 вказаним	 суб’єктам,	 а	 лише	 та,	 яка	 стала	 наслідком	
видання	 нормативно-правового	 акту,	 який	 у	 подальшому	 було	
визнано	незаконним	і	скасовано.	

Постає	питання	і	про	те,	чи	може	бути	завдана	та,	у	подальшому,	
відшкодована	 моральна	 шкода,	 завдана	 виданням	 незаконного	
нормативно-правового	 акту,	 який	 було	 скасовано.	 З	 цього	 приводу		
Д.	 Ф.	 Плачков,	 досліджуючи	 питання	 відповідальності	 держави	 за	
завдання	 шкоди	 фізичній	 особі	 внаслідок	 вчинення	 злочину,	
доходить	 однозначного	 висновку,	 що	 у	 цьому	 випадку	
відшкодуванню	підлягає	і	моральна	шкода.	Стаття	1207	ЦК	України	
закріплює	 обов’язок	 держави	 відшкодувати	 шкоду,	 завдану	
каліцтвом,	 іншим	 ушкодженням	 здоров’я	 або	 смертю	 внаслідок	
злочину.	 Виходячи	 з	 такого	 формулювання,	 дійсно,	 держава	 має	
відшкодовувати	 не	 тільки	 майнову,	 а	 й	 немайнову	 (моральну)	
шкоду.	 При	 цьому,	 слід	 визначитися,	 чи	 підлягає	 така	 шкода	
відшкодуванню	у	справах	про	завдання	державою	шкоди	виданням	
нормативно-правового	 акту,	 який	 у	 подальшому	 було	 визнано	
незаконним	і	скасовано.	

Важливо	 враховувати	 той	 факт,	 що	 у	 справах	 про	
відшкодування	 шкоди	 у	 сфері	 нормотворчої	 діяльності	 можуть	
одночасно	бути	заподіяні	як	майнова,	так	і	моральна	шкода.	Проте,	
може	бути	заподіяна	лише	моральна	шкода	без	завдання	особі	тих	
чи	 інших	 майнових	 збитків.	 Якщо	 в	 результаті	 прийняття	
нормативно-правового	акту,	який	згодом	було	визнано	незаконним	
і	скасовано,	особі	все	ж	не	була	заподіяна	майнова	шкода	у	вигляді	
реальних	 збитків	 чи	 упущеної	 вигоди,	 однак	 була	 заподіяна	
моральна	 шкода,	 яку	 ця	 особа	 зможе	 довести	 у	 судовому	 порядку,	
відшкодуванню	 підлягає	 лише	 моральна	 шкода.	 Отже,	 право	 на	
відшкодування	 моральної	 шкоди	 виникає	 незалежно	 від	 права	 на	
відшкодування	 майнової	 шкоди.	 При	 цьому,	 на	 відміну	 від	
майнових	 збитків,	 коли	 можливо	 чітко	 визначити	 розміри	
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заподіяної	 шкоди,	 у	 випадку	 моральної	 шкоди	 така	 оцінка	 буде	
умовною	 і	 здійснюватиметься	 на	 розсуд	 суду.	 При	 цьому,	 слід	
погодитися	з	думкою	І.	С.	Ніжинської,	що	на	сьогодні	у	ЦК	України	
законодавець	 не	 встановлює	 мінімального	 і	 максимального	
розмірів	 компенсації	 за	 моральну	 шкоду.	 На	 її	 думку,	 визначити	
відповідальність	 за	 таку	 шкоду	 в	 якійсь	 конкретній	 грошовій	 сумі	
неможливо,	оскільки,	по-перше,	кожна	справа	має	свої	особливості,	
по-друге,	 повинно	 зберігатися	 компенсаційне	 призначення	
інституту	відшкодування	моральної	шкоди.	Не	може	бути	мови	про	
еквівалент	відшкодування,	оскільки	виміряти	розмір,	глибину,	силу	
людського	 болю	 неможливо.	 Але	 розмір	 такого	 відшкодування	 не	
повинен	 бути	 настільки	 малим,	 щоб	 вона	 втратила	 своє	 дійсне	
призначення,	чи	настільки	великим,	щоб	призводив	до	безпідставного	
збагачення	 потерпілої	 особи.	 Тому	 проблема	 мінімального	 і	
максимального	 розмірів	 такої	 компенсації	 повинна	 бути	 вирішена	
законодавчо,	зокрема,	нормами	ЦК	України.	

Що	стосується	реалізації	вказаних	положень	про	відшкодування	
моральної	шкоди,	на	жаль,	відповідна	судова	практика	з	цих	питань	
не	є	сформованою.	Мають	місце	лише	окремі	судові	рішення,	в	яких	
окреслені	 питання	 відшкодування	 моральної	 шкоди	 за	 вчинені	
державою	правопорушення	у	сфері	нормотворчої	діяльності.	

Таким	 чином,	 можна	 дійти	 висновку	 про	 те,	 що	 шкода,	 завдана	
органами	державної	влади	в	сфері	нормотворчої	діяльності	включає	
у	 тому	 числі	 і	 моральну	 шкоду,	 яка	 підлягає	 відшкодуванню	
незалежно	від	вини	заподіювача.		
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ПРОФЕСІЙНА ТА МОРАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ ЗА КОДЕКСОМ СУДДІВСЬКОЇ 

ЕТИКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

На	 сьогодні	 дуже	 гостро	 постає	 питання	 про	 те,	 що	 суддя	 при	
здійсненні	 своїх	 повноважень	 повинен	 бути	 дуже	 моральною	
людиною	і	прикладом	для	суспільства.	В	колишні	часи	СРСР	норми	


