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Принцип незворотності дії закону 
в часі у судовій практиці судів 

загальної юрисдикції

Принципу незворотності дії зако-
ну в часі у науковій літературі остан-
німи роками приділялося достатньо
уваги.Аналізувалися різні його сторо-
ни – від історичних підходів до його
сучасного розуміння як складової 
верховенства права. Значно менше
поки що досліджувалася практика за-
стосування останнього судами загаль-
ної юрисдикції. Зважаючи на це, тема
наукового дослідження є особливо
актуальною, тим паче в умовах поспіш-
ного прийняття нормативно-правових
актів законодавчим органом, що спо-
стерігається останніми роками.

На законодавчому рівні прин-
цип «закон зворотної дії в часі не
має» закріплений у ст. 58 Конституції
України, відповідно до якої закони 
та інші нормативно-правові акти не
мають зворотної дії в часі, крім випад-
ків, коли вони пом’якшують або ска-
совують відповідальність особи. Ніхто
не може відповідати за діяння, які на
час їх учинення не визнавалися зако-
ном як правопорушення. Крім того,

офіційне тлумачення зазначена стат-
тя дістала й у семи рішеннях Консти-
туційного Суду України. Незважаючи
на конституційне закріплення цього
принципу та офіційне тлумачення на
сьогодні його застосування не можна
вважати послідовним, про що свідчить
низка рішень судів загальної юрисдикції.

Як приклад, можна навести вирок
Тернопільського районного суду Тер-
нопільської області від 14.04.1997 р.,
відповідно до якого громадянина бу-
ло засуджено до двох років позбав-
лення волі у виправно-трудовій коло-
нії посиленого режиму з конфіска-
цією майна. Особу було визнано вин-
ною за скоєння грабежу 31 жовтня
1992 р. Постановою президії облас-
ного суду від 4 вересня 1997 р. судове
рішення щодо цієї особи було змінено
з урахуванням пом’якшуючих обста-
вин: до засудженого було застосова-
но ст. 461 КК, чинного на той момент,
якою передбачалося відстрочення
виконання вироку в частині основно-
го покарання на два роки зі сплатою 
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в дохід держави штрафу. Пізніше
колегія в кримінальних справах Вер-
ховного Суду України скасувала по-
станову президії обласного суду від
04.09.1997 р. в частині накладання
штрафу. Як видно з постанови, засто-
совуючи до особи ст. 461 КК, яка
передбачає сплату засудженим штра-
фу, президія обласного суду виходила
з положень цього закону в редакції
від 24 грудня 1996 р., що діяв на мо-
мент прийняття рішення у справі, не
врахувавши при цьому норм ст. 6 КК
про чинність кримінального закону в
часі. Як установлено судом, Т. вчинив
злочини в 1992 і 1994 рр., на той час 
ст. 461 КК не передбачала сплати штра-
фу засудженими особами при від-
строчці виконання вироку щодо них,
а як відомо, закон, що посилює пока-
рання, зворотної дії у часі не має.

Випадки відвертого ігнорування
принципу незворотності дії закону в часі,
які були притаманні періоду тоталітар-
них режимів,у судовій практиці незалеж-
ної України є поодинокі, і здебільшого
були поширені в 90-х роках. Починаю-
чи з 2000 р., в рішеннях судів загальної
юрисдикції спостерігається тенденція
неоднозначного застосування прин-
ципу незворотності дії закону в часі,
зумовлена категоричністю текстуаль-
ного формулювання зазначеного прин-
ципу в Конституції України та відпо-
відно буквальністю тлумачення його
Конституційним Судом України.

У своєму рішенні № 1-рп/99 від 
9 лютого 1999 р. Конституційний Суд
дійшов висновку, що положення час-
тини першої ст. 58 Конституції Украї-
ни про зворотну дію в часі законів та
інших нормативно-правових актів 
у випадках, коли вони пом’якшують
або скасовують відповідальність осо-
би, стосується фізичних осіб і не
поширюється на юридичних осіб.
Але це не означає, що цей конститу-
ційний принцип не може поширюва-
тись на закони та інші нормативно-пра-
вові акти, які пом’якшують або скасо-
вують відповідальність юридичних

осіб. Проте надання зворотної дії в
часі таким нормативно-правовим ак-
там може бути передбачено шляхом
прямої вказівки про це в законі або
іншому нормативно-правовому акті
[1]. Основним аргументом такого роз-
межування було розміщення принци-
пу заборони ретроактивності закону у
Розділі 2 Конституції України «Права,
свободи та обов’язки людини і гро-
мадянина». З тлумачення Конститу-
ційного Суду випливає, що норматив-
но-правові акти, які пом’якшують або
скасовують юридичну відповідаль-
ність, мають зворотну дію в часі від-
носно фізичних осіб на підставі за-
гальної вказівки норм Конституції.
Тоді як для юридичних осіб зворотна
дія можлива, до того ж не тільки у
випадку скасування чи пом’якшення
юридичної відповідальності, а й в усіх
інших випадках, але на підставі відпо-
відної вказівки. Вказане рішення Кон-
ституційного Суду справді дуже обме-
жило застосування принципу незво-
ротності дії закону в часі, оскільки до
моменту прийняття цього рішення,
застосування ст. 58 Конституції Украї-
ни здійснювалося на рівних умовах до
всіх суб’єктів права в Україні. І, як
зазначив в окремій думці до Рішення
Конституційного Суду України №-рп/99
від 9 лютого 1999 р. суддя Конститу-
ційного Суду України М. І. Козюбра,
обґрунтовуючи свою правову пози-
цію про різне застосування принципу
незворотності дії закону в часі щодо
фізичних і юридичних осіб: «Консти-
туційний Суд не взяв до уваги прин-
цип рівності всіх суб’єктів права
перед законом (статті 13, 129 Консти-
туції України), який означає пред’яв-
лення до всіх них однакових вимог та
відсутність у будь-кого з них привіле-
їв. Офіційне тлумачення Конституцій-
ним Судом України частини першої
статті 58 Конституції України не узго-
джується з цим принципом, оскільки
ставить фізичних осіб – суб’єктів пра-
ва у привілейоване становище порів-
няно з юридичними особами» [2].
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У контексті викладеного розгля-
немо судову практику судів загаль-
ної юрисдикції. У своєму Рішенні від
20.11.2006 р. (справа № 4-317 за по-
зовом ВАТ «Кіровоградобленерго»
до Приватного підприємства «Фірма
Інгуша» про відшкодування вартості
різниці фактично спожитої і договір-
ної величини споживання електрич-
ної енергії), Господарський суд Кірово-
градської області, виходячи із власно-
го розуміння вищенаведеного тлумачен-
ня Конституційного Суду, вирішив, що
Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про електроенерге-
тику», яким передбачено стягнення зі
споживачів у випадку споживання
електроенергії понад договірну вели-
чину за розрахунковий період дво-
кратної вартості різниці фактично
спожитої і договірної величини (а не
п’ятикратної, яка була встановлена на
момент укладення договору між сто-
ронами), має зворотну силу, оскільки
він передбачає порівняно кращі умо-
ви для споживачів електроенергії 
(мова йде про юридичних осіб).

Зважаючи на Рішення Консти-
туційного Суду № 1-рп/99 від 9 люто-
го 1999 р., Господарський суд Кіро-
воградської області не повинен був
застосовувати зворотну силу закону у
випадку пом’якшення відповідаль-
ності юридичної особи, тим паче,
що закон не містив окремої вказівки
відносно цього питання. Це і встановив
Дніпропетровський апеляційний гос-
подарський суд, переглядаючи в апе-
ляційному порядку Рішення Господар-
ського суду Кіровоградської області.
У своїй Постанові від 19.02.2007 р. він
зазначив: «Закони та інші нормативно-
правові акти не мають зворотної дії в
часі, крім випадків, коли вони пом’як-
шують або скасовують відповідаль-
ність особи, треба розуміти так, що
воно стосується людини і громадя-
нина (фізичної особи). Разом з тим,
Прикінцеві положення Закону Украї-
ни від 23.06.2005 р. №2706-IV «Про
внесення змін до Закону України «Про

електроенергетику», яким внесено
зміни у ст. 26 названого Закону, а саме
слово «п’ятикратної» замінено словом
«двократної», не містять прямої вка-
зівки щодо зворотної дії в часі цього
Закону. Таким чином рішення госпо-
дарського суду підлягає зміні». З наве-
деного можна дійти висновку про те,
що буквальне тлумачення Конститу-
ційним Судом статті 58 Конституції
відносно неоднакового застосування
принципу незворотності дії закону в
часі до фізичних та юридичних осіб,
породило в подальшому плутанину в
судовій практиці судів загальної юрис-
дикції стосовно цього питання.

Продовжуючи дослідження, не
можна лишитися осторонь питання
впливу на судову практику категорич-
ного формулювання принципу незво-
ротності дії закону в часі, закріпле-
ного в ст. 58 Конституції України.
Передусім варто зауважити, що кон-
ституції багатьох країн світу містять
більш гнучкі формулювання цього
принципу, відповідно до яких зворотна
дія в часі законів та інших норма-
тивно-правових актів є не тільки 
у разі пом’якшення або скасування
ними відповідальності особи, а допу-
скається також у випадках, коли ці
акти спрямовані на поліпшення пра-
вового становища фізичних і юридич-
них осіб. Для прикладу можна навести
Конституцію Республіки Азербайджан,
у статті 149 якої зазначено: «Норма-
тивно-правові акти, які покращують
правове становище фізичних чи юри-
дичних осіб, звільняють від відпові-
дальності чи пом’якшують її, мають
зворотну дію в часі. Інші нормативно-
правові акти зворотної дії в часі не
мають» [3].

У контексті викладеного про-
аналізуємо кілька судових рішень. До
Гагарінського районного суду м. Сева-
стополя з позовною заявою (справа
№ 2а-443/2007-08-31) звернулася грома-
дянка М., яка просила суд зобов’язати
управління пенсійного фонду Гагарін-
ського району м. Севастополя зробити
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перерахунок пенсії на підставі Закону
України «Про державну службу», який
установлює порівняно вищі розміри
пенсій для держслужбовців. У судово-
му засіданні Суд встановив: «...пози-
вальниця з 1962 р. по 1992 р. працюва-
ла на посадах державних службовців.
В липні 1992 р. позивальниця вийшла
на пенсію на загальних підставах на
підставі Закону України «Про держав-
ні пенсії». Закон України «Про дер-
жавну службу» набрав чинності з
01.01.1994 р., тобто тоді, коли пози-
вальниця вже одержувала пенсію. Згід-
но ст. 58 Конституції України закон 
і інші нормативно-правові акти не
мають зворотної дії в часі, крім випад-
ків пом’якшення чи скасування відпо-
відальності особи, тому суд немає ні-
яких підстав для задоволення позовних
вимог». Звідси випливає, що суд при
винесенні рішення виходив з букваль-
ного тлумачення положень статті 58
Конституції, себто, що зворотна дія
нормативно-правового акта можлива
лише у випадку пом’якшення чи ска-
сування відповідальності особи, і не
можлива при покращенні правового
становища особи в цілому.

Розглянемо інший приклад. До
Апеляційного суду Полтавської обла-
сті з апеляційною скаргою на рішення
Миргородського міськрайонного суду
від 25 травня 2009 р. звернулося 
ЗАТ Комерційний банк «Приват-
Банк» по справі за позовом гр. Ш.
до ЗАТ КБ «ПриватБанк» про захист
прав споживача. Відповідно до мате-
ріалів справи, 28 грудня 2007 року між
гр. Ш. і ЗАТ «ПриватБанк» було укла-
дено кредитний договір, відповідно до
якого позивачу надано кредит в сумі
60 000 грн для придбання нерухомості
(будинку) на 15 років зі сплатою 
за користування кредитом відсотків 
у розмірі 1,25% щомісячно на суму
залишку заборгованості за кредитом.
Відповідно до п. 2.3.1 Договору банк
має право в односторонньому поряд-
ку збільшувати розмір відсоткової
ставки за користування кредитом при

зміні кон’юнктури ринку грошових
ресурсів в Україні. Відповідно до умов
договору банк зобов’язаний надіслати
позичальникові письмове повідо-
млення про зміну відсоткової ставки
протягом семи календарних днів з
дати вступу в дію відповідних змін.
З 28 жовтня 2008 р. відсоткова ставка
була підвищена до 16,08% на рік, а з 
1 лютого 2009 р. до 27,25% річних.
12.12.2008 р. набрав законної сили
Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо заборони банкам змінювати умо-
ви договору банківського вкладу та
кредитного договору в односторон-
ньому порядку». Миргородський міськ-
районний суд задовольнив позов у
повному обсязі, посилаючись на те,
що Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо заборони банкам змінювати
умови договору банківського вкладу
та кредитного договору в односто-
ронньому порядку» має зворотну дію,
оскільки суттєво покращує правове
становище особи. У свою чергу, Апе-
ляційний суд Полтавської області не
підтримав у частині визнання непра-
вомірними дії «ПриватБанку» щодо
підвищення в односторонньому по-
рядку відсоткової ставки відповідно
до ст. 58 Конституції України, позицію
суду 1 інстанції, обґрунтувавши це тим,
що районний суд неправильно засто-
сував положення ст. 58 Конституції
України, відповідно до якої закон має
зворотну дію виключно у випадку по-
м’якшення чи скасування відповідаль-
ності особи. Крім того, суд зазначив,
що окремих вказівок про зворотну
дію в часі його норм закон не містить,
тому підстав для визнання рішення
банку відносно збільшення розміру
відсоткової ставки неправомірним –
немає. Як бачимо, різні суди по-різ-
ному застосовують принцип «закон
зворотної дії в часі не має», одні –
керуючись «духом» Конституції та 
ст. 58, зокрема, відповідно до яких лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
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недоторканність і безпека визнають-
ся найвищою цінністю, а права і сво-
боди людини та їх гарантії визнача-
ють зміст і спрямованість діяльності
держави, інші, на жаль,– буквально.

У цьому контексті доцільно роз-
глянути Рішення Конституційного
Суду № 3-рп/2001 від 05.04.2001 р.,
в якому він визнав такою, що не від-
повідає Конституції України (є некон-
ституційною), стаття 2 розділу II «При-
кінцеві положення» Закону України
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» від 23 березня
1999 р. № 539-XIV, згідно з якою «дія
положень підпункту «е» і другої ча-
стини підпункту «з» пункту 1 статті 5
Декрету Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 р. № 13-92 «Про при-
бутковий податок з громадян» (в ре-
дакції цього Закону) поширюється на
правовідносини, які виникли з дня
набрання чинності зазначеним Декре-
том Кабінету Міністрів України [4].
Основний аргумент на користь такої
позиції Конституційний Суд України
вбачає в невідповідності статті 2 роз-
ділу II «Прикінцеві положення» за-
значеного Закону вимогам частини
першої статті 58 Конституції України,
за якою «закони та інші нормативно-
правові акти не мають зворотної дії в
часі, крім випадків, коли вони пом’як-
шують або скасовують відповідаль-
ність особи».

Як свідчать матеріали справи, стат-
тею 2 розділу II «Прикінцеві поло-
ження» Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів
України» надано зворотну силу поло-
женням підпункту «е» і частини другої
підпункту «з» пункту 1 статті 5 Декре-
ту Кабінету Міністрів України від 
26 грудня 1992 року «Про прибутковий
податок з громадян» (в редакції цього
Закону), якими до сукупного оподат-
ковуваного доходу не включаються:

– суми, одержувані в результаті
відчуження майна, що належить гро-
мадянам на правах власності, за нота-
ріальне посвідчення або за операції 

з відчуження якого сплачується дер-
жавне мито чи плата за вчинення но-
таріальних дій, крім доходів, одержу-
ваних від реалізації продукції та іншого
майна в результаті здійснення ними під-
приємницької діяльності (підпункт «е»);

– доходи, одержані від відчуження
громадянами акцій та інших корпора-
тивних прав, які були набуті такими
громадянами в процесі приватизації 
в обмін на їх приватизаційні або ком-
пенсаційні сертифікати, а також в ме-
жах їх пільгового придбання за власні
кошти працівниками підприємств, що
приватизуються, та особами, визна-
ченими статтею 25 Закону України 
«Про приватизацію майна державних
підприємств» (частина друга підпунк-
ту «з»). Отже, надавши зазначеним по-
ложенням Закону зворотної сили,
парламент не тільки звільнив від опо-
даткування названі доходи громадян,
а й фактично скасував відповідаль-
ність фізичних осіб за несплату при-
буткового податку, нарахованого по-
датковими органами на дохід, отри-
маний від відчуження майна, набутого
в процесі приватизації, чим покращив
правове становище громадян. І як за-
значає в окремій думці до названого
рішення суддя Конституційного Суду
М. І. Козюбра: «Надання зворотної сили
підпункту «е» і частині другій підпунк-
ту «з» пункту 1 статті 5 Декрету Кабі-
нету Міністрів України «Про прибут-
ковий податок з громадян» (в редакції
оспорюваного Закону) спрямоване не
на погіршення, а на поліпшення пра-
вового становища громадян, а тому не
суперечить меті та соціальному при-
значенню принципу незворотності дії
у часі законів та інших нормативно-
правових актів,тому статтю 2 розділу II
«Прикінцеві положення» Закону Ук-
раїни «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» Консти-
туційний Суд України мав би визнати
конституційною [5].

Продовжуючи аналіз судів загаль-
ної юрисдикції, слід відмітити від-
носно часте застосування останніми
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принципу незворотності дії закону 
в часі після введення в дію Подат-
кового кодексу України. Це, насам-
перед, зумовлено свідомим наданням
податковими органами зворотної си-
ли окремим положенням кодексу. Для
прикладу розглянемо кілька випадків.
До Луганського окружного адмініст-
ративного суду з позовною заявою
звернулася Рубіжанська об’єднана
державна податкова інспекція про
стягнення з комунального підприєм-
ства «Житлово-експлуатаційна конто-
ра № 1» податкового боргу (справа 
№ 2а-905/11/1270). Позивач просив суд
задовольнити позов шляхом надання
дозволу на погашення суми боргу за
рахунок майна платника податку від-
повідно до положень Податкового
кодексу, незважаючи на те, що борг у
позивача виник значно раніше дати
набрання чинності останнім. У своїй
Постанові від 23 лютого 2011 р. суд
установив: «Положення Податкового
кодексу України, який набрав чинно-
сті з 1 січня 2011 року, застосовуються
до платників податків за наслідками
податкового періоду, наступного за
датою введення в дію Податкового
кодексу України, оскільки відповідно
до статті 58 Конституції України зако-
ни та інші нормативно-правові акти
не мають зворотної дії в часі, крім
випадків, коли вони пом’якшують або
скасовують відповідальність особи».
Крім того, Суд звернув увагу на те, що
на момент установлення боргу та про-
тягом податкового періоду, за який
стягується борг, був чинним Закон
України «Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими
фондами» № 2181, який установлював
більш сприятливі умови стягнення
податкового боргу (зокрема, направ-
лення першої та другої податкової
вимоги), тому, враховуючи конститу-
ційний принцип незворотності дії за-
кону в часі, суд вирішив, що засто-
сування ДПІ законодавчого акта, який
погіршує становище платника подат-

ків до правовідносин, які виникли ще
до набрання ним чинності, є неправо-
мірним.

Розглянемо інший випадок. До Кі-
ровоградського окружного адмініст-
ративного суду з адміністративним
позовом звернулося ТОВ «Кірово-
градпостач» до Кіровоградської об’єд-
наної державної податкової інспек-
ції про визнання недійсним податко-
вого повідомлення-рішення (справа
№ 1170/2а-947/11). Позивач просив суд
визнати недійсним податкове повідом-
лення-рішення Кіровоградської об’єд-
наної державної податкової інспек-
ції від 08.02.2011 р. В обґрунтування
позовних вимог він посилався на те,
що оскаржуване податкове повідом-
лення-рішення Кіровоградської об’єд-
наної державної податкової інспекції
не відповідає чинному законодавству
України, водночас зазначаючи, що
рішення податковою інспекцією при-
йнято у зв’язку з порушенням ТОВ «Кі-
ровоградпостач» Закону України «Про
податок на додану вартість». Зазна-
чене порушення мало місце під час
нарахування та своєчасності сплати
податку на додану вартість за жов-
тень 2010 р. Оскаржуване рішення
прийнято після набрання чинності
Податковим кодексом України та на
підставі норми цього Кодексу, яка
передбачає застосування фінансової
санкції у розмірі 25%, тоді як за Зако-
ном України «Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими
фондами», що діяли до 31.12.2010 р.,
не були взагалі передбачені штраф-
ні (фінансові) санкції за такий вид
порушення. У своїй Постанові від
08.04.2011 р. суд установив: «Стат-
тею 58 Конституції України закріплено,
що закони та інші нормативно-право-
ві акти не мають зворотної дії в часі.
Таким чином, за порушення, вчинені у
попередніх періодах, та виявлені після
дати набрання чинності Податковим
кодексом України, не допускається
застосування санкцій, що не були
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передбачені нормативно-правовими
актами до 01.01.2011 року, зокрема і 
у разі завищення задекларованої суми
від’ємного значення ПДВ. Податко-
вий кодекс України набрав чинності
з 01 січня 2011 року, проте, як вбачає-
ться з акта перевірки, порушення по-
даткового законодавства з боку позива-
ча відбулося за період з 01.10.2010 ро-
ку по 31.10.2010 року. На той час
штрафні (фінансові) санкції за пору-
шення податкового законодавства нара-
ховувались на підставі норм Закону
України «Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими
фондами». Таким чином, суд визнає
оскаржуване рішення Податкової ін-
спекції протиправним».

Підсумовуючи викладене, варто
зауважити, що останнім часом в судо-
вій практиці судів загальної юрисдик-
ції спостерігається тенденція до більш
правильного розуміння і застосування
принципу незворотності дії закону в
часі, порівняно з минулими роками.
Проте слід визнати й окремі випадки
хибного застосування принципу, що,
передусім, зумовлено його катего-
ричним текстуальним формулюван-
ням у ст. 58 Конституції. Зважаючи на
це, існує нагальна необхідність у вдо-
сконаленні текстуального формулю-
вання статті 58 Конституції України
для уникнення в майбутньому букваль-
ного застосування її положень судами
України.
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У статті досліджено рішення судів загальної юрисдикції щодо застосуван-
ня принципу незворотності дії закону в часі, закріпленого ст. 58 Конституції
України.
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Абрамович Р. Н. Принцип необратимости действия закона во времени в судеб-
ной практике судов общей юрисдикции

В статье изучены решения судов общей юрисдикции на предмет применения
принципа необратимости действия закона во времени, который закреплен в ст. 58
Конституции Украины.
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Abramovych R. Application of non-retroactivity of law principle in judicial practice
of courts of general jurisdiction

General courts’ judgments as for application of the principle of non-retrospective
law which is set forth in the article 58 of the Constitution of Ukraine were considered in
the article.
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