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ПРИНЦИПИ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ * 
 

Розглянуто принципи, на яких має ґрунтуватися українська модель перехід-
ного правосуддя. Встановлено, що на нормативному та доктринальному рівнях 
закріплення принципів вітчизняної моделі перехідного правосуддя досі не відбулось. 
Запропоновано авторське бачення системи принципів вітчизняної моделі пере-
хідного правосуддя та надано перспективні напрями їх практичної реалізації. 

Ключові слова:  перехідне правосуддя, принципи, модель, заходи, напрями, 
реінтеграція тимчасово окупованих територій. 

 
Постановка проблеми. У жовтні 2019 р., окреслюючи ключові 

моменти в роботі Комісії з питань правової реформи, Президент 
України В. Зеленський одним з пріоритетних напрямів діяльності 
цього органу визначив правові питання реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій. Президентом наголошено на необхідності розробки 
концепції перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного 
конфлікту та досягнення миру. Зазвичай у таких випадках запозичують 
вдалий міжнародний досвід, однак кожна з країн, у якій вже запро-
ваджено модель перехідного правосуддя, мала певні соціально-культурні 
особливості, що робить неможливим просте копіювання чужого досвіду. 
Тож Україна має виробити свою власну модель правосуддя пере-
хідного періоду, в основу якої мають бути покладені певні принципи. 

Запровадження в Україні принципів перехідного правосуддя 
ініційовано Українською Гельсінською спілкою з прав людини у 2015 р., 
однак термін «перехідне правосуддя» знайомий лише обмеженому 
колу юристів-міжнародників та представникам світових інституцій. 
Активна діяльність фахівців різних галузей науки допомогла заповнити 
інформаційний вакуум, однак не сприяла виникненню одностайності 
поглядів на те, які вихідні положення мають стати основою для 
вітчизняної моделі перехідного правосуддя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розмірковуючи про 
принципи перехідного правосуддя, політики, правозахисники та 
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науковці вживають мовні кліше, як-от: «напрями», «заходи», «головні 
засади», «постулати» [1], «суть» [2], «принципи політики щодо 
підтримки правосуддя перехідного періоду» [3], водночас власне 
принципи досі не прописані. Це створює певну плутанину. Так, 
О. Бойко стверджує, що напрями та принципи перехідного правосуддя 
впливають на розвиток судової системи України [4, с. 67], однак не 
зазначає жодного принципу перехідного правосуддя (а також і харак-
теру їхнього впливу). А. Багінський у своїй статті називає принципами 
перехідного правосуддя його функції [5, с. 75]. Необхідність усунення 
підміни понять тільки підсилює актуальність обраної теми.  

Метою цієї статті є формулювання принципів української моделі 
перехідного правосуддя. 

Матеріали і методи. Під час дослідження використано як 
загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання: діалектичний, терміно-
логічний, системний, формально-логічний, узагальнення, структурно-
функціональний, моделювання та прогнозування. Інформаційною базою 
дослідження стали норми міжнародного права, національне законодавство 
та проєкти законів, висновки експертів, праці вітчизняних і закор-
донних науковців. 

Результати дослідження. Принципи перехідного правосуддя – 
це цінний міжнародний досвід того, як долати наслідки збройного 
конфлікту та встановлювати правила мирного, безпечного життя після 
війни [6]. Варто розробити власну модель перехідного правосуддя, яка 
допоможе розв’язати проблему стратегічного планування дій держави 
у сфері захисту прав людини. Проте необхідно виокремити зі світового 
досвіду ті принципи та підходи, що вже довели свою ефективність [7]. 
Доручаючи Комісії з питань правової реформи розробити концепцію 
перехідного правосуддя, Президент України зауважив, що вона повинна 
мати заходи з відшкодування збитків жертвам війни, притягнення до 
відповідальності винних у скоєнні тяжких злочинів, реалізації права на 
отримання правди про перебіг подій конфлікту [8]. Пізніше експерт 
Української Гельсінської спілки з прав людини О. Мартиненко розширив 
цей перелік. На його думку, у розмаїтті досвіду перехідного правосуддя 
можна виокремити чотири напрями: сатисфакція збитків жертвам 
конфлікту, неупереджене судочинство щодо воєнних злочинців, правдиве 
відтворення фактів і подій, реформи задля мирного майбутнього [6].  

На початку квітня 2021 р. анонсовано швидку появу законо-
проєкту «Про державну політику перехідного періоду та процедури 
перехідного періоду». Подання цього законопроєкту до Верховної 
Ради України передбачено планом пріоритетних дій уряду на 2021 рік, 
який затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
24 березня 2021 р. № 276-р. Окрім інших важливих питань, законопроєкт 
мав визначити засади та принципи перехідного періоду [9]. Квітень 
сплинув, але Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України, відповідальне за розробку законопроєкту, так і не 
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подало його до парламенту. Через те, що текст документа розміщено 
у відкритому доступі для громадського обговорення, можна конста-
тувати, що наміри закріпити принципи перехідного періоду в суб’єкта 
законодавчої ініціативи відсутні.  

У ч. 3 ст. 9 «Завдання, спрямування та основні засади державної 
політики перехідного періоду» укладачі законопроєкту зазначають, що 
«Державна політика перехідного періоду здійснюється, ґрунтуючись 
на таких загальних засадах: верховенство права; законність; унітарність 
і територіальна цілісність України; дотримання норм міжнародного 
права; рівність перед законом; повага до людської гідності; недотор-
канність права власності; невідворотність покарання за найсерйозніші 
злочини; забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб; забезпечення 
прав корінних народів; забезпечення прав національних меншин; 
парламентський контроль [10]. Деякі з цих засад дійсно є принципами, 
але принципами права, які є дуже загальними постулатами стосовно 
концепції перехідного правосуддя. Натомість законопроєкт постійно 
відсилає до принципів і норм міжнародного права, що не є панацеєю.  

З цього приводу вдало з висловилася експерт ООН по боротьбі 
з безкарністю Д. Орентличер (одна з розробників правової бази для 
правосуддя перехідного періоду): міжнародно-правові норми, що 
зводять в принцип необхідність покарання за жорстокі злочини, стали 
потужною протиотрутою проти безкарності. Проте, коли забезпечити 
виконання цих норм неможливо, краще тимчасово їх не застосовувати, 
аніж переробляти загальносвітові норми так, щоб переслідування за 
жорстокі злочини передбачалося в них лише як один з варіантів. Адже 
якщо загалом відмовитися від формулювання правових зобов’язань, то 
ті, хто перебуває на передньому краю боротьби за благопристойність 
у своїх країнах, утратять одне з найпотужніших знарядь в їхньому 
арсеналі [11, с. 22]. 

Французький дипломат Л. Жуан 26 червня 1997 р. у своєму звіті 
надав Економічній і соціальній раді ООН звід з 42 принципів запобі-
гання безкарності осіб, винних у порушеннях політичних і грома-
дянських прав людини та в порушеннях гуманітарного права [12], 
згрупувавши їх у розділи: право жертви на інформацію; право жертви 
на відновлення справедливості; право жертви на відшкодування 
нанесеної їй шкоди. Д. Орентличер 8 лютого 2005 р. презентувала 
оновлений звід принципів захисту та заохочення прав людини, у якому 
перелік скоротився до 38 принципів, об’єднаних у такі розділи: 
боротьба з безкарністю (загальні зобов’язання); право на інформацію; 
відновлення справедливості; право на відшкодування шкоди/гарантії 
неповторення порушень [13]. Гарантувати неповторення подій, що 
призвели до масового порушення прав людини, можна шляхом 
проведення масштабних реформ, що й намагаються наразі зробити 
в Україні. Як зазначає Х. Хайдер, правосуддя перехідного періоду 
спрямоване саме на усунення наслідків великомасштабних зловживань 
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в минулому та містить такі механізми, як-от: ініціативи по встанов-
ленню істини; кримінальне переслідування; процеси відшкодування 
шкоди; культурні інтервенції; перевірка та інституційна реформа [14]. 
З приводу останнього Міжнародний кримінальний суд висловив 
власну позицію: у країнах, що переживають радикальний перехід від 
репресій до демократії, першим реальним випробуванням за вста-
новлення демократії й верховенства права є те, як вони поводити-
муться з особами, які допускали в минулому зловживання, оскільки 
реакція на них зумовить принципи, що відрізняють новий демократичний 
уряд від колишнього режиму [15, с. 3]. 

Зупинимося на вітчизняній доктрині з окресленої теми. Учені 
у своїх дослідженнях проводять «аналіз національної ситуації запро-
вадження принципів перехідного правосуддя до сфери наукового обго-
ворення» [16, с. 30]. Зазвичай результатами цих досліджень є пропо-
зиції «сформувати окремий напрям наукових досліджень, спрямованих 
на запровадження принципів і підходів перехідного правосуддя до 
сфери інтересів вітчизняної юридичної науки» [16, с. 33]. Чи доцільно 
аналізувати ситуацію навколо певного об’єкта, не дослідивши сам 
об’єкт? Так, якщо він відомий. Проте як вже зазначалося, принципи 
вітчизняного перехідного правосуддя все ще не сформульовані. Однак 
можливо в цьому й є інтрига: перш ніж запровадити принципи, їх 
необхідно окреслити. Доцільно б припустити, що принципи пере-
хідного правосуддя мають базуватися на загальних принципах 
здійснення правосуддя, але це не так. Як стверджує Ж. Балабанюк, 
«правосуддя перехідного періоду… передбачає набір судових і несудових 
механізмів» [17]. Ці механізми мають знайти своє належне закріплення 
у принципах transitionaljustice. 

Найбільш наблизилися до принципів перехідного правосуддя 
автори науково-практичного видання «Діалог в моделі правосуддя пере-
хідного періоду: особливості і функції» [18], що вивели принципи 
діалогу в перехідному правосудді в Україні. Деякі з цих принципів 
(зокрема примат норм міжнародного права, своєчасність тощо) можуть 
виступати керівними принципами вітчизняного перехідного правосуддя.  

Примат норм міжнародного права розглядається як принцип 
діалогу в перехідному правосудді в Україні. Насамперед він стосується 
взаємопов’язаності діалогових і судових процесів щодо встановлення 
істини та кримінального переслідування винних у вчиненні воєнних 
злочинів і грубих порушень прав людини, що можна сформулювати як 
«без справедливості не може бути діалогу». Установлення правди 
й покарання винних у тяжких злочинах має передувати широко-
масштабним діалоговим процесам щодо примирення, або принаймні ці 
процеси мають відбуватись паралельно. Інший аспект ролі міжна-
родного права в діалогових процесах щодо перехідного правосуддя – 
це виявлення під час діалогів випадків можливого порушення норм 
міжнародного права в частині вчинення воєнних злочинів і грубих 
порушень прав людини [18, с. 44]. 
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Тільки через дотримання примату норм міжнародного права 
можна досягти реалізації неупередженого судочинства щодо воєнних 
злочинців. Покарання злочинців не має бути жорсткішим за типові 
(середньостатистичні) санкції, які напрацьовані світовим досвідом 
подолання наслідків збройного конфлікту. Застосування каральних 
заходів без відповідного діалогу ще більше послабить суспільство та 
замість примирення призведе до діаметрально протилежних наслідків. 

Одразу декілька напрямів перехідного правосуддя можуть бути 
успішно реалізовані в разі дотримання принципу універсальної 
справедливості, вважає С. Максимов, який має декілька складових:  

• вимога рівності («діяти однаково в однакових умовах»), що 
формулюється як вимога неупередженості й заборона свавілля (основа 
справедливої поведінки); 

• ідея взаємозв’язку скоєного та розплати за це («кожному 
своє»), що знайшла втілення в «золотому правилі» (розподільча 
справедливість); 

• вимога рівноваги між утратою та придбанням («справед-
ливість обміну») [19, с. 270–271]. 

Стосовно перехідного правосуддя зазначені постулати полягають 
у справедливому та неупередженому судочинстві над воєнними 
злочинцями, співрозмірності покарання за скоєні злочини, належному 
відшкодуванні (в межах можливостей правової системи) збитків 
жертвам конфлікту. До речі, «права на правовий захист і відшко-
дування збитків жертвам грубих порушень міжнародних норм у сфері 
прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного 
права» зазначені ООН як керівні положення правосуддя перехідного 
періоду [20]. Сюди можна віднести й невідворотність покарання, що, зі 
слів І. Яременко, має стати основою Стратегії перехідного правосуддя для 
тимчасово окупованих територій, яку розробляє Міністерство з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України [1]. 

Принцип об’єктивної (судової) істини – це основне положення, 
відповідно до якого суд, раціонально використовуючи наявні у сторін 
можливості й закладений для цього в нормах процесуального права 
потенціал, встановлює справжні обставини справи [21, с. 94]. Однак 
іноді висловлюються думки, що досягнення об’єктивної істини 
у кримінальній справі є одночасно й принципом кримінального 
процесу, й метою кримінально-процесуальної діяльності (Б. Безлєпкін, 
О. Ларін, М. Михеєнко, М. Строгович). Дійсно, істина є подвійним 
компонентом пізнання – вона одночасно є й процесом, й результатом 
пізнавальної діяльності суб’єкта [22, с. 138]. Під час перехідного 
правосуддя встановити істину – це лише половина справи. Варто 
також гарантувати правдиве відтворення встановлених фактів і подій. 
Через що «постає необхідність ураховувати контекст гібридної війни 
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шляхом недопущення політичних маніпуляцій, викривлення інформації 
щодо діалогів, превентивно реагувати на безпекові ризики всередині й 
ззовні країни» [18, с. 53]. Досягти цього можна лише шляхом догма-
тизації та повної кореспонденції встановленої істини. Зайвий плюралізм 
з цього питання спотворить процес встановлення та широкого висвіт-
лення істини про минулі події. Має бути сформована єдина державна 
позиція, відхід від якої (зокрема з боку опозиційних політичних сил) 
зведе нанівець усі попередні здобутки, а отже цьому варто запобігати.  

Принцип постконфліктної модернізації суспільних відносин. 
Цей принцип має потрійну мету й відповідно повинен реалізуватися 
у три етапи:  

• відновлення нормального стану суспільних відносин у державі 
(поновлення старих та організація нових зв’язків між соціальними 
групами, класами, народами, а також всередині них у процесі їхнього 
економічного, соціального, політичного, культурного життя та діяльності); 

• посилення верховенства права (заходи правосуддя перехідного 
періоду мають допомагати повторно встановити та посилити верхо-
венство права, яке має розумітись не лише у суворому сенсі реформу-
вання законодавства та інституцій, але й по суті – у забезпеченні того, 
щоб ніхто не був понад законом, щоб інституції мали належні ресурси 
та були підзвітними, а люди мали рівний та ефективний доступ до 
правосуддя) [23];  

• усунення причин та умов, які були передумовою виникнення 
збройного конфлікту або сприяли його розпалюванню. 

Однак за реалізації зазначеного принципу варто утримуватися 
від запровадження поспішних кардинальних змін і пам’ятати, що 
суцільна зміна формації небажана, оскільки може привести суспільство до 
замкнення у собі, а країну – до міжнародної самоізоляції.  

І останній принцип оперативності та своєчасності, на якому 
базується державна політика у сфері надання адміністративних 
послуг [24] (хоча законодавець так і не зважився розтлумачити зміст 
цього принципу). Стосовно перехідного правосуддя оперативність має 
полягати у бистрому проведенні діалогових процесів між колишніми 
учасниками конфлікту й швидкому публічному висвітленню результатів 
цих діалогів. Зволікання зумовлює ризики маніпулятивного використання 
діалогів або повернення до застосування силових методів вирішення 
конфлікту. Своєчасність передусім вимагає рішучих дій, не очікуючи 
завершення конфлікту. Так, уже зараз має бути розроблена загально-
державна програма дій, прийнято відповідне законодавство, сформовані 
й закріплені критерії до осіб, які в майбутньому вершитимуть право-
суддя або вестимуть діалоги. Й саме зараз мають бути сформульовані 
принципи вітчизняного перехідного правосуддя. 
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Висновки. Підсумовуючи, варто одразу уточнити, що запропо-
нований перелік принципів перехідного правосуддя не є остаточним. 
Це лише загальні принципи, в яких важко врахувати всі особливості, 
пов’язані зі специфікою й цільовою спрямованістю механізмів пере-
хідного правосуддя. Однак запропонованого вже достатньо, щоб дати 
доктринальний поштовх й спрямувати наукову думку в потрібний бік.  

Отже, базова система принципів вітчизняної моделі перехідного 
правосуддя має виглядати так: примат норм міжнародного права; 
об’єктивна (судова) істина; універсальна справедливість; постконфліктна 
модернізація суспільних відносин; оперативність та своєчасність. 
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Chvalyuk A., Babin B. Principles of transitional justice. 
Background. The issue of reintegration of the temporarily occupied 

territories was emphasized by the President of Ukraine as one of the priority 
areas of work of the Commission on Legal Reform. Instructing to develop a 
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concept of transitional justice in 2019, the President said that it should include 
measures to compensate victims of war, bring to trial those guilty of serious 
crimes, realize the right to receive the truth about the course of the conflict. 
However, neither the country’s leadership nor the scientific community has yet 
determined the principles on which these measures should be implemented. 

Analysis of recent research and publications has revealed that, when 
thinking about the principles of transitional justice policy, human rights activists 
and scholars use such language clichés as «directions», «measures», «main 
principles», «postulates», «essence», «policy principles to support transitional 
justice». This creates some confusion that needs to be eliminated. 

The aim of this article is to formulate the principles of the Ukrainian 
model of transitional justice. 

Materials and methods. During the study, both general and special 
methods of cognition were used: dialectical, terminological, systemic, formal-
logical, generalization, structural-functional, modeling and forecasting. The 
information base of the study was the norms of international law, national legislation 
and draft laws, expert opinions, works of domestic and foreign scientists. 

Results. The article considers the principles on which the Ukrainian model 
of transitional justice should be based. Taking into account the fact that at the 
normative and doctrinal levels the consolidation of the principles of the domestic 
model of transitional justice has not yet taken place, the author offers his vision of 
the system of principles of the domestic model of transitional justice and outlines 
promising areas for their practical implementation. 

Conclusion. The author believes that the basic system of principles of the 
domestic model of transitional justice should look like this: the primacy of 
international law; objective (judicial) truth; universal justice; post-conflict 
modernization of public relations; efficiency and timeliness. 

Keywords: transitional justice, principles, model, measures, directions, 
reintegration of temporarily occupied territories. 
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