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«Не буває планів,
які не можна
реалізувати», –

Павло Петренко
Минулого року Міністерством юстиції України було анонсовано значну кількість реформ.  
У когось їх втілення викликало впевненість, у когось – сумніви, але зараз ми маємо досягнення,  
якими можемо пишатися. Про нововведення в нашій юридичній країні читайте в матеріалі.

 СКАЗАНО – ЗРОБЛЕНО
Міністр юстиції України Павло Петренко розповів, що у 2016 році відомство вико-

нало усі заплановані заходи щодо завершення розпочатих у минулих роках ініціатив 
та запуску нових реформ. «Не буває планів, які не можна реалізувати. Якщо є чітке 
бачення цілі, будь-яка нездійсненна мрія може стати реальністю. Будь-які зміни й ре-
форми, навіть якщо вони постають перед шаленим опором, можуть стати реальністю.  
І ми це демонструємо спільною роботою Міністерства юстиції, громадянського суспіль-
ства і наших міжнародних партнерів», – сказав очільник Мін’юсту. 

Розглянемо кожне з нововведень.  

Розширено мережу точок доступу до безоплатної правової допомоги
З вересня діють 424 бюро 

правової допомоги у районних 
центрах та невеликих містечках.  
Наразі по  всій країні діє 545 точки 
доступу до правової допомоги. 
Отримати консультацію тут мо-
жуть усі громадяни. А соціально 
незахищені українці мають право 
на безкоштовного адвоката для 
представництва у суді (більше, 
ніж 32 тисячі громадян отримали 
безкоштовного правозахисника).

12 000
клієнтів у січні – серпні 

42 000
клієнтів у вересні – листопаді  

240 521
звернення про надання БПД за рік

Малозабезпечені
 Інваліди
 Ветерани війни 
та учасники бойових дій
Внутрішньо переміщені особи
 Діти у складних життєвих 
ситуаціях
Інші

Клієнти системи БПВД
у 2016 році

41,4 %

31,6 %

23,2 %

1 %
1 %1,8 %
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Завершено реформу на місцях
Як відомо, спочатку минулого 

року реєстраційні функції у сфері 
нерухомості та бізнесу почали на-
давати нотаріуси. А уже з травня 
відповідні повноваження повні-
стю на себе перебрали місцеві 
органи влади та  акредитовані 
суб’єкти.

Удосконалення системи реєст-
рації дало можливість Україні під-
нятись у рейтингу Doing Business 

2017 за напрямом «Реєстрація біз-
несу» з 30 на 20 місце.

Систему реєстрації за 11 міся-
ців роботи було удосконалено.

По-перше, було прийнято Анти - 
рейдерський закон (№ 5067), 
який набув чинності 2 листопада. 
Документ ввів кримінальну від-
повідальність за рейдерство для 
всіх учасників неправомірних 
дій: заявників, реєстраторів та ви-

годонабувачів. Для порівнян-
ня: у  2015  році було отримано 
5 000  скарг на  бездіяльність 
реєстраторів-монополістів Мін’ю-
сту, у 2016 році – лише 1,6 % скарг 
від зазначеної цифри.

По-друге, запущено роботу 
Комісії з питань розгляду скарг 
у сфері державної реєстрації, 
завдання якої – скасовувати неза-
конні реєстраційні дії.

За 11 місяців роботи:

1 000 скарг 500 скарг

розглянуто задоволено

Новус Україна
UniCredit Bank
Бурге Україна
UNIQA Real Estate
ТОВ «Каменяр»
ПАТ «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»

Серед них:

Створено Он-лайн будинок юстиції
За час роботи Он-лайн сервісів Мін’юсту через 

Інтернет було надано понад 52 мільйони он-лайн 
послуг, з яких більше 1 мільйона – на платній основі. 
Через Он-лайн сервіси Міністерства юстиції Украї-
ни зареєстровано 7 503 юридичні особи, фізичні  
особи-підприємці та громадські організації.

Реформа пенітенціарної системи:

Ліквідовано Державну  
пенітенціарну службу;

створено 
3 нових департаменти в Мін’юсті ;

скорочено управлінський апарат  
та оновлено персонал;

запроваджено 
 анонімний моніторинг  
захисту прав людини;

запроваджено 
повноцінну систему пробації ;

запроваджено державно- приватне 
партнерство при будівництві  

нових закладів. 

dpcoi.c
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Що ж стосується планів на 
2017-й рік, то першочерговими 
залишаються продовження реалі-
зації судової реформи і реформи 
виконання судових рішень.

Також наступного року буде 
продовжено реалізацію антико-
рупційної реформи. За цим на-
прямом визначено два пріори-
тети: створення антикорупційних 
судів та створення публічного 
реєстру посадових осіб найвищо-
го рангу.

Так само триватиме реформа 
пенітенціарної системи – це най-
більш складна реформа, реаліза-
ція якої потребує тривалого часу.

«Я б хотів, щоб ми реалізува-
ли загальнонаціональну програ-
му «Я МАЮ ПРАВО!» і допомог-
ли українцям дізнатися правду 
про їхні права», – наголосив Мі - 
ністр юстиції України Павло Пе-
тренко.

Зазначимо, що Міністерство 
юстиції України за підсумками ро-
боти 2016 року уві йшло в трійку 
лідерів міністерств, які найактив-
ніше запроваджують реформи.  

2 червня 2016 Верховна Рада України прийняла зміни до Конституції України та імплементаційний закон, 
які дали старт судовій реформі.

Судова реформа

ЗМІНИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ: 

  підвищення вікового цензу для зайняття посади судді з 25 до 30 років;
  ліквідацію вимоги не менше 10 років проживати в Україні;
   обмеження імунітету суддів до функціонального. 
Посилений моніторинг способу життя судді;

  значне зростання зарплати суддів;
  комплексну реформу виконання судових рішень.

перезавантаження 
судового корпусудеполітизацію незалежність 

судової влади

Ініціативи та пілотні проекти

міст

 суб’єктів 
надають послугу

пари одружилися 
за новою процедурою3 122

11

6

ШЛЮБ ЗА ДОБУ:

86 815 батьків новонароджених отримали свідоцтва про народжен-
ня дитини, не виходячи з медичної установи. Сервіс працює у 473 по-
логових будинках по всій Україні. Кожне 4 свідоцтво про народження 
видається у медичних закладах.

dpcoi.c
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Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Вищу раду правосуддя» і найближчим часом коло осіб,  
які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, суттєво розшириться  

за рахунок надання такого права найбільш незахищеним суспільним групам.

Безоплатна вторинна 
правова допомога

стає ще доступнішою

Закон України «Про безоплат-
ну правову допомогу» зазнав змін 
в частині розширення кола осіб, 
які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу.

Насамперед  – це внутріш-
ньо переміщені особи та особи, 

які  претендують на отримання 
такого статусу, а також особи, 
які  претендують на отримання 
статусу ветерана війни, у тому 
числі учасника бойових дій. Крім 
того, безоплатна вторинна пра-
вова допомога особам, на яких 

поширюється дія Закону Украї-
ни «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захи-
сту», надаватиметься не лише 
з  питань їх соціального захи-
сту, як це було раніше, а з будь - 
яких питань.  

ТАКОЖ СУТТЄВО ПІДВИЩУЄТЬСЯ ПОРІГ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ  
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ:

⤻  враховуватиметься середньо-
місячний дохід особи, а не се - 
редньомісячний сукупний 
дохід сім’ї, як це було до цього;

⤻  особа матиме право,
якщо її дохід не пе-
ревищує двох про-
житкових мінімумів;

⤻  інвалід матиме право, якщо отримує пен-
сію або соціальну допомогу у розмірі, 
що  не перевищує двох прожиткових 
мінімумів для непрацездатних осіб.

dpcoi.c
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Таке нововведення дозволить дисциплінувати 
та навести порядок у в’язницях, значно знизити кіль-
кість злочинів та підвищити рівень відповідальності 
за скоєння кримінальних правопорушень, які вчи-
няються в установах виконання покарань та слідчих 
ізоляторах.

Незалежний цивільний підрозділ із працівників 
системи покарань буде у підпорядкуванні Міністер-
ства юстиції України, фінансуватиметься теж ним. 
Завдяки цьому сприятиме чесному, ефективному 
та оперативному розслідуванню правопорушень 
та унеможливить покривання злочинів працівниками 
Державної кримінально-виконавчої служби.

Національне антикорупційне бюро України (далі – 
НАБУ), у свою чергу, жодним чином не буде обме-
жено у підслідності. Міністерство юстиції України, 
як і інші органи державної влади, надалі входитиме 
до області застосування можливостей НАБУ стосовно 
протидії кримінальним корупційним правопорушен-
ням серед вищих посадових осіб держави, уповнова-
женими на виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування.

Зважаючи на консультації з міжнародними партнерами та міжнародний досвід,  
Міністерством юстиції України було ініційовано ухвалення положень законодавства,  

які суттєво реформують пенітенціарну систему. Документ повинен розв’язати одвічні проблеми 
пенітенціарної системи, пов’язані з оперативним реагуванням на кримінальні правопорушення  

як з боку адміністрації закладів відбування покарань, так і з боку засуджених,  
об’єктивним розслідуванням справ та покаранням винних.

кримінально-
виконавча служба: 

слідчі функції

Також на агентських підприємствах, де працюють 
засуджені, вчиняються економічні злочини. Серед них 
внесення свідомо неправдивих відомостей до до-
кументів, що призводить до зменшення заробітної 
плати ув’язнених. Ще одним поширеним злочином є 
розкрадання майна чи товару таких підприємств пра-
цівниками, які не є засудженими.

Проведення досудового розслідування слідчи-
ми підрозділами органів Національної поліції на-
разі складно назвати ефективним. Причинами цього 
є неоперативне реагування представниками поліції 
на повідомлення про вчинення злочину; через закри-
тий режим територій та приміщень системи слідчим 
поліції необхідно отримувати дозвіл на проведення 
слідчих дій, що займає час; завантаженість слідчого 
іншими справами у більшості випадків призводить 
до невиправданого затягування розслідування зло-
чинів або до неможливості встановлення обставин 
злочину.

Оперативність у зборі доказів, особливо, зважаю-
чи на психологію поведінки ув’язнених, є критичною 
величиною.  

З УРАХУВАННЯМ УСІХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ПОЛІЦІЯ МОЖЕ РОЗПОЧАТИ СЛІДЧІ ДІЇ В КРАЩОМУ ВИПАДКУ  
ЧЕРЕЗ ДОБУ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОЧИН. ЗА ЦЕЙ ЧАС ВСІ МОЖЛИВІ ДОКАЗИ ЗНИЩУЮТЬСЯ. 

ТОМУ ОПЕРАТИВНІСТЬ ВИЇЗДУ І МОЖЛИВІСТЬ МИТТЄВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЖИМНОГО ОБ’ЄКТА  
Є НЕОБХІДНОЮ СКЛАДОВОЮ УСПІШНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. 
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Про це говорили на початку грудня в Інституті кримінально-виконавчої служби 
на IV Міжнародній науково-практичній конференції  

«Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває у конфлікті із законом,  
крізь призму правових реформ».

Як захищати
права людини, що перебуває  

у конфлікті із законом

Під патронатом Міністерства юстиції України від-
булася IV Міжнародна науково-практична конфе-
ренція, співорганізаторами якої стали Інститут права 
та післядипломної освіти Міністерства юстиції Украї-
ни, Національна академія правових наук України, 
Національна академія педагогічних наук України,  
Національна академія внутрішніх справ та Громадська 
організація «Пенітенціарна асоціація України».

Більше 350 учасників, серед яких відомі науковці 
(Валентин Коваленко, Михайло Костицький, Наталія 
Оніщенко, Олександр Скрипнюк, Василь Шакун), прак-
тичні працівники, громадські діячі з України та інших 

європейських країн (Австрія, Польща, Латвія, Словач-
чина, Данія, Німеччина, Нідерланди), шукали вирішен-
ня достатньо актуальної проблеми.

Дотримання прав людини є тією віхою, навколо 
якої має здійснюватись розбудова нових типів взає-
мовідносин між усіма сторонами соціально-правово-
го конфлікту. Держава має гарантувати права всіх без 
винятку соціальних суб’єктів, які вступають у соціаль-
ні відносини на етапі порушення закону (потерпілі, 
свідки, підслідні, засуджені тощо). І тільки досягнув-
ши цього результату, можна буде вважати, що право-
ва реформа вдалася.  
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Однією з вимог законодавства є відкритий доступ до відомостей про боржників та розміщення цієї  
інформації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. Реєстр, у свою чергу, є складником автома-
тизованої системи виконавчого провадження та створений з метою оприлюднення в режимі реального часу 
інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників.

Законодавство змушує виконавця одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого про-
вадження внести до цього реєстру відомості відносно боржників, які мають зобов’язання перед фізичними 
чи юридичними особами за судовими рішеннями та рішеннями інших органів.

Єдиний реєстр боржників повинен містити інформацію щодо боржників, відносно яких виконавчі про-
вадження зареєстровані в системі після запуску даного реєстру.

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови 
про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, повернення виконав-
чого документа до суду чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчи-
ми документами про стягнення періодичних платежів.  

Не підлягають внесенню відомості про боржників:
– які є державними органами, органами місцевого самоврядування;
–  які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів 

більше 3 місяців;
– за рішенням немайнового характеру.

Запущено
реєстр 
боржників
На початку січня набрали чинності положення Закону України  
«Про виконавче провадження», якими передбачено запуск Єдиного реєстру боржників.  
До цього реєстру вносяться дані про громадян та компанії, які відповідно до рішень суду  
визнані боржниками і стосовно яких відкрито відповідне виконавче провадження.
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У «Фокусі юстиції» наш перший гість у цьому році державний секретар 
Міністерства юстиції України, заслужений юрист України,  

заступник головного редактора нашого журналу Ганна Онищенко.

Ще на посаді Міністра 
Кабінету Міністрів  
Ви брали безпосередню 
участь у розробці  

нового закону про державну 
службу, серед основних 
нововведень якого, окрім іншого, 
є впровадження в Україні інституту 
державного секретаря.  
Розкажіть, так би мовити,  
«з перших вуст», як виникла  
ця ідея, чому такі новації 
саме зараз вирішено запровадити  
в системі державної служби?  
Як змінить державну службу 
новостворений інститут?

Можливо, не всі пам’ятають, 
але вже була спроба ввести поса-
ди державних секретарів майже 
6 років тому. У 2011 році тодішній 

Президент України Леонід Кучма 
своїм указом запровадив інсти-
тут державних секретарів (далі – 
ІДС) в Україні, але механізм при-
значення цих посадових осіб і їх 
функціонал дещо відрізнявся від 
того, що запроваджено сьогодні. 
На той момент ця посада була за-
політизована, особи призначалися 
на неї Президентом за поданням 
Прем’єр-міністра, що апріорі озна-
чало заангажованість і  уперед-
женість цієї посади. У 2003 році 
вона була скасована.

Повернулися ми до розуміння 
її важливості як елементу систе-
ми державної служби саме сьо-
годні, коли Україна перебуває на 
стадії широкомасштабних реформ, 
де саме перезавантаження дер-

жавного управління є одним 
з першочергових завдань.

Розробка нового закону 
про державну службу вже 
давно була на часі, адже ста-
рий закон 1993 року регулю-
вав пострадянську систему 
держслужби, а це, в сучасних 
умовах, гальмувало роботу си-
стеми державного управління.

Донедавна сфера дер-
жавної служби в Україні була 
заполітизованою і непре-
стижною, тому реабілітувати 
професію і повернути її авто-
ритет стало однією з основних 
цілей оновленого закону. Адже 
лише професійні і компетент-
ні кадри  можуть  забезпечити 
якісну роботу «державної ма-
шини». Саме тому, я неоднора-
зово це розповідала, робота 
над новим законом фахівців 
виконавчих та законодавчих 
органів, міжнародних екс-
пертів була дійсно «гарячою» 
і дискусійною, але в результаті 
ми отримали документ, який 

в корені змінив філософію держав-
ної служби. 

Безпосередньо щодо посади 
державного секретаря і в чому 
відмінність від «посади-попе-
редника» – заступника міністра – 
керівника апарату. Основна мета 
введення цього інституту в систему 
державної служби полягає в роз-
межуванні політичних та адмі-
ністративних функцій між керів-
ництвом міністерства, що  дасть 
змогу уникнути проблеми заван-
таженості їх міністрів вирішенням 
повсякденних адміністративних 
питань. Крім того, саме державний 
секретар покликаний зберігати 
інституційну пам’ять та запобігати 
втраті часу через перестановку 
політичних фігур в уряді. За за-
мислом законодавця, ця посада 
ніяким чином не має залежа-
ти  від політичної волі нового 
міністра, уряду чи Верховної Ради, 
адже державний секретар призна-
чається за результатами відкрито-
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«Ефективність
інституту державних секретарів
вже підтверджена 
багаторічним європейським 
досвідом функціонування  
публічної адміністрації», –
Ганна Онищенко

го і прозорого конкурсу строком 
на 5 років, з правом повторного 
перепризначення.

Якщо коротко охарактеризува-
ти переваги посади державного 
секретаря міністерства, я би ви-
окремила наступні:

державний секретар міністер-
ства має на меті розвантажити 
міністра, звільнивши його від ви-
конання щоденної, на перший по-
гляд, рутинної, але такої важливої 
організаційної роботи, пов’язаної 
з життєдіяльністю міністерства. 
Натомість міністр, як публічна по-
садова особа, повинен відповіда-
ти за вибір стратегії розвитку 
відповідної сфери, формування 
на її основі державної політики 
з подальшою реалізацією шляхом 
проведення реформ;

державний секретар призна-
чається на посаду за результатами 
відкритого прозорого конкурсного 

відбору, після чого стає держав-
ним службовцем – неупередженим, 
політично нейтральним професіо-
налом, який має забезпечити підви-
щення компетентності та професій-
ності державної служби в своєму 
відомстві. Крім того, він повинен 
не лише виконувати доручен-
ня міністра, а й займати активну 
управлінську позицію – попереджа-
ти міністра про можливі негативні 
виклики, пропонувати йому шляхи 
розв’язання проблем, озвучувати 
власну думку з приводу невідповід - 
ності його доручень законам, дер-
жавній політиці або  суспільним  
інтересам;

стабільність посади державно-
го секретаря, яка полягає в тому, 
що він залишатиметься на посаді 
навіть при зміні уряду та забез-
печуватиме стабільність у роботі 
всього міністерства, щоб зміна 
міністра не спричинила його зриву 

безперебійного функціонування 
органу державної влади.

Який міжнародний  
досвід було враховано  
під час розробки  
української моделі ІДС?  

Можливо, ви досліджували,  
як цей інститут функціонує  
в інших країнах?

Під час роботи над законо-
проектом про державну службу 
ми тісно співпрацювали з євро-
пейськими колегами, зокрема, 
з експертами Sigma, які надавали 
свої пропозиції та рекомендації 
щодо окремих положень закону. 

А взагалі, ефективність інсти-
туту державних секретарів вже 
підтверджена багаторічним євро-
пейським досвідом функціонуван-
ня публічної адміністрації, а також 
економічним зростанням держав, 
у яких його було запроваджено. 
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За великим рахунком, в Європей-
ському Союзі немає країн, де б не 
відбувалося розмежування функ-
цій публічних політичних осіб – 
міністрів та постійно працюючих 
державних службовців – держав-
них (генеральних, постійних) се-
кретарів або директорів.

Суть посади державного се-
кретаря приблизно однакова 
в кожній країні, різниця полягає 
в назві, в механізмі призначення, 
або ж загалом залежить від моделі 
функціонування державної служби 
в конкретній країні. До прикладу, 
різновиди посади державного се-
кретаря за назвою можуть бути: 
Генеральний секретар, Державний 
секретар, Постійний секретар, ге-
неральний директор/керівник де-
партаменту тощо. До речі, під час 
своїх робочих візитів я ознайоми-
лася з особливостями функціону-
вання інституту державних секре-
тарів у деяких країнах. Наприклад, 
у Польщі у  межах міністерства 
розрізняють політичний (управ-
лінський) рівень і неполітичний 
(адміністративний) рівень. Перший 
рівень, крім власне міністра, скла-
дається з державного секретаря 
і його заступника і політичного ка-
бінету, який діє як дорадчий орган. 
В уряді, крім власне міністра, існує 
також Секретар Ради Міністрів, 
який готує засідання уряду. В Ізраїлі 
існує посада Секретаря Кабінету 
в рамках Офісу Прем’єр-міністра. 

Новий рік Ви розпочали  
на новій посаді.  
Розкажіть, чи вже відчули 
різницю в обов’язках 

заступника міністра – 
керівника апарату –  
посада, яку займали  
раніше – і державного 
секретаря? Якщо так, які саме?

Так склалося, що весь мій до-
свід перебування на державній 

службі пов’язаний саме з органі-
заційною роботою конкретного 
відомства, де я працювала. Ну на-
певно, окрім Укрдержреєстру, але 
в цій службі у мене не було окре-
мого заступника – керівника апа-
рату, тому можна вважати, що цю 
функцію я також виконувала само-
стійно. У Кабінеті Міністрів Украї-
ни я очолювала Секретаріат КМУ, 
який, власне, забезпечував органі-
заційно роботу Уряду, і в Мін’юсті. 
До проходження конкурсу на по-
саду Державного секретаря я за-
ймала посаду керівника апарату, 
який відповідає за організацію 
роботи міністерства. Тому робо-
та Державного секретаря, не за-
лежно від того, яку назву має ця 
посада, для мене не нова, а тому 
і різниця не особливо відчутна. 
Хоча, звичайно, відповідальність 
стала помітнішою, адже кадро-
ва діяльність міністерства, його 
утримання та функціонування 
стали виключно моєю прерогати-
вою. І те, наскільки професійним 
і компетентним буде колектив 
Міністерства юстиції, залежить від 
мене та моєї команди, яка вхо-
дить до Секретаріату Державного 
секретаря. Хоча, з іншого боку, на 
відміну від заступників міністра, 
я вже не зможу тимчасово вико-
нувати обов’язки міністра юстиції 
у разі його відсутності.

На посаду Ви пройшли  
за конкурсом.  
Які Ваші враження  
від його проходження,  

чи довго готувалися?  
Що було найважче у цій процедурі?

Скажу чесно – це було хвилю-
юче, адже я давно не брала участі 
в подібних конкурсах. Врахову-
ючи особисті принципи і погляди 
на такі процедури, я готувалася 
до кожного відбіркового туру, 
буквально перечитувала усі за-

кони, відмічала найважливіше.  
Однозначно, багато людей вважає, 
що кожен державний службовець 
досконально має знати абсолют-
но всі норми закону, вільно їх 
цитувати, ще й зазначаючи но-
мери статей. Але ж ми розуміємо, 
що більш детально ми володіємо 
тим матеріалом, з яким стикає-
мося у повсякденній роботі, щось 
базове може з часом забуватися 
після університетського навчання. 
Більше того, українське законодав-
ство настільки мінливе, що його не 
завадить час від часу перечитува-
ти. Зізнаюся чесно, деякі нові по-
ложення виявилися для мене від-
криттям (посміхається).

Які амбітні плани  
ставите перед собою  
на цій посаді  
і своїм колективом  

і якого результату  
прагнете досягти?

Міністерство юстиції, без пе-
ребільшення, те відомство, робота 
якого безпосередньо так чи інакше 
може впливати на життя громадян. 
Тому правильно і ефективно ор-
ганізувати його життєздатність, 
з а б е з п е ч и т и  п р о ф ес і й н и м , 
кваліфікованим і незаангажова-
ним кадровим потенціалом, який 
буде працювати на результат, ство-
рити належні умови для того, щоб 
державна служба в міністерстві 
була престижною – амбітна і ціка-
ва робота, якою я планую займати-
ся найближчі 5 років.

Крім того, Міністерство юсти-
ції завжди організовує та успішно 
реалізовує цілу низку потрібних 
та неординарних ініціатив, в яких 
я так само планую брати участь. 
І  звісно, я продовжуватиму ро-
звивати освітній напрямок у міні-
стерстві, пов’язаний з роботою 
зі студентами та реформою вищої 
юридичної освіти.  
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бюлетень міністерства юстиції україни

У минулому номері ми розповідали про конференцію, проведену Норвезькою радою у справах біженців. 
Десятки проблем внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО),  

осіб, що проживають на лінії зіткнення, та осіб, що продовжують залишатись на непідконтрольній 
території у Луганській та Донецькій областях, були висвітлені у звіті «Голоси зі Сходу».

Кроки  
до вирішення проблем  

внутрішньо переміщених осіб

На конференції були обгово-
рені окремі проблемні питання, які 
стосуються реєстрації, документа-
ції, призначення соціальних виплат 
і пенсій внутрішньо переміщеним 
особам, питання реалізації майно-
вих і житлових прав ВПО, місце-
вого населення, яке проживає на 
лінії розмежування, і в населених 
пунктах, де органи влади не здійс-
нюють свої повноваження.

На сьогодні вже здійснені ре-
альні кроки на шляху вирішення 
окремих із розглянутих на конфе-
ренції проблем ВПО.

Так, 21 грудня 2016 року 
Верховна Рада України прийня-
ла Закон України «Про Вищу раду 
правосуддя», яким було внесено 
зміни до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» 
в частині розширення кола осіб, 

які  мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу. Від-
тепер коло осіб, які мають право 
на безоплатну вторинну право-
ву допомогу, суттєво розшире-
но за рахунок надання такого 
права найбільш незахищеним су-
спільним групам. І насамперед – 
це внутрішньо переміщені особи 
та особи, які претендують на отри-
мання такого статусу.

Також цього дня були прий-
няті зміни до Податкового кодексу 
України, якими, зокрема, передба-
чено, що об’єкти житлової та нежит-
лової нерухомості, що розташовані 
на території населених пунктів, 
на тимчасово окупованій території 
та/або території населених пунктів, 
що розташовані на лінії зіткнення, 
не є об’єктом оподаткування подат-
ком на нерухоме майно.  

Директор представництва Норвезької ради  
у справах біженців в Україні Крістофер Мейлі

Директор Координаційного центру 
з надання правової допомоги Андрій Вишневський
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сучасна юстиція україни           міжнародне співробітництво

У презентації, яка відбулася наприкінці грудня в Києві в офісі Реанімаційного пакету реформ,  
взяли участь перший заступник Міністра юстиції України Наталія Севостьянова,  
представники організації UNICEF та громадська організація «Фундація DeJuRe».

Презентація проекту 
міжвідомчої координаційної ради 

з питань правосуддя для дітей

Проект реалізовується за під-
тримки UNICEF – «Inter-Agency 
Coordination Council on Justice for 
Children (ICCJC)». Його завданням 
є створення та розвиток Міжвідом-
чої координаційної ради з питань 
правосуддя для дітей. У  межах 
цього проекту також передба-
чається створення при Міністер-
стві юстиції України посади Радни-
ка з питань правосуддя для дітей. 
Відповідальною за цей напрям 
стане перший заступник Міністра 
юстиції України Наталія Севостья-
нова.

«Завжди раді вітати такі про-
екти. Міністерство юстиції охоче 
відгукується на подібні ініціативи. 
Ми аж ніяк не можемо оминати 
увагою питання дитячого право-
суддя та запобігання дитячій зло-
чинності. Саме ці напрями і має 
вирішити цей проект. З поперед-
нього досвіду знаємо: якщо з діть-
ми проводити ознайомлювальну 
і виховну роботу – за статистикою 
90 % із них не вчиняють карних 
діянь. Сьогодні ми разом з коле-
гами розпочинаємо проект Міжві-
домчої координаційної ради з пи-
тань правосуддя для дітей. Попри 
те, що в назві ініціативи є слово 
«міжвідомчий», саме Міністерство 
юстиції виступає одним із основ-
них у цьому процесі. Втім, влас-

норуч ми не впораємося. Відтак 
забезпечити повну реалізацію 
проекту нам допоможуть колеги 
із громадського сектору та UNICEF. 
Вітаю колег і сподіваюся на по-
дальшу співпрацю», – сказала На-
талія Севостьянова.

UNICEF є міжнародним доно-
ром цього проекту. На думку пред-
ставників організації в Україні, 
захист прав дітей мав би стати 
одним із основних напрямів ре-
форм у сфері юстиції. «Ми ство-
рюємо нову платформу для юве-
нальної юстиції. Діти, на нашу 
думку, – це найперше. Ця ініціати-
ва допоможе різним інституціям 
впроваджувати досвід щодо за-
хисту прав дітей і докладатися до 
процесу змін. Ми дуже сподіває-
мося на пані заступника Міністра. 
Адже, на нашу думку, саме вона 
має стати тим двигуном, який ру-
хатиме зміни в ювенальній юсти-
ції», – зазначив Андро Гігаурі, екс-
перт UNICEF з ювенальної юстиції.

Безпосередньо технічним 
та  експертним забезпеченням 
діяльності як Радника, так і Секре-
таріату Міжвідомчої координацій-
ної ради з питань правосуддя для 
дітей займатиметься громадська 
організація «Фундація DeJuRe». 
Попри свій молодий вік ця органі-
зація уже є членом коаліції Реані-

маційного пакету реформ. Планами 
щодо розробки політики у сфері 
правосуддя щодо дітей поділив-
ся один із засновників організа-
ції Михайло Жернаков: «Ми нова 
організація, і для нас це великий 
кредит довіри. Безперечною пере-
вагою є спроможність і можливість 
залучати експертів до подібних 
ініціатив – наприклад, з числа екс-
пертів того ж Реанімаційного паке-
ту реформ. Про що ж наш проект? 
Його повна назва – «Створення 
та підтримка Міжвідомчої коорди-
наційної ради з питань правосуддя 
для дітей». Взагалі ми дуже раді, 
що термін «правосуддя для дітей» 
запроваджений в юридичну прак-
тику. Наш проект спрямований на 
системну розробку державної ди-
тячої політики у сфері правосуд-
дя. Згодом створимо власне Раду, 
яка б змістовно впроваджувала 
політику».

Громадська організація «Фун-
дація DeJuRe» має надати Міні-
стерству юстиції пропозиції щодо 
особи Радника, і до кінця ниніш-
нього року на цій посаді має бути 
затверджено конкретну люди-
ну. У прогнозі ініціаторів проек-
ту часом створення колегіальної 
Міжвідомчої координаційної ради 
з  питань правосуддя для дітей 
стане кінець березня.  
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незалежна юридична консультація

І. С. Пашко
начальник Головного територіального 
управління юстиції у Полтавській області 

Один із перших суттєвих кроків антикорупційної реформи – прийняття Верховною Радою України  
14 жовтня 2014 р. нового Закону України «Про запобігання корупції»,  

який набрав чинності 26 квітня 2015 р. Одна з актуальних новел нового Закону –  
електронне декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Декларування майна – 
обов’язок кожного державного службовця

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобіган-
ня корупції» особи, зазначені у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 
цього Закону, зобов’язані подавати шляхом заповнення 
на офіційному веб-сайті Національного агентства за-
побігання корупції декларацію особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, за формою, що визначається Національним 
агентством.

Законом передбачено чотири типи декларацій 
суб’єкта декларування: щорічна декларація, яка по-
дається у період з 00 год. 00 хв. 1 січня до 00 год. 00 хв. 
1 квітня року, наступного за звітним роком. Така декла-
рація охоплює звітний рік (період з 1 січня до 31 груд-
ня включно), що передує року, в якому подається де-
кларація, та містить інформацію станом на  31 грудня 
звітного року;

декларація суб’єкта декларування, який припиняє 
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування, що подається не пізні-
ше дня такого припинення. 

Декларація суб’єкта декларування, який припиняє 
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, охоплює період, 
який не був охоплений деклараціями, раніше подани-
ми таким суб’єктом декларування, та містить інформа-
цію станом на останній день такого періоду;

декларація суб’єкта декларування, який припинив 
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування, що подається до 00 год. 
00 хв. 1 квітня року, наступного за звітним роком, у якому 
було припинено таку діяльність. Така декларація охо-
плює звітний рік (період з 1 січня до 31 грудня включ-
но), що передує року, в якому подається декларація, та 
містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;

декларація суб’єкта декларування, який є особою, 
що претендує на зайняття посад, зазначених у п. 1, 

пп «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, що подається до призна-
чення або обрання особи на посаду. Така декларація 
охоплює звітний рік (період з 1 січня до 31 грудня 
включно), що передує року, в якому особа подала заяву 
на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не 
передбачено законодавством, та містить інформацію 
станом на 31 грудня звітного року.

Згідно із рішенням Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції «Про початок роботи системи 
подання та оприлюднення декларацій осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування» від 10.06.2016 р. № 2 подання  
декларацій здійснюється в два етапи шляхом за-
повнення відповідних форм на офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції.

Перший етап подання декларації розпочався 1 ве-
ресня 2016 р. Національне агентство запобігання ко-
рупції запустило систему подання декларацій, у зв’яз-
ку з чим службові особи, які займають відповідальне 
та особливо відповідальне становище, подали елект-
ронні декларації до 30 жовтня 2016 р.

Другий етап подання декларацій розпочався 
з 1 січня 2017 р. Отже, усі суб’єкти декларування повин-
ні подати декларацію особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування.

Щоб заповнити електронну декларацію, суб’єкту 
декларування необхідно зайти на офіційний веб-сайт 
Національного агентства запобігання корупції, перейти 
на вкладку «ЗАДЕКЛАРУЙ», увійти до системи деклару-
вання за допомогою електронного цифрового підпису 
та заповнити декларацію.

За неподання або несвоєчасне подання декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, або за подання у ній 
недостовірних відомостей передбачена дисциплінарна, 
адмі ністративна та кримінальна відповідальність.  
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ГЕНДЕРНІ ПРАВА: 
«ПЕРШОРЯДНІСТЬ» ЧИ «ДРУГОРЯДНІСТЬ»?

УДК 340.1

Природа права і природа люди-
ни завжди викликали і викликають 
інтерес, дискутуються у філософії, 
політиці, соціології та правовій док-
трині. Отже, дискусія про природу 
права в той чи інший спосіб пов’я-
зана з природою людини.

Світова наукова думка в третьо-
му тисячолітті характеризується 
появою нових напрямів наукових 
досліджень, переосмисленням, до-
опрацюванням усталених теорій 
і, безумовно, переоцінкою звич-
них (опрацьованих) соціальних, 
політичних, правових практик.

Серед актуальних проблем 
загальної теорії права найбільш 
цікаві, на наш погляд, ті, що пов’я-
зані із захистом прав, свобод і за-
конних інтересів людини. Попри 
всі «законодавчі запевнення», що 
людина є найвищою соціальною 
цінністю, практична реалізація 
цього доленосного положення, на 
жаль, не відбулася. Не заглиблюю-
чись у причини цього явища (вони 
добре всім відомі), хочемо нареш-
ті запропонувати ті теоретичні на-
робки, кроки, теоретичні узагаль-
нення, які демонструють контекст 
прав людини та природу рівності.

Місце людини в соціумі, її со-
ціальна роль значною мірою за-
лежать від реалізації принципу 
рівності, що визначає її соціальні 
можливості, характер життєдіяль-
ності, систему зв’язків людей у су-
спільстві. Права людини – це со-
ціальна спроможність вільно діяти, 
самостійно обирати вид та міру 
своєї поведінки з метою задово-
лення різнобічних власних ма-
теріальних та духовних інтересів, 
а також інтересів інших людей, 
окремих соціумів та громадянсь-
кого суспільства в цілому [1, c. 8].

Права і свободи нормативно 
забезпечені за умови дії в країні 
розвинутої системи (саме систе-
ми) юридичного регулювання, що 
підтримує принципи особистої 
свободи. Ця система сама по собі 
є нормативною гарантією, якщо 
вона не є суперечливою, висту-
пає узгодженою та доступною 
[2, c. 212-216].

Системний аналіз забезпечен-
ня прав і свобод особи може сто-
суватися і повинен характеризува-
ти безпосередню дію Конституції, 
дотримання та гарантування рів-
ності прав і свобод людини.

У статті 1 Загальної декларації 
прав людини виписано, що «всі 
люди народжуються вільними 
і рівними в своїй гідності і пра-
вах». Саме питання «рівності», яке 
було предметом багатьох наукових 
дискусій і полеміки, може розгля-
датися з багатьох точок зору, при-
наймні  юридичної, економічної, 
політичної, гендерної тощо.

У нашому суспільстві, згідно 
з Конституцією України, всім гро-
мадянам наданий і гарантований 
рівний обсяг прав і свобод. Їх ви-
користання пов’язане із запровад-
женням однакових стандартів для 
всіх без винятку осіб. Отже, кожний 
громадянин де-юре може користу-
ватися на рівних умовах з іншими 
громадянами всім спектром прав 
і свобод без утиску з боку держа-
ви, дискримінації з боку держав-
них органів, окремих посадовців 
або інших осіб.

Таким чином, ідея прав людини 
сформована як певний правовий 
ідеал, на досягнення якого орієн-
тований розвиток національного 
законодавства, а способами за-
безпечення є загальні принци-
пи права; один з основних таких 

Н. М. Оніщенко  
завідувач відділу теорії держави і права 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, доктор юридичних наук,  
професор, академік НАПрН України,  
заслужений юрист України 
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принципів – принцип рівності 
в контексті верховенства права.

Справжня природа будь-якої 
держави виявляється саме рівні-
стю прав і свобод кожної людини.

Рівність прав і свобод – один 
з основних принципів конститу-
ційного статусу людини і громадя-
нина, показник загальнолюдської 
культури.

В контексті вищезазначено-
го хочемо зупинитися на деяких 
умовах саме механізму забезпе-
чення прав і свобод людини, за-
цитувавши академіка Ю. С. Шем-
шученка: «Слід погодитися з тим, 
що забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина залежить 
від багатьох факторів: ступеня де-
мократичності владних інститутів 
держави; політичних, культурних 
та правових традицій; стану еко-
номіки; моральної атмосфери 
і злагоди в суспільстві; стану закон-
ності та правопорядку; механізмів, 
що забезпечують відповідальність 
держави перед особою тощо. Саме 
у всьому комплексі ці фактори 
здатні забезпечувати на належно-
му рівні права і свободи людини 
та громадянина» [3, c. 4]. 

Забезпечення належного за-
хисту прав людини та грома-
дянина в Україні є важливим 
завданням держави і актуальним 
напрямом розвитку правової си-
стеми. Для реалізації спрямуван-
ня змін «на краще» у сфері прав 
людини влада повинна поставити 
їх в центр державної політики.

У наукових дослідницьких 
програмах неодноразово зазна-
чалося, що поряд з поняттям «лю-
дина» є рівноцінними поняття 
«особистість», «індивідуальність», 
що характеризують, передусім, те 
особливе, специфічне, що відрізняє 
конкретну людину як індивіда та як 
особистість від усіх інших, з ураху-
ванням як природних, фізіологіч-
них, так і психічних й соціальних 
властивостей; як успадкованих, 
так і набутих, вироблених в процесі 
людського розвитку [4, c. 37].

Однією з таких особливостей 
є фізіологічна властивість люди-
ни – її стать. Втім, те, що має бути 
цінністю і для людини, і для дер-
жави, іноді стає перешкодою до 
реалізації своїх прав [5, c. 16-17].

Гендерна рівність – складова 
загального принципу рівності як 
принципу демократичної побудо-
ви суспільства. Право розуміється 
сьогодні як рівна міра свободи 
всіх і кожного – жінок і чоловіків.

Втім, ні в громадській, ні в на-
уковій доктринальній думці не 
сформовано відношення та оцінка 
гендерних прав як першооснов-
них. На жаль, вони ще залиша-
ються другорядними, не «першого 
сорту» та «ґатунку», першочерго-
вості щодо захисту. Проте ми ціл-
ком переконані, що важливих або 
менш важливих прав, коли мова 
іде про права людини, існувати не 
може. Сучасне суспільство повин-
но характеризуватися здатністю 
до забезпечення системи існуючих 
прав, свобод та законних інтересів.

Сучасні події в світі свідчать, 
що процес формування конститу-
ційного законодавства характе-
ризується декларуванням у ньому 
принципу рівних прав і можли-
востей. Конституційне закріплен-
ня рівності статей є характерним 
поряд із такими особливостями, 
як національна і расова незалеж-
ність, мова, віросповідання, со-
ціальне походження, політичні пе-
реконання, стать тощо [6, c. 26-28].

Майже всі конституції визна-
ють принципи і стандарти міжна-
родного права і зобов’язуються 
їх виконувати, закріпивши в Ос-
новному Законі. Отже, логічно, що 
вони мають закріпити і гендерні 
права та стандарти щодо рівності 
прав і можливостей. Конституція 
як вищий за юридичною силою 
закон є гарантом рівності для всіх 
громадян, незалежно від статі, 
у їх правах і можливостях [7, c. 46].

Цілком очевидно, що питання 
гендерної рівності набуло на сьо-
годні неабиякої актуальності і пред-

ставляє неабияку цінність для права. 
Виходячи з цінності гендерного 
виміру права, відповідним чином 
має проводитися моніторинг дію-
чого вітчизняного законодавства, 
яке, незважаючи на проголошення 
Україною рівності прав чоловіків 
і жінок, ще значною мірою містить 
дискримінаційні гендерні викри-
влення та асиметрії. Так, під час 
проведення міжнародного ауди ту 
діяльності НАН України та галузе-
вих академій, певна увага приділя-
лася саме гендерній складовій.

Виконання Україною зобов’язань 
щодо утвердження гендерної рів-
ності потребує осмислення націо-
нальних можливостей їх реалізації 
з урахуванням історично набутої 
практики суспільного життя жінки 
та чоловіка, національних традицій 
їхніх взаємовідносин, досягнень 
і  рівня соціальної культури та її 
складової – гендерної культури як 
вияву гендерних відносин [8, c. 18].

У ході правової реформи дер-
жава повинна визначити і деталізу-
вати гендерну рівність як юридич-
не поняття, як невід’ємний елемент 
правової системи. Будь-які соціаль-
но-економічні перетворення, про-
цеси демократизації і встановлен-
ня ринкової економіки імпліцитно 
включають в себе так звані ген-
дерні програми соціальної транс-
формації, тобто зміну структури 
відносин між соціальними статями, 
а саме жінками та чоловіками [9].

Отже, не дивлячись на певне 
існування у свідомості суспільства 
стереотипів, так званого гендер-
ного суб’єктивізму, усе ж природ-
на цінність людини та її потреб і 
можливостей сьогодні явно долає 
вказані перепони. Те, що невід-
дільне від людини та її сутності, 
її невід’ємні природні права, які 
тривалий час навіть не були пе-
редбачені законодавчо, сьогодні 
підтримуються суспільною думкою, 
реальним життям і на законодав-
чому рівні. Без сумніву, гендер-
на рівність є однією з цінностей, 
на яких має ґрунтуватися право.
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Правовий принцип рівності – 
це відсутність будь-якої нерівності 
чи обмежень прав особи і грома-
дянських свобод. Його реаліза-
ція передбачає існування спра-
ведливого суспільного устрою, 
у якому політико-правові реалії 
забезпечують високу моральність 
сучасного суспільства, максималь-
не дотримання прав особи, в т. ч. 
в гендерній площині.

Одним із завдань гендерних 
досліджень є подолання на рівні 
суспільної та індивідуальної сві-
домості ідеології протиставлення.  
Жіночі права, обов’язки, ролі не 
повинні протиставлятися чолові-
чим, соціальні можливості обох 
статей мають взаємозумовлений 
характер та єдиний правовий 
орієнтир – свободу особистості, 
усвідомлення нею своєї самобут-
ності, цінності у суспільстві.

На сьогодні перед законодав-
цем стоїть нелегке завдання: слід 
законодавчо визначити такий ме-
ханізм правового регулювання, 
який би не лише відповідав доско-
налій правовій формі, мав високу 
прикладну оцінку, а й культивував 
правосвідомість громадян, закла-
дав світоглядні основи гендеру. 
При цьому слід враховувати такі 
споконвічні правові та моральні 
цінності, як справедливість, сво-
бода, рівноправність, повага один 
до одного. Адже на них ґрунтуєть-
ся правова свідомість громадян, 
яка миттєво реагує на викривлення 
цих категорій, неадекватне їх за-
стосування.

Отже, якісне, детальне вивчен-
ня гендерного аспекту в правово-
му регулюванні, вдосконалення 
засобів та механізмів активізації 
гендерних відносин, адекватне їх 
використання в юридичній сфері 
відкриє можливості для підви-
щення ефективності регулюючого 
впливу на громадянське суспіль-
ство, дозволить вийти на новий 
рівень розвитку правової форми.

У законодавстві України ген-
дерні відносини регламентують-

ся конституційними нормами, 
нормами галузевого характеру, 
спеціальним законом та підзакон-
ними актами. Це надає можливість 
говорити про систему норматив-
них актів, які регламентують ген-
дерні відносини. Правомірним 
є також твердження, що ці акти 
займають певне місце в системі 
законодавства держави та в си-
стемі норм міжнародного права. 
Зазначене обумовлює висновок 
про можливість існування колізій 
правового значення та необхід-
ність обґрунтування шляхів їх по-
долання.

Оскільки гендерні відносини 
безпосередньо залежать від за-
гального стану дотримання прав 
і свобод особи у державі, то харак-
теристика законодавства у сфері 
гендерних відносин повинна пов’я-
зуватись із його залежністю від 
політики держави у сфері прав 
людини. Якщо особа позбавлена чи 
обмежена у своїх основних правах, 
то вона навіть не замислюється над 
можливими проявами гендерної 
дискримінації і, навпаки, реальність 
та ефективність загальнолюдських 
прав створює можливості здобу-
вати гендерну рівність  правовими 
засобами. Так само, якщо держава 
з високим рівнем економічного 
розвитку, політичним плюралізмом 
та наявністю розвиненої правової 
системи гарантує загальнолюдські 
цінності, гендерна рівність у такій 
державі не лише декларується, 
а й створюються необхідні умови 
запровадження спеціальних за-
ходів щодо її реалізації у повсяк-
денному житті.

Проте сучасна гендерна політи-
ка України не забезпечує повного 
втілення в практику міжнародно-
правових стандартів. Недостатньо 
виваженою і ефективною є діяль-
ність державних інституцій по за-
безпеченню міжнародних норм 
у сфері прав людини; недостатньо 
активною є роль жіночих громад-
ських об’єднань в сфері захисту 
прав; потребує підвищення рівень 

соціалізації жінок, їх свідомості, 
психології  [9, c. 15-25].

Зазначене надає можливість 
виокремити аспекти подолання 
колізій регулювання гендерних 
відносин, пов’язаних із взаємодією 
міжнародного та національно-
го права. Важливими шляхами 
їх подолання, на нашу думку, є 
узго дження національної політи-
ки та законодавства з міжнарод-
ними стандартами прав людини; 
визнання пріоритету міжнародно-
го права у сфері прав людини над 
національним; послідовне впро-
вадження нормативно закріпле-
них принципів гендерного рівно-
прав’я; створення правової основи 
забезпечення активності жінок у 
важливих сферах суспільної діяль-
ності; вдосконалення соціаль-
но-правового становища жінок 
відповідно до міжнародних стан-
дартів гендерної рівності. В цьому 
контексті хотілося б звернути увагу 
та виокремити три такі аспекти: 
а) державну політику в сфері ген-
деру; б) завдання науки, науково-
го осмислення цієї проблематики; 
в) роль (задачі) громадянського су-
спільства у визначеному форматі.

Зокрема, ст. 3 Закону України 
«Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» 
(8 вересня 2005 р.) визначає ос-
новні напрями державної політи-
ки щодо забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чо-
ловіків, серед яких: недопущення 
дискримінації за ознакою статі, 
забезпечення рівної участі жінок 
та чоловіків у прийнятті суспільно 
важливих рішень, формування від-
повідального материнства і бать-
ківства, виховання і  пропаганду 
серед населення України культури 
гендерної рівності, поширення про-
світницької діяльності у цій сфері 
та інше. Неабияке значення має за-
кріплене у ст. 4 Закону положення, 
відповідно до якого чинне  зако-
нодавство України та проекти нор-
мативно-правових актів підлягають 
гендерно-правовій експертизі, ре-
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зультатом чого є надання висновку 
щодо їх відповідності  принципу за-
безпечення рівних  прав  та можли-
востей жінок і чоловіків; узгодження 
правової бази щодо питань гендер-
ної рівності з вимогами міжнарод-
ного законодавства про дотриман-
ня прав жінок і чоловіків в єдності 
з основними правами та свободами 
людини; розробка правових норм, 
необхідних для здійснення на 
практиці конституційного принципу 
рівних прав та можливостей; ство-
рення гендерної системи управлін-
ня з метою координації діяльності 
суб’єктів державної політики щодо 
забезпечення гендерної рівності на 
державному, регіональному та між-
народному рівнях; сприяння досяг-
ненню та контролю за дотриманням 
рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків в усіх сферах життя.

Завдання та задачі наукового 
профілю: розробити категорію 
«гендерне право», тоді буде зро-
зуміло, що таке гендерні права, 
гендерні правовідносини, від-
повідальність держави щодо 
порушення гендерних прав. Ос-
новним пріоритетом науки має 
бути обґрунтоване забезпечен-
ня умов для ліквідації всіх форм 
дискримінації за ознакою статі 

в українському суспільстві, клю-
човими показниками якої є до-
ступ до використання ресурсів, 
розподіл доходів, представництво 
на управлінських і політичних по-
садах. Рівень завантаження при 
веденні домашнього господарства 
і громадських справ, рівень освіти, 
рівень захворюваності й трива-
лості життя тощо. 

Крім державних механізмів, 
важливу роль у забезпеченні ген-
дерної рівності відіграє грома-
дянське суспільство, яке має ство-
рити та гарантувати середовище, 
де  права людини розглядають 
як головні і практично реалізують-
ся. Це стає реальним лише за умов 
формування гендерної культури, 
гендерно налаштованої правової 
свідомості, побудованих на прин-
ципах гендерної демократії.

Особлива увага повинна при-
ділятися боротьбі з дискримінацій-
ними проявами, зокрема, гендерній 
рівності в Україні, величезна роль 
в цій сфері повинна належати гро-
мадським організаціям та рухам.

Не можна не зауважити з цього 
приводу про те, що зберігаються до 
цього часу гендерно-правові стерео-
типи законодавця. Так, є визнаним, 
що використання в юриспруденції 

нормативно-універсальних кате-
горій в чоловічому роді обумов-
лене правовою традицією. Іншим 
правовим стереотипом в гендерній 
правотворчості є державний па-
терналізм, що одержує вираз в ре-
гулюванні прав жінок тільки як су-
купності пільг щодо їх фізіологічних 
особливостей, зокрема, репродук-
тивної функції. Хоча зрозуміло, 
що замість пільг необхідне створен-
ня умов для розвитку і реалізації 
особистості жінки, її професійних 
спрямувань, здібностей тощо.

Отже, коли мова йде про рів-
ність статей як ідеал суспільно-
політичного розвитку, під цим 
поняттям сьогодні слід розуміти: 
а)  формальну рівність (рівність 
юридична, закріплена законо-
давчо); б) рівність можливостей 
(надання певної законодавчо 
закріпленої переваги певній со-
ціально-демографічній групі для 
створення однакових з іншими 
групами умов на старті); в) рівність 
результатів (цілеспрямоване за-
безпечення ліквідації для конку-
руючих сторін перешкод, які мо-
жуть бути зумовлені попередньою 
дискримінацією). Саме ця остання 
складова ще недостатньо відобра-
жена в законодавстві України.  
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Гендерні права: «першорядність» чи «другорядність»?

Н. М. Оніщенко  
Стаття присвячена категорії «гендерна рівність».  

Авторка намагається виокремити три складові щодо розвитку гендерних прав:  
а) державну політику; б) задачі науки в цій площині; г) роль громадянського суспільства  

в означеній сфері. Окремий вектор пов’язаний з наголошенням необхідності опрацювання 
«рівності результатів» як особливої складової гендерної рівності.

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, рівність прав, рівність можливостей, 
рівність результатів, гендерне право.
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Гендерные права: «первостепенность» или «второстепенность»?

Н. Н. Онищенко 
Статья посвящена категории «гендерное равенство». Автор пытается выделить три 
составляющие относительно развития гендерных прав: а) государственную политику; 
б) задачи науки в этой плоскости; г) роль гражданского общества в обозначенной сфере. 

Отдельный вектор связан со смещением необходимости проработки  
«равенства результатов» как особой составляющей гендерного равенства.
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Gender rights: «importance» or «minor»?

N. М. Onischenko 
The article is devoted to the category «gender equality». The author tries to highlight  

three components on the development of gender rights: a) government policies;  
b) the task of science in this plane; d) the role of civil society in the indicated area.  

Private vector associated with the displacement of the necessity to study 
«equality of results» as a special component of gender equality.
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ЗМІСТ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА КОЖНОГО  

НА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ 

УДК 342.721

Право на недоторканність кож-
ної людини закріплено конститу-
ційними нормами, але не дивлячись 
на те, що воно постійно перебуває 
в полі зору науковців, існують про-
галини в теоретичному визначенні 
механізмів його реалізації в науці 
конституційного права та практич-
ному застосуванні.

Поняття та характеристика еле-
ментів змісту конституційних прав і 
свобод людини і громадянина по-
стійно знаходяться у центрі уваги 
дослідників. Так О. В. Негодченко, 
розглядаючи зміст конституцій-
них прав і свобод людини і гро-
мадянина, зосередив свою увагу  
на елементах правового статусу 
особистості, змісті громадянських, 
політичних, економічних, соціаль-
них та культурних прав і свобод та 
їх юридичних гарантіях [5, с. 58-75]. 
Разом з тим А. Ю. Олійник дослі-
див окремо зміст конституційних 
свобод, включаючи і свободу від 
незаконних і необґрунтованих за-
тримань, арештів і тримань під вар-

тою [7, с. 96-149]. В. Й. Пашинський 
вивчав зміст конституційних прав 
військовослужбовців [10, с. 65-69]. 
Зміст конституційних громадян-
ських прав дослідила О. Б. Горо-
ва [3,  с.  20-26], конституційних 
політичних прав  – В.  В.  Букач 
[2,  с.  118-126]. Ж. М.  Пустовіт 
аналізувала зміст конституційних 
соціальних прав і свобод [8, с. 17]. 
Вченими-конституціоналістами до-
сліджувався також зміст окремих 
конституційних прав і свобод лю-
дини і громадянина. Так, В. О. Боняк 
дослідила зміст права людини на 
освіту [1, с. 157]. 

Отже, зміст конституційного 
права кожного на особисту недо-
торканність в Україні має конкретні 
структурні елементи і змінюється 
залежно від часу їх дослідження. 
У своїх публікаціях вчені дослід-
жували право на особисту недо-
торканність поряд з основними 
правами людини. Водночас зали-
шилася поза увагою динаміка змін, 
що викликана сучасною політич-

ною ситуацією в Україні та тенден-
ціями, що мають місце у суспільстві, 
механізми захисту права на особи-
сту недоторканність. 

Метою нашого дослідження 
є з’ясування поняття і елементів 
змісту конституційного права кож-
ного на особисту недоторканність 
та визначення оптимального строку 
попереднього тримання під вартою. 

Відповідно до мети завданнями 
цього дослідження є: 1) уточнити 
зміст конституційного права кож-
ного на особисту недоторканність 
в Україні; 2) обґрунтувати опти-
мальні строки попереднього три-
мання під вартою.

Також завданням є формулю-
вання поняття змісту конституцій-
ного права кожного на особисту 
недоторканність та характеристика 
його елементів. Визначення змісту 
характеризується низкою ознак, що 
вміщує в собі конституційне право 
на особисту недоторканність.

Можна виділити широке, більш 
вузьке і вузьке розуміння змісту на-

В. С. Олійник  
кандидат юридичних наук,  
старший викладач кафедри теорії  
та історії держави і права,  
конституційного права  
Академії Державної пенітенціарної служби
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званого права. По-перше, в широко-
му розумінні конституційна свобода 
та недоторканність людини – це її 
особисті фізичні, психічні, політич-
ні, економічні, соціальні, екологічні, 
сімейні, культурні та інші можли-
вості діяти самостійно, незалежно 
від будь-чиєї  волі. По-друге, в більш 
вузькому розумінні ці можливості 
торкаються недопущення посягань 
на життя людини, її здоров’я, честь 
і гідність, особисту недоторканність, 
недоторканність житла, особистого 
і сімейного життя, свободу пересу-
вання та вільний вибір проживан-
ня на території України, свободу 
думки, вільного вираження своїх 
поглядів і переконань, свого світо-
гляду і віросповідання. По-третє, 
свобода і особиста недоторкан-
ність людини у вузькому розумінні 
торкається свободи від незаконних 
арештів або тримань під вартою 
у адміністративному і кримінально-
му процесах [6, с. 39-46]. 

Отже, зміст конституційного 
права кожного на особисту недо-
торканність – це система елементів, 
які забезпечують конституційну 
свободу людини і громадянина 
від незаконних затримань, арештів 
і тримань під вартою в адміністра-
тивному і кримінальному праві 
та процесі. 

Аналізуючи зміст конституцій-
ного права кожного на особисту не-
доторканність, можна констатувати, 
що він включає в себе чотири ос-
новні можливості: а) діяти уповно-
важеного суб’єкта відповідно до 
закону, користуючись свободою 
від незаконних затримань, арештів 
і тримань під вартою; б) вимагати 
від зобов’язаних суб’єктів не пору-
шувати їх свободу щодо незакон-
них затримань, арештів і тримань 
під вартою; в) звертатися до ком-
петентних органів і посадових осіб 
з вимогою забезпечити їх свободу 
щодо незаконних затримань, ареш-
тів і тримань під вартою; г) користу-
ватися таким соціальним благом, 
як свобода від незаконних затри-
мань, арештів і тримань під вартою. 

Елементи змісту кожного на особи-
сту недоторканність закріплені нор-
мами міжнародного і внутрішнього 
національного права. 

Однак  аналіз статті 5 Євро-
пейської конвенції з прав людини 
дає змогу виділити такі елементи 
змісту кожного на особисту недо-
торканість: 1)  неможливість по-
збавлення волі людини інакше ніж 
відповідно до процедури, встанов-
леної законом; 2) законне ув’яз-
нення людини після її засудження 
компетентним судом; 3) законний 
арешт або затримання людини за 
невиконання законного рішення 
суду або для забезпечення вико-
нання будь-якого обов’язку, перед-
баченого законом; 4)  законний 
арешт або затримання людини, 
здійснені з метою забезпечення 
її присутності перед компетент-
ним правовим органом на підставі 
обґрунтованої підозри у вчиненні 
злочину або якщо обґрунтовано 
визнається за необхідне запо-
бігти вчинення нею злочину або 
її зникненню після його вчинення; 
5) затримання неповнолітнього на 
підставі законного розпоряджен-
ня з метою виховного нагляду або 
законне його затримання з метою 
забезпечення присутності перед 
компетентним правовим органом; 
6)  законне затримання людей 
з метою запобігання поширенню 
інфекційних захворювань, людей 
психічно хворих, алкоголиків, нар-
команів тощо; 7) законний арешт 
або затримання людини, здійснені 
з метою запобігання її незакон-
ного в’їзду в країну, або людини, 
стосовно якої вживаються заходи 
з метою депортації або екстрадиції; 
8) повідомлення зрозумілою лю-
дині мовою про підстави арешту та 
про будь-яке обвинувачення; 9) не-
гайне доставляння затриманого чи 
арештованого до судді чи  іншої 
службової особи, якій закон надає 
право здійснювати судову владу; 
10) судовий розгляд справи затри-
маного чи заарештованого протя-
гом розумного строку або звільнен-

ня до початку судового розгляду; 
11)  швидкий розгляд судом за-
конності затримання чи арешту 
і звільнення, якщо затримання не є 
законним; 12) можливість вимагати 
та отримати компенсацію людиною, 
що стала жертвою незаконного 
арешту чи затримання [9, с. 98-99]. 

Внутрішнє національне законо-
давство передбачає конституційні, 
адміністративні, кримінальні пра-
вові і процесуальні умови й засо-
би здійснення затримання, арешту 
і тримання під вартою. Аналізуючи 
зміст ст. 29 Конституції України, А. 
Ю. Олійник виділяє такі змістов-
ні характеристики закріпленого 
конституційного права, а саме: 
«1) кожна людина постійно кори-
стується свободою і особистою не-
доторканністю в межах її правомір-
ної поведінки; 2) арешт будь-якої 
людини на території України та 
тримання її під вартою можливі 
тільки при наявності судового рі-
шення, яке повинно бути винесено 
на підставах та в порядку, встанов-
леному законом; 3) тримання особи 
під вартою (затри мання) може мати 
місце як тимчасовий захід при на-
явності чітко визначених Консти-
туцією і законами України умов; 
4) затриманому та за арештованому 
негайно роз’яснюють його права; 
5)  за  затри маним і заарештова-
ним залишаються усі конституцій-
ні права (крім обмежень, перед-
бачених законодавством у місцях 
тримання під вартою) та  право 
у будь-який час оскаржити обме-
ження його прав; 6)  про затри-
мання чи арешт негайно повідом-
ляються родичі затриманого чи 
заарештованого; 7)  кожен неза-
конно затриманий чи заарештова-
ний має право на відшкодування за 
рахунок держави чи органів місце-
вого самоврядування матеріальної 
та моральної шкоди» [6, с. 39-46]. 

Діюче законодавство України 
закріплює такі види арештів: а) по-
карання чи стягнення за вчинене 
правопорушення; б) запобіжний 
захід при вчиненні злочину, за який 
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може бути призначено покарання 
у вигляді позбавлення волі. 

У Кодексі України про адмі-
ніст ративні правопорушення 
(далі − КУпАП) адміністративний 
арешт встановлюється та засто-
совується у виняткових випадках 
за окремі, передбачені законом 
види адмі ніст ративних правопо-
рушень терміном до п’ятнадцяти 
діб районним (міським) судом 
чи суддею. Цей вид стягнення не 
може бути застосований до вагіт-
них жінок, жінок, що мають дітей 
віком до дванадцяти років, до осіб, 
які не досягли вісімнадцяти років, 
до інвалідів першої і другої груп. 
Для окремих категорій держав-
них службовців (працівників ор-
ганів внутрішніх справ, військо-
вослужбовців Служби безпеки 
України, Збройних Сил України 
та  інших військових формувань, 
працівників фіскальної поліції 
та ін.) дисциплінарними статута-
ми передбачається арешт, як вид 
дисциплінарного стягнення за 
дисциплінарне правопорушення 
(ст. 32 КУпАП).

У статті 51 Кримінального ко-
дексу України (далі − КК України) за 
вчинення злочину встановлені такі 
види покарання: арешт, обмеження 
волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців, 
позбавлення волі на певний строк, 
довічне позбавлення волі. Названі 
види покарання передбачають 
тримання засудженого в умовах 
ізоляції на строк, встановлений 
судом. Так, покарання у виді ареш-
ту полягає в триманні засудженого 
в умовах ізоляції і встановлюється 
на строк від одного до шести міся-
ців. Військовослужбовці відбувають 
арешт на гауптвахті. До осіб віком 
до шістнадцяти років, вагітних 
жінок та до жiнок, які мають дітей 
вiком до семи років, арешт не за-
стосовується (ст. 60 КК України). 

Покарання у виді обмежен-
ня волі полягає у триманні особи 
в кримінально-виконавчих уста-
новах відкритого типу без ізоляції 

від суспільства в умовах здійснен-
ня за нею нагляду з обов’язковим 
залученням засудженого до праці 
строком від одного до п’яти років. 
Обмеження волі не застосовується 
до неповнолітніх, вагітних жінок 
і жінок, що мають дітей віком до 
чотирнадцяти років, до осіб, що 
досягли пенсійного віку, військово-
службовців строкової служби та до 
інвалідів першої і другої груп (ст. 61 
КК України). 

Покарання у виді тримання в 
дисциплінарному батальйоні при-
значається військовослужбовцям 
строкової служби, військовослуж-
бовцям, які проходять військову 
службу за контрактом, особам офі-
церського складу, які проходять 
кадрову військову службу, особам 
офіцерського складу, які проходять 
військову службу за призовом, вій-
ськовослужбовцям, призваним на 
військову службу під час мобіліза-
ції, на особливий період (крім вій-
ськовослужбовців-жінок), на строк 
від шести місяців до двох років 
у випадках, передбачених цим Ко-
дексом, а також якщо суд, врахо-
вуючи обставини справи та особу 
засудженого, вважатиме за можли-
ве замінити позбавлення волі на 
строк не більше двох років триман-
ням у дисциплінарному батальй-
оні на той самий строк. Тримання 
в дисциплінарному батальйоні вій-
ськовослужбовців замість позбав-
лення волі не може застосовува-
тися до осіб, які раніше відбували 
покарання у виді позбавлення волі 
(ст. 62 КК України). 

Покарання у виді позбавлення 
волі полягає в ізоляції засудженого 
та поміщенні його на певний строк 
до кримінально-виконавчої устано-
ви закритого типу і встановлюється 
на строк від одного до п’ятнадцяти 
років, за винятком випадків, перед-
бачених Загальною частиною Ко-
дексу (ст. 63 КК України). 

Довічне позбавлення волі вста-
новлюється за вчинення особливо 
тяжких злочинів і застосовується 
лише у випадках, спеціально пе-

редбачених Кодексом, якщо суд 
не вважає за можливе застосову-
вати позбавлення волі на певний 
строк. Довічне позбавлення волі не 
застосовується до осіб, що вчини-
ли злочини у віці до 18 років і до 
осіб у віці понад 65 років, а також 
до жінок, що були в стані вагітності 
під час вчинення злочину або на 
момент постановлення вироку, 
а також у випадку, передбаченому 
ч. 4 ст. 68 Кодексу (ст. 64 КК України). 

Отже, як види стягнення і по-
карання арешт, обмеження волі, 
тримання в дисциплінарному ба-
тальйоні, позбавлення волі і довіч-
не позбавлення волі застосовується 
до осіб, які вчинили правопорушен-
ня (адміністративні, дисциплінарні, 
кримінальні).

Арешт і затримання відповідно 
до Кримінального процесуального 
кодексу України (далі − КПК Украї-
ни) є запобіжними заходами при 
підозрі чи обвинуваченні особи 
у вчиненні злочину (ст. ст. 176-213 
КПК України). Розрізняють домаш-
ній арешт, тримання під вартою 
і затримання як тимчасовий запо-
біжний захід. Домашній арешт по-
лягає в забороні підозрюваному, 
обвинуваченому залишати житло 
цілодобово або у певний період 
доби. Домашній арешт може бути 
застосовано до особи, яка підо-
зрюється або обвинувачується 
у вчиненні злочину, за вчинення 
якого законом передбачено по-
карання у виді позбавлення волі.  
Ухвала про обрання запобіжного 
заходу у вигляді домашнього ареш-
ту передається для виконання орга-
ну Національної поліції за місцем 
проживання підозрюваного, обви-
нуваченого. Максимальний строк 
домашнього арешту не може пе-
ревищувати шести місяців (ст. 181 
КПК України). 

Тримання під вартою є винятко-
вим запобіжним заходом, який за-
стосовується виключно у разі якщо 
прокурор доведе, що жоден із більш 
м’яких запобіжних заходів не зможе 
запобігти ризикам, передбаченим 
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ст. 177 КПК України, крім випадків, 
передбачених ч. 5 ст. 176 КПК Украї-
ни. Клопотання слідчого, прокурора 
про застосування запобіжного за-
ходу подається до місцевого суду, 
в межах територіальної юрисдикції 
якого здійснюється досудове роз-
слідування. Клопотання про засто-
сування або зміну запобіжного за-
ходу розглядається слідчим суддею, 
судом невідкладно, але не пізніше 
сімдесяти двох годин з моменту 
фактичного затримання підозрюва-
ного, обвинуваченого або з момен-
ту надходження до суду клопотання, 
якщо підозрюваний, обвинувачений 
перебувають на свободі, чи з мо-
менту подання підозрюваним, об-
винуваченим, його захисником 
до суду відповідного клопотання 
(ст. 186 КПК України). Про тримання 
під вартою слідчий суддя, суд скла-
дають і проголошують ухвалу. Строк 
дії ухвали слідчого судді, суду про 
тримання під вартою або продов-
ження строку тримання під вартою 
не може перевищувати шістдесяти 
днів. Строк тримання під вартою 
обчислюється з моменту взяття під 
варту, а якщо взяттю під варту пере-
дувало затримання підозрюваного, 
обвинуваченого, – з моменту затри-
мання. У строк тримання під вартою 
включається час перебування особи 
в медичному закладі під час прове-
дення стаціонарної психіатричної 
експертизи. У разі повторного взят-
тя під варту особи в тому ж самому 
кримінальному провадженні строк 
тримання під вартою обчислюється 
з урахуванням часу тримання під 
вартою раніше. Після продовження 
терміну тримання під вартою він не 
має перевищувати: 1) шести міся-
ців – у кримінальному провадженні 
щодо злочинів невеликої або серед-
ньої тяжкості; 2) дванадцяти міся-
ців – у кримінальному провадженні 
щодо тяжких або особливо тяжких 
злочинів (ст. 197 КПК України).

Затримання як тимчасовий за-
побіжний захід може здійснити 
уповноважена службова особа без 
ухвали слідчого судді, суду в разі 

підозри особи у вчиненні злочину, 
за який передбачене покарання 
у виді позбавлення волі, лише у ви-
падках: 1) якщо цю особу застали 
під час вчинення злочину або зама-
ху на його вчинення; 2) якщо без-
посередньо після вчинення злочину 
очевидець, в тому числі потерпілий, 
або сукупність очевидних ознак 
на тілі, одязі чи місці події вказу-
ють на те, що саме ця особа щойно 
вчинила злочин; 3) якщо є обґрун-
товані підстави вважати, що мож-
лива втеча з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності 
особи, підозрюваної у вчиненні 
тяжкого або особливо тяжкого ко-
рупційного злочину, віднесеного 
законом до підслідності Національ-
ного анти корупційного бюро Украї-
ни (ст. 208 КПК України). Уповнова-
жена службова особа, що здійснила 
затримання особи, повинна негай-
но повідомити затриманому зро-
зумілою для нього мовою підстави 
затримання та у вчиненні якого 
злочину він підозрюється, а також 
роз’яснити право мати захисника, 
отримувати медичну допомогу, да-
вати пояснення, показання або не 
говорити нічого з приводу підозри 
проти нього, негайно повідомити 
інших осіб про його затримання 
і місце його перебування, вима-
гати перевірку обґрунтованості 
затримання та інші процесуальні 
права, передбачені КПК України. 
Про затримання особи, підозрюва-
ної у вчиненні злочину, складається 
протокол, в якому, крім відомостей, 
передбачених ст. 104 КПК України, 
зазначаються: місце, дата і точний 
час (година і хвилини) затримання; 
підстави затримання; результати 
особистого обшуку; клопотання, 
заяви чи скарги затриманого, якщо 
такі надходили; повний перелік 
процесуальних прав та обов’язків 
затриманого. Протокол про за-
тримання підписується особою, 
яка  його склала, і затриманим. 
Копія протоколу негайно під розпис 
вручається затриманому, а також 
надсилається прокурору. Особа 

є затриманою з моменту, коли вона 
силою або через підкорення на-
казу змушена залишатися поряд 
із уповноваженою службовою 
особою чи в приміщенні, визначе-
ному уповноваженою службовою 
особою. Строк затримання особи 
без ухвали слідчого судді, суду 
не може перевищувати сімдесяти 
двох годин з моменту затриман-
ня. Затримана без ухвали слідчого 
судді, суду особа не пізніше шіст-
десяти годин з моменту затриман-
ня повинна бути звільнена або 
доставлена до суду для розгляду 
клопотання про обрання стосовно 
неї запобіжного заходу. 

Діюче національне законо-
давство детально закріплює зміст 
конституційного права кожного 
на особисту недоторканність, хоча 
окремі його положення мають 
певні розбіжності щодо ст. 5 Євро-
пейської конвенції з прав людини, 
в якій строк затримання стано-
вить не більше 48 годин. Зокрема, 
у ряді країн близького зарубіжжя 
строк затримання конституційно 
закріплюється саме на цьому рівні 
(Конституція Естонської Респу-
бліки; Кримінально-процесуаль-
ний кодекс Азербайджану) [4, с. 6; 
12]. Ці  положення відповідають 
Європейській практиці затри-
мання підозрюваних у вчиненні 
злочину, коли під час затримання 
особи правоохоронцям необхідно 
обґрунтувати причину, а також об-
ставини, що вплинули на прийняття 
рішення про затримання, визначи-
ти факт або інформацію, яка об’єк-
тивно вказує на необхідність такого 
затримання тощо.

Враховуючи те, що в Україні 
є в наявності необхідна електрон-
на база, що дозволяє швидко об-
робити інформацію та встанови-
ти особу, це не повинно займати  
багато часу. Тримання люди-
ни більше 48 годин під вартою, 
на нашу думку, без висунення об-
винувачення в скоєнні правопо-
рушення є порушенням її прав на 
особисту недоторканність та дис-
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кредитує органи, які здійснюють 
затримання. Дотримання закон-
ності під час затримання має кон-
тролюватися прокуратурою, судом, 
а права громадян та повноважен-
ня органів, які здійснюють затри-
мання, мають бути відповідним 
чином збалансовані. 

Зміст конституційного права 
кожного на особисту недотор-
канність – це система елементів, 
які забезпечують реалізацію кон-

ституційної свободи людини і гро-
мадянина від незаконних затри-
мань, арештів і тримань під вартою 
в адміністративному і кримінально-
му праві та процесі. 

Визначено оптимальний термін 
попереднього тримання під вартою. 
З урахуванням європейського до-
свіду строк попереднього триман-
ня не повинен перевищувати 48 
годин. З метою недопущення пору-
шення права людини на особисту 

недоторканність доцільно внести 
відповідні зміни до законодавчих 
актів України. Зменшення терміну 
попереднього тримання дозволить 
знизити навантаження на слідчі 
ізолятори, також може вплинути на 
покращення умов тримання затри-
маних. Приведення терміну три-
мання під вартою у відповідність до 
міжнародних документів дозволить 
Україні зробити ще один крок упе-
ред на шляху до євроінтеграції.  
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та установ ДПтС України  
Академії Державної пенітенціарної служби

УДК 343.81

Нині актуальність проведення 
порівняльних кримінально-вико-
навчих досліджень обумовлена 
стрімкими процесами реформу-
вання пенітенціарної системи 
України (у зв’язку з ліквідацією 
18 травня 2016 р. Державної пені-
тенціарної служби України  [1] 
й передачею її повноважень Міні-
стерству юстиції України) та удо-
сконалення кримінально-вико-
навчого законодавства, зокрема, 
в частині адаптації до європейсь-
ких стандартів правового статусу 
засудженого [2].

Указані поступальні тенденції 
потребують відповідного науко-
вого обґрунтування, зокрема, про-
ведення всебічних компаратив-
них досліджень із пенітенціарної 
проблематики. Водночас  будь-яке 
дослідження, що претендує на ста-
тус репрезентативного, потребує 
вироблення власного понятійного 
апарату. Постановка такого питання 
й обумовила формулювання мети 
цієї публікації.

Теоретичною основою напи-
сання статті стали праці вітчизня-
них і зарубіжних учених, при-
свячені компаративним засадам 
виконання та відбування покарань 
в Україні й зарубіжних країнах. 
Серед них праці: З. А. Астемірова, 
Л. В. Багрій-Шахматова, С. Л. Баба-
яна, В. А. Бадири, О. М. Бандурки, 
І. Г. Богатирьова, О. І. Богатирьової, 
М. Л. Грекова, В. І. Гуржія, Т. А. Де-
нисової, О.  М. Джужі, В.  О.  Жаб-
ського, Ю. В. Калініна, О. Г. Колба, 
В. Я. Конопельського, В. О. Мерку-
лової, М. П. Мєлєнтьєва, Г. О. Радова, 
А. В. Савченка, А. Ф. Сизого, А. Х. Сте-
панюка, М. О. Стручкова, В. М. Труб-
никова, М. І. Хавронюка та ін.

Разом з тим аналіз наукової літе-
ратури свідчить про те, що вчені при-
діляли недостатньо уваги питанню 
актуальних проблем порівняльного 
кримінально-виконавчого (пенітен-
ціарного) права на сучасному етапі 
його розвитку. Очевидно, що сучас-
не кримінально-виконавче право 
потребує нових ідей, спрямованих 

на розширення наукового знання 
про теорію і практику виконання 
покарань в Україні та зарубіжних 
країнах, і розроблення ефективних 
заходів реалізації кримінально-
виконавчої (пенітенціарної) політи-
ки України з урахуванням позитив-
ного зарубіжного досвіду.

Мета цієї статті полягає у визна-
ченні поняття кримінально-вико-
навчої (пенітенціарної) компара-
тивістики.

У сучасному світі зростають 
вимоги до права в кожній країні, 
оскільки воно є громадським ре-
гулятором суспільних процесів. 
Порівняння правових систем за-
рубіжних країн, аналіз шляхів збли-
ження національних законодавств 
набувають дедалі більш важливого 
значення [3, с. 104].

На думку класика порівняль-
ного правознавства, французького 
вченого-компаративіста М. Анселя, 
«цей процес [порівняння] відкри-
ває перед юристом нові горизонти, 
дає можливість краще зрозуміти 
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думки експертів з права      

право своєї країни, адже його 
специфічні риси особливо чітко 
окреслюються порівняно з інши-
ми системами. Порівняння здатне 
озбро їти юриста ідеями й аргу-
ментами, які неможливо отримати 
навіть за дуже доброго знання віт-
чизняного права» [4, с. 38].

Тож яке воно – належне місце 
порівняльного кримінально-вико-
навчого (пенітенціарного) права? 
Порівняльний метод належним 
чином досліджений у праві (у тому 
числі кримінальному), дещо менше 
у кримінології, і недостатньо – 
у кримінально-виконавчому праві.

У зарубіжній юридичній науці 
також виділяють такий напрям, 
як кримінальна юстиція («criminal 
justice»), у т.  ч. порівняльна 
кримінальна юстиція («comparative 
criminal justice»), що акумулює 
в собі знання з кримінального про-
цесу, кримінології та криміналь-
но-виконавчого права. Із цієї точки 
зору, порівняльна кримінальна 
юстиція, як напрям зарубіжної юри-
дичної науки, є більш репрезента-
тивною [5; 6-9], ніж порівняльне 
кримінально-виконавче право не 
лише в Україні [10, с. 281-360; 11], 
а й у інших країнах [12; 13].

Такий стан справ викликає 
у нас обґрунтоване здивування, 
оскільки порівняльні дослідження 
у кримінально-виконавчому (пені-
тенціарному) праві цілком можливі 
й мають добру перспективу. Вони 
допомагають зближенню теоретич-
них позицій учених різних країн у 
розкритті природи складних со-
ціально-правових явищ і категорій 
(пенітенціарна система, виправ-
лення, ресоціалізація, реінтеграція, 
реабілітація, каяття тощо), сприяють 
досягненню корисних практичних 
результатів у кримінально-вико-
навчій діяльності в кожній країні 
та зміцненню міжнародного спів-
робітництва вчених різних країн 
і континентів. Зіставленню мають 
бути піддані і кримінально-вико-
навчі (пенітенціарні) доктрини, 
основні засоби виправлення і ре-

соціалізації засуджених, криміналь-
но-виконавча характеристика за-
суджених, які в найбільш повному 
вигляді сформульовані наукою 
кримінально-виконавчого права.

Перспективність порівняль-
них кримінально-виконавчих 
досліджень також пов’язуємо 
з тим, що відбувається активний 
процес інтеграції вітчизняного 
кримінально -виконавчого права 
у світове, що приводить до запо-
зичення кримінально-виконав-
чих поглядів, ідей, теорій, методів 
пізнання і власне знань, отриманих 
дослідниками інших країн.

Деякі вітчизняні вчені-ком-
паративісти, «віддаючи данину» 
використанню порівняльного ме-
тоду, навіть розглядають порів-
няльне правознавство як шлях до 
елітної юридичної освіти [14]. Така 
позиція вчених, на нашу думку, не 
є випадковою, адже пояснюється 
євроінтеграційним вектором ро-
звитку української вищої освіти, 
яка нині ставить на порядок ден-
ний не лише закордонне навчан-
ня та взаємний обмін студентами, 
а й наукове стажування наукових 
і  науково-педагогічних праців-
ників у межах такого новаційного 
інституту, як «зовнішня академічна 
мобільність». Звичайно, за таких 
умов актуалізується потреба 
у ґрунтовних знаннях не лише віт-
чизняного, а й зарубіжного права. 
Не становить винятку у цьому зв’яз-
ку й кримінально- виконавча (пені-
тенціарна) галузь.

Водночас вивчення низки ди-
сертаційних робіт із криміналь-
но-виконавчого права дає змогу 
дійти висновку, що автори цих до-
сліджень узагалі не оперують по-
няттям «порівняльне кримінально-
виконавче (пенітенціарне) право», 
зазначаючи про порівняльний 
метод у кримінально-виконавчому 
праві, що застосовується для зістав-
лення теорії і практики виконання 
покарань різних країн або однієї 
країни в різні часи в різних регіо-
нах тощо.

Розвиваючи наведені суджен-
ня, переконані, що порівняльне 
кримінально-виконавче (пені-
тенціарне) право слід розглядати 
у ширшому контексті, ніж ототож-
нювати його розуміння з порів-
няльним (компаративним) мето-
дом. Разом  з  тим немає підстав 
і для виокремлення порівняльного 
кримінально виконавчого (пені-
тенціарного) права у ранзі само-
стійної науки, адже у будь-якому 
разі соціальна роль існування 
цього напряму наукових дослід-
жень буде оцінюватися через при-
зму корисності для національного 
кримінально -виконавчого права, 
його збагачення новим науко-
вим знанням із метою оптимізації 
кримінально-виконавчого законо-
давства України і практики його 
застосування.

Отже, не можна вважати порів-
няльне кримінально-виконавче 
(пенітенціарне) право самостійною 
наукою внаслідок таких основних 
факторів:

1) якщо виходити з того, що по-
рівняльне кримінально -виконавче 
(пенітенціарне) право є структур-
ним елементом пенітенціарних 
знань, то «винесення елементів нау-
кового знання на один рівень із на-
укою, науковою галуззю суперечить 
основам наукознавства» [15, с. 32];

2) порівняльне кримінально-
виконавче (пенітенціарне) право 
не має самостійного, відокремле-
ного від «загального» криміналь-
но-виконавчого (пенітенціарного) 
права, предмета, яким є порядок 
і  умови виконання та відбуван-
ня покарань і пробації. Тобто ге-
ографія компаративістики не 
виступає тим фактором, який міг 
би поглинути «основний» предмет 
кримінально-виконавчого (пені-
тенціарного) права.

З урахуванням викладеного, мо-
жемо констатувати, що порівняль-
не кримінально-виконавче (пені-
тенціарне) право – не самостійна 
наука, а один із напрямів у дослід-
женні теорії і практики виконання 
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покарань та пробації, виправлення, 
ресоціалізації засуджених, їх со-
ціальної адаптації та інших ком-
понентів, які становлять предмет 
кримінально-виконавчої (пенітен-
ціарної) науки різних країн.

Фактично йдеться про те, що 
при вивченні всіх або деяких 
кримінально-виконавчих інсти-
тутів (норм, підгалузей, окремих 
статистичних показників), що 
спостерігаються в одній країні, 
аналізуються відповідні явища 
і процеси, які мають місце в інших 
країнах – із подібною або істотно 
іншою соціально-економічною та 
політичною системою. Мета цього 
аналізу полягає в тому, щоб глиб-
ше зрозуміти процеси, характерні 
для сучасного суспільства загалом 
і для країн з різними суспільними 
системами, розглянути та запропо-
нувати з урахуванням цього най-
більш ефективні заходи механізму 
виконання покарань і пробації, а 
також розвивати міжнародне спів-
робітництво в пенітенціарній сфері.

При цьому не слід ототожню-
вати порівняльне кримінально-
виконавче (пенітенціарне) право 
з міжнародним кримінально-ви-
конавчим (пенітенціарним) пра-
вом. Принагідно зазначимо, що на 
відміну від кримінального права, 
де належним чином розроблені 
як порівняльно-правовий, так і між-
народний компоненти цієї галузі, 
щодо кримінально-виконавчого 
(пенітенціарного) права поки що 
недостатньо розробленим, поряд 
із порівняльно-правовим, зали-
шається також і міжнародний сег-
мент. Незважаючи на це, окремими 
вченими здійснено спробу щодо 
обґрунтованості існування такої  
галузі, як міжнародне пенітенціар-
не право [16].

Переконані, що питання щодо 
визначення місця порівняльного 
кримінально-виконавчого (пенітен-
ціарного) права в системі наукового 
знання, так само як і деякі інші кон-
цептуальні питання порівняльного 
кримінально-виконавчого (пенітен-

ціарного) права (предмет і метод 
порівняльного кримінально-вико-
навчого права [17], види дослід-
жень у порівняльному криміналь-
но-виконавчому праві [18] тощо), 
викличе багато суперечок і публіч-
них дискусій, проте від цього наука 
кримінально-виконавчого права 
України тільки збагатиться і набуде 
інноваційного змісту.

Разом з тим питання щодо місця 
порівняльного кримінально-вико-
навчого (пенітенціарного) права в 
системі наукового знання має бути 
вирішено. Проаналізувавши всі пе-
реваги й недоліки, можна конста-
тувати, що порівняльне криміналь-
но-виконавче (пенітенціарне) 
право не є самостійною наукою.  
Передусім його можна визнати 
лише як окремий напрям криміналь-
но-виконавчого (пенітенціарного) 
права. Для іншого судження (якщо 
з часом віднайдуться прибічники 
позиції самостійності порівняль-
ного кримінально-виконавчого 
(пенітенціарного) права) необхідно 
довести, що зміст порівняльного 
кримінально-виконавчого (пенітен-
ціарного) права відрізняється від 
змісту кримінально -виконавчого 
(пенітенціарного) права.

Виходячи з наведених теорети-
ко-методологічних засад, можемо 
констатувати, що істотним соціаль-
ним фактором, що впливає на ро-
звиток порівняльних досліджень 
загалом, є постійна необхідність 
у координації діяльності держав 
щодо розв’язання дедалі більшої 
кількості важливих проблем, у тому 
числі й такої гострої проблеми, 
як протидія злочинності криміналь-
но-виконавчими засобами, вивчен-
ня чого – прерогатива пенітенціар-
ної науки.

Загострення кризових про-
цесів у пенітенціарній сфері окре-
мих країн, процеси реформування 
в інших – все це та багато інших 
чинників змушує інтенсифікува-
ти відповідні наукові досліджен-
ня для отримання та поширення 
їх результатів. Разом з тим слід 

визнати, що на сучасному етапі 
пріоритетним напрямом розвитку 
науки кримінально-виконавчого 
(пенітенціарного) права має бути 
не лише поширення передових 
результатів наукових досліджень 
щодо виконання та відбування по-
карань і пробації, а й обмін ними. 
Очевидно, такий напрям розвитку 
кримінально-виконавчого (пені-
тенціарного) права є й наслідком 
необхідності уніфікації пенітен-
ціарного знання.

У зв’язку з цим пенітенціарії 
акцентують увагу на порівняльних 
дослідженнях [6, с. 5; 19, с. 6], які ви-
конують низку важливих функцій, 
а саме: перевірка та розроблення 
кримінально-виконавчих понять 
і  теоретичних положень, теорій 
у різних політичних і соціальних 
умовах; вивчення нових підходів 
до виконання покарань в інших 
країнах; підвищення рівня обізна-
ності про подібність і відмінність 
практики виконання та відбування 
покарань у різних країнах, «запо-
зичення чи принаймні пізнання 
того, що зроблено в інших міс-
цях» [20, с. 291]. Цілі таких дослід-
жень практичні та забезпечують 
перспективний розвиток порів-
няльного кримінально-виконавчо-
го права, чого не спостерігалося 
при застосуванні практики вико-
ристання країн як одиниць аналізу, 
оскільки пов’язана з такою практи-
кою проблема нестачі даних була 
однією з найсерйозніших пере-
шкод на шляху розвитку порів-
няльного кримінально-виконавчого 
права [19, с. 6-8].

Отже, виходячи з викладених 
теоретичних положень порівняль-
но-правового (компаративного) 
дослідження виконання покарань 
в Україні й зарубіжних країнах, мо-
жемо констатувати, що криміналь-
но-виконавча (пенітенціарна) 
компаративістика – не самостійна 
наука, а один із напрямів у вивчен-
ні закономірностей становлення, 
розвитку і сучасного стану вико-
нання покарань, що становлять 
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предмет кримінально-виконавчої 
(пенітенціарної) науки різних країн.

Фактично йдеться про те, що 
при вивченні всіх або деяких 
кримінально-виконавчих (пенітен-
ціарних) явищ, які спостерігаються 
в одній країні, аналізуються від-

повідні явища і процеси, що мають 
місце в інших країнах – з подібною 
системою. Мета цього аналізу по-
лягає в тому, щоб глибше зрозуміти 
процеси, характерні для сучасного 
суспільства і для країн з різними 
суспільними системами, розгляну-

ти і запропонувати з урахуванням 
цього найбільш оптимальну модель 
виконання покарань (усієї системи, 
типологічних груп або окремого 
виду), а також розвивати міжна-
родне співробітництво в пенітен-
ціарній сфері.  
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(пенітенціарної) компаративістики. Обґрунтовано, що порівняльне  

кримінально-виконавче (пенітенціарне) право – не самостійна наука,  
а один із напрямів у дослідженні теорії і практики виконання покарань  

та пробації, виправлення, ресоціалізації засуджених, їх соціальної адаптації  
та інших компонентів, які становлять предмет кримінально-виконавчої  

(пенітенціарної) науки різних країн.
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ 
ДО РОЗУМІННЯ СТАДІЙ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

УДК 347.1

Відшукання цивільно-право-
вої норми судом, яка має бути 
застосована до конкретних фак-
тичних обставин справи, є ключо-
вим завданням судового розгляду 
справи, на підставі якої суд вста-
новить дійсний характер спірних 
відносин та надалі зможе ухвалити 
законне, обґрунтоване і справед-
ливе рішення суду. 

Проблеми стадій правозасто-
сування періодично отримували 
увагу з боку як вітчизняних, так 
і  зарубіжних вчених правників, 
зокрема: С. С. Алексєєва, М. І. Ко-
зюбри, А. М. Колодія, В. В. Лазарєва, 
М.  І.  Матузова, М. Н. Марченка, 
П. О. Недбайла, П. М.  Рабінови-
ча, Л. С. Явича та багатьох інших 
правознавців. В Україні на мо-
нографічному рівні галузевої, 
у  тому числі цивілістичної та 
цивільно- процесуальної спря-
мованості, проблемам правоза-
стосування присвятили наукову 
увагу Н. С. Кузнєцова, І. В. Спаси-
бо-Фатєєва, Л. В. Яроцький, Е. О. Мі-

чурин, О. С. Погрібний, І. В. Жилін-
кова, С. С. Бичкова, А. В. Каструба, 
С. В. Шевчук та ряд інших вчених 
правників. 

Водночас питання власне стадій 
правозастосування у  цивільно-
му процесі перебувало, зазвичай, 
за  межами безпосередньої нау-
кової уваги, а розглядалося лише 
в рамках загальнотеоретичних та 
цивільно-правових засад. У цивіль-
ному процесі окремі питання стадій 
правозастосування були предме-
том наукових розвідок В. О. Кома-
рова, В. І. Тертишнікова, Д. Д. Луспе-
ника тощо. Викладене обумовлює 
актуальність даної наукової статті 
та визначає її мету: розкрити зміст 
і специфіку стадії правозастосуван-
ня в цивільному процесі.

Отже, важливою стадією право-
застосування в цивільному процесі 
є встановлення цивільно-правової 
норми та її аналіз. Слід акцентува-
ти увагу, що в цивільному процесі 
застосовуються не тільки цивільні 
норми, а й норми суміжних галу-

зей права, порушення яких учас-
никами відносин має наслідком 
розгляд справ в порядку цивільно-
го судочинства.

На цій стадії з’ясовується, аналі-
зується та встановлюється норма-
тивна основа судового рішення, 
а саме відшукуються норми, які сто-
суються конкретних юридично зна-
чимих фактів. Суд повинен встано-
вити автентичність норми, для чого 
звертається до офіційних джерел 
права, а не до проектів актів, ні до 
інших джерел, зокрема, доктри-
нальних наукових публікацій. 

У свою чергу, надбання доктри-
ни є вельми важливим для форму-
вання саме єдності застосування 
норм цивільного права. Однак суд 
під час відшукання норми може 
лише додатково спиратися на 
дослідження правової природи 
тих чи інших цивільних відносин 
вченими-правниками, виходячи 
при цьому саме з офіційного тек-
сту. Суд обов’язково має визна-
чити чинність цивільно-правової 

Я. М. Романюк  
кандидат юридичних наук,  
заслужений юрист України,  
Голова Верховного Суду України 
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норми, яка має бути застосована 
у конкретній справі, встановити 
факт того, що вона не скасована, 
не змінена і не доповнена. В іншо-
му випадку суд повинен врахувати 
ці зміни і доповнення та, залежно 
від таких змін, відкинути цю норму 
та відшукувати іншу. 

Отже, на цій стадії відбуваєть-
ся юридична кваліфікація справи, 
під якою слід розуміти оцінку фак-
тів на основі норм права. Вона по-
лягає в зіставленні ознак реаль-
ного факту з ознакою юридичного 
факту, окресленого нормою права, 
і встановлення їх відповідності 
або невідповідності [13, с. 171].

Наприклад, частиною третьою 
ст. 216 Цивільного кодексу Украї-
ни (далі – ЦК України) закріплено 
правило, що «правові наслідки, 
передбачені частинами першою 
та другою цієї статті, застосову-
ються, якщо законом не встанов-
лені особливі умови їх застосуван-
ня або особливі правові наслідки 
окремих видів недійсних право-
чинів». Таке положення за своєю 
природою є спеціальною відсиль-
ною нормою, яка скеровує право-
застосувача до загальної норми – 
чч. 1 та 2 цієї ж статті. 

Отже, для того, щоб встано-
вити істинну норму, якою мали 
керуватися сторони судової спра-
ви, суд має проаналізувати також 
чч. 1, 2 ст. 216 ЦК України.

Таким чином, із цього положен-
ня ч. 3 ст. 216 ЦК України випливає, 
що в чч. 1 («недійсний правочин 
не створює юридичних наслідків, 
крім тих, що пов’язані з його недій-
сністю. У разі недійсності правочи-
ну кожна із сторін зобов’язана по-
вернути другій стороні у натурі все, 
що вона одержала на виконання 
цього правочину, а в разі немож-
ливості такого повернення, зокре-
ма, тоді, коли одержане полягає 
у користуванні майном, виконаній 
роботі, наданій послузі, – відшко-
дувати вартість того, що одержано, 
за цінами, які  існують на момент 
відшкодування») та 2 («якщо у зв’яз-

ку із вчиненням недійсного пра-
вочину другій стороні або третій 
особі завдано збитків та моральної 
шкоди, вони підлягають відшкоду-
ванню винною стороною») ст.  216 
ЦК України встановлюються загаль-
ні правові норми. 

Вони підлягають застосуван-
ню, якщо законом не встановлені 
спеціальні правові норми, які мо-
жуть передбачати: 1) особливі 
(інші) правові наслідки окремих 
видів недійсних правочинів, тобто 
особливі (спеціальні) диспози-
ції відповідних правових норм; 
2) особливі умови застосування 
правових наслідків, передбачених 
чч. 1, 2 ст. 216 ЦК України, тобто 
особливості гіпотез відповідних 
правових норм. У частині 3 ст. 216 
ЦК України немає тільки зазначен-
ня на те, що чч. 1 та 2 цієї статті 
не застосовуються і тоді, коли за-
коном одночасно встановлюються 
і особливі правові наслідки окре-
мих видів недійсних правочинів, 
і особливі умови їх застосування.

Отже, спеціальна правова норма 
може встановлювати: 1) спеціаль-
ну диспозицію; 2) особливу умову 
(особливі умови), за якої діє дис-
позиція, встановлена загальною 
нормою; 3) особливу диспозицію, 
яка перебуває у колізійному зв’яз-
ку з диспозицією загальної норми 
і яка діє за наявності особливої 
умови [12, с. 201].

Окрім встановлення пріорите-
ту спеціальної чи загальної норми, 
якою врегульовується характер 
спірних відносин, що виникли на 
підставі юридичних фактів, необ-
хідно виключити можливість прога-
лин у регулюванні колізійних норм.

Проблема прогалин у цивіль-
ному законодавстві  притаманна 
будь-якій правовій системі і має 
самостійне, важливе значення як 
для законодавчих, так і для право-
застосовних органів. Від її вирі-
шення значною мірою залежить 
режим законності і стан право-
порядку в суспільстві. У даному 
контексті справедливою виглядає 

думка про те, що в розвиненій 
системі права «досить повно і де-
тально регламентує відповідні су-
спільні відносини, не доводиться 
говорити про широке застосуван-
ня інституту аналогії» [7, с. 36]. 

Однак унаслідок найрізноманіт-
нішого спектра суспільних відно-
син, високу ймовірність виникнен-
ня нових життєвих ситуацій, ще не 
охоплених правовим впливом, 
прогалини (передусім у цивільному 
праві, зважаючи на широку диспо-
зитивність дій учасників цивільних 
відносин) в праві будуть існувати 
завжди, вимагаючи свого вирішен-
ня. Перш за все, з’ясуємо зміст влас-
не поняття прогалини.

Розмірковуючи над поняттям 
«прогалина у праві», слід звернути-
ся до загальноприйнятого в науці 
визначення, під яким прогалина 
у праві розуміється як прогали-
на у сфері фактичного правового 
регулювання, прогалина у системі 
чинного права в межах сфери су-
спільних відносин, врегульованих 
існуючими законодавчими та ін-
шими нормативними актами. Про-
галина має місце тоді, коли можна 
з очевидністю констатувати, що 
певне питання входить до сфери 
правового регулювання, має вирі-
шуватися юридичними засобами, 
але конкретне його вирішення або 
у певній частині не передбачено 
або не закріплено [5, с. 38]. 

Своє визначення пробілу про-
понує П. О. Недбайло, відповідно 
до точки зору якого «прогалина 
в праві – це пробіл у змісті чинно-
го права щодо фактів суспільного 
життя, які перебувають у сфері пра-
вового регулювання» [11, с. 456].

Прогалина у цивільному зако-
нодавстві/праві може бути обу-
мовлена різними об’єктивними 
і суб’єктивними обставинами, зо-
крема: 1) неповним або тексту-
ально неточним викладом змісту 
правової норми; 2) недоліками за-
конотворчої техніки; 3) новизною 
і динамічністю самих регульова-
них правових відносин; 4) недо-
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статнім урахуванням наявних умов 
соціально-економічного розвитку 
суспільства. 

Виявлення прогалини в праві 
не звільняє правозастосувальний 
орган від необхідності вирішення 
конкретної справи і винесення по 
ньому відповідного акта застосу-
вання. Тим самим здійснюється 
подолання прогалин шляхом їх за-
повнення законотворчим органом, 
яким в Україні є Верховна Рада 
України, чи іншого правотворчого, 
якщо йдеться про прогалини у під-
законно-нормативній сфері. Однак 
таку діяльність здійснює і суд, вста-
новлюючи норму або їх сукупність 
при розгляді справи. 

Тобто за відсутності належної 
цивільно-правової норми право-
застосувальний орган встановлює 
факт прогалини у законодавстві 
(рідше – у праві). Водночас такий 
факт має бути встановлено лише 
після дослідження усіх аспектів 
цивільної справи і відмежування 
інших явищ, які собою можуть усу-
нути прогалину. Йдеться, зокрема, 
про наявність колізій між спеціаль-
ною та загальною цивільно-право-
вою нормою, субсидіарного засто-
сування цивільно-правових норм, 
який повинен стати достовірним 
знанням тільки після досліджен-
ня всіх ознак, що відмежовують 
пробіл від інших явищ [9, с. 33]. 

Так, для встановлення факту 
прогалини у праві необхідна кон-
статація, передусім, юридичної 
природи характеру спірних відно-
син, зокрема, правозастосувальний 
орган має констатувати, що спірні 
відносини охороняються правом, 
тобто входять в сферу правового 
регулювання. По-друге, головним 
є встановлення факту неврегульо-
ваності в законі суспільних відно-
син і того, що аналогія має бути 
поширена на сферу, окреслену 
законодавцем в конкретних нор-
мах. По-третє, суд має встановити 
відсутність конкретної правової 
норми, яка регулює ці відносини, 
є прогалиною в праві [9, с. 33-34]. 

Далі суд має встановити пра-
вильний і максимально доціль-
ний у даному конкретному ви-
падку правовий засіб подолання 
прогалини, враховуючи принцип 
правової визначеності, тобто яс-
ності, точності і передбачуваності 
правової норми, яку, по суті, сфор-
мує правозастосувальний орган 
із декількох норм, які містять прин-
ципи та власне правило поведінки. 

Таким способом може бути, 
зокрема, субсидіарне застосу-
вання цивільно-правових норм, 
або формування у судовому рі-
шенні висновку від протилежного, 
відштовхуючись від норми, яка ре-
гулює аналогічні відносини.

Наприклад, якщо до відносин, 
що виникають у сферах викори-
стання природних ресурсів та охо-
рони довкілля, а також до трудових 
та сімейних відносин субсидіарно 
застосовуються положення ст. 9 
ЦК України та, у відповідній частині, 
застосовується і ст. 8 ЦК України, 
що допускає застосування за ана-
логією як законодавчих, так і підза-
конних актів.  

Також застосування за анало-
гією підзаконних актів не спро-
стовується доводами про те, що 
підзаконні акти повинні також за-
стосовуватись за аналогією, оскіль-
ки у вирішенні справи не може бути 
відмовлено з мотивів відсутності, 
нечіткості, суперечливості законо-
давства (ч. 8 ст. 8 ЦПК України, ст. 8 
КАС України; ч. 6 ст. 4 ГПК України), 
а принцип верховенства права не 
допускає правової невизначеності. 

Передбачивши у відповідних 
випадках (за винятком сфери дії 
ЦК України) можливість застосу-
вання за аналогією тільки закону 
(а не підзаконних актів), законода-
вець дав правозастосовувальним 
органам інструмент подолання 
правової невизначеності, що ви-
никає внаслідок неврегульова-
ності відповідних відносин та не-
можливості застосування закону 
за аналогією. Таким інструментом 
є аналогія права [12, с. 695].

Наступною стадією є стадія тлу-
мачення цивільно-правової норми, 
у якій встановлюється її дійсний 
зміст та смисл шляхом використан-
ня всіх способів тлумачення, необ-
хідних для конкретного випадку. 
Встановлюється, чи немає офіцій-
ного тлумачення цих норм, і врахо-
вуються результати цього тлумачен-
ня. По-третє, вирішується питання 
про колізії норм, про їх дії в часі, 
в просторі, по колу осіб, для чого 
звертаються до колізійних норм. 
Вказане питання потребує більш 
детального вивчення у межах по-
дальших наукових статей.

Останньою стадією правоза-
стосування в цивільному процесі 
є стадія ухвалення рішення, зміст 
якого має ґрунтуватися на його 
фактичних і нормативних засадах, 
відповідати їм та бути належним 
чином вмотивованим. На цій же 
стадії рішення знаходить пись-
мову документальну форму у ви-
гляді судового правозастосовчого 
акта: рішення, ухвали, вироку суду. 
У судовому рішенні повинні бути 
визначені права та обов’язки осіб, 
яким воно адресовано.

З цього приводу О. В. Кот за-
уважує, що судове рішення є актом 
держави і в такому розумінні є во-
льовим актом. Веління держави 
в особі її органу – суду – має місце 
в будь-якому випадку, в будь-якій 
справі і за будь-якого характеру 
рішення [8, с. 64]. Вчений, посила-
ючись на думку Л. Н. Завадської, 
погоджується, що до певної міри 
рішення суду має властивість, схожу 
з властивістю норм права: воно 
виражає волю держави і входить 
до тієї самої групи офіційних актів, 
що й нормативно-правові акти. 
Як і норма права, воно є юридич-
но обов’язковим і складає активну 
частинку правового регулювання 
[6, с. 11].

Аналізуючи правову приро-
ду рішень арбітражних судів, 
П. В. Логінов зазначає, що рішен-
ня арбітражу є актом застосування 
законодавства до спірних право-
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відносин, актом підтвердження 
їх наявності чи відсутності. Проте, 
зазначає далі автор, рішення ар-
бітражу не слід розглядати як дже-
рело права. Воно відрізняється від 
нормативного акта тим, що є не 
нормою права для конкретного 
випадку, а актом конкретного за-
стосування норми права до вста-
новлених в засіданні арбітражу 
юридичних фактів [10, с. 44]. 

Досить влучно з приводу 
співвідношення між правовою 
нормою і конкретним юридичним 
фактом, на нашу думку, висловився 
М. О. Абрамов, зазначивши, що су-
дове рішення – це владний акт, що 
пов’язує правову норму з конкрет-
ним юридичним фактом і поширює 
дію норми на цей факт, встанов-
лює права і обов’язки конкретних 
суб’єктів права [1, с. 84].

Таким чином, судове рішення 
є актом  волевиявлення органу 
державної влади, яке проявляєть-
ся у застосуванні норми права до 
конкретного правовідношення. 
Судове рішення як акт судової 
влади – це правозастосовний акт, 
оформлений у вигляді процесу-
ального документа, що владно під-
тверджує правовідносини сторін 
на основі встановлених у судово-
му засіданні фактичних обставин 
справи. Щоб рішення суду могло 
виконати функцію захисту пору-
шених, невизнаних або оспорю-
ваних прав, свобод чи інтересів 
фізичних осіб, прав і інтересів 
юридичних осіб, інтересів держа-
ви, воно повинно відповідати пев-
ним вимогам, які закладені в за-
коні [3, с. 375].

Отже, застосування цивільно-
правових норм судом – не абстра-
ктна категорія, а обумовлена 

соціально-юридичними умова-
ми актуальна реальність, рівень 
і  якість якої, перш за все, обу-
мовлені станом правотворчої 
діяльності і власне цивільного 
законодавства. Якість цивільного 
закону – невід’ємна умова його 
ефективності, від якого залежить 
його кінцеве значення. Закон 
може відповідати належному 
рівню законодавчої техніки, але, 
тим не менш, викликати негативні 
наслідки і порушувати соціальну 
справедливість, гальмувати, а не 
забезпечувати нормальне функ-
ціонування регульованих відносин  
[4, с. 109].

Звичайно, законодавець не 
може повністю передбачити всі 
суспільно-правові наслідки своєї 
правотворчої діяльності, адже 
ніколи неможливо, навіть законо-
давцю, стовідсотково спрогнозу-
вати динаміку суспільного життя 
та, виходячи із різноманітної юри-
дичної дійсності, реакцію суспіль-
ства, людей та інших колективних 
утворень щодо прийнятого закону. 
Водночас це не звільняє держа-
ву від конституційного обов’язку 
нести відповідальність перед лю-
диною за свою діяльність, зокре-
ма, в частині прогнозів наслід-
ків своїх законодавчих зусиль, 
які останнім часом не характери-
зуються концептуальною сталістю 
та ефективністю.

Підсумовуючи викладене, зу-
пинимось на таких загальних вис-
новках:

1. На стадії встановлення 
цивільно-правової норми та її 
аналізу в цивільному судочинстві 
відбувається юридична кваліфіка-
ція справи, під якою слід ро-
зуміти оцінку фактів на основі 

норм права. У цей час з’ясовуєть-
ся, аналізується та встановлюєть-
ся нормативна основа судового 
рішення, а саме відшукуються 
норми, які стосуються конкретних 
юридично значимих фактів шля-
хом встановлення автентичності 
такої норми.

2. Прогалина у цивільному 
законодавстві/праві може бути 
обумовлена різними об’єктивни-
ми і суб’єктивними обставинами, 
зокрема: 1) неповним або тексту-
ально неточним викладом змісту 
правової норми; 2) недоліками за-
конотворчої техніки; 3) новизною 
і динамічністю самих регульова-
них правових відносин; 4) недо-
статнім врахуванням наявних умов 
соціально-економічного розвитку 
суспільства. 

3.  Виявлення прогалини в праві 
не звільняє правозастосувальний 
орган від необхідності вирішення 
конкретної справи і винесення по 
ньому відповідного акта застосу-
вання, що, по суті, є подоланням 
прогалин судом шляхом відшу-
кання норми або їх сукупності при 
розгляді справи. 

4. Суд має відшукати правиль-
ний і максимально доцільний 
у  конкретному випадку право-
вий засіб подолання прогалини, 
з урахуванням принципу правової 
визначеності, по суті, сформував-
ши цивільно-правову норму із 
декількох норм, які містять прин-
ципи та власне правило поведін-
ки. Таким способом може бути, 
зокрема, субсидіарне застосуван-
ня цивільно-правових норм, або 
формування у судовому рішенні 
висновку від протилежного, від-
штовхуючись від норми, яка ре-
гулює аналогічні відносини.  dpcoi.c
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ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ 
АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БАТЬКІВ  

ПО УТРИМАННЮ ДІТЕЙ 

Є. Д. Ханович 
аспірант кафедри цивільного права і процесу 
Національної академії внутрішніх справ

УДК 347.615

Відповідно до статті 180 Сі-
мейного кодексу України (далі – 
СК  України) батьки зобов’язані 
утримувати дитину до досягнення 
нею повноліття [1]. Досліджуючи 
питання утримання дитини, необ-
хідно встановити, що є підстава-
ми для виникнення аліментних 
зобов’язань батьків по утриман-
ню дітей. У юридичній літературі 
не склалося єдиного підходу щодо 
визначення підстав для виникнення 
аліментних зобов’язань батьків по 
утриманню дітей, а саме, чи можна 
вважати державну реєстрацію по-
ходження дитини юридичним фак-
том, що є підставою виникнення 
аліментних зобов’язань. 

Підстави виникнення алімент-
них зобов’язань батьків по утри-
манню дітей досліджувалися 
у працях А. І. Пергамента, Л. І. Па-
цевої, М. В. Антокольської, Н. М. Єр-
шової, Л.  В. Афанасьєвої, проте 
більшість із них розглядала зако-
нодавство радянського періоду.

Необхідно наголосити, що у 
нау ковій літературі сформувалося 
декілька поглядів щодо підстав ви-
никнення аліментних зобов’язань 
батьків по утриманню дітей.

А. І. Пергамент зазначає, що 
факт спорідненості є єдиною під-
ставою для виникнення алімент-
них зобов’язань між матір’ю та ди-
тиною, однак для  виникнення 
такого зобов’язання між дитиною 
та його батьком необхідно мати, 
окрім факту спорідненості, на-
явність зареєстрованого шлюбу 
між батьками, а у тих випадках, 
коли батьки вступили у  шлюб 
після народження дитини, не-
обхідне ще й визнання батьком 
дитини своєю [2, c. 19]. Також 
науковець зазначає, що факт 
спорідненості та шлюб мають бути 
належним чином підтверджені. 
А. І. Пергамент не включав у склад  
виникнення аліментних зобов’я-
зань такий юридичний факт,  
як рішення суду.

На думку Л. І. Пацевої, склад 
юридичних фактів, які лежать 
в основі виникнення аліментно-
го зобов’язання, є конструкцією. 
До першої групи елементів вхо-
дять факти родинних або сімейних 
відносин. Це так званий вихідний 
елементний склад. До другої групи 
елементів входять факти, передба-
чені у відносно визначених нор-
мах, і які вимагають конкретизації:  
потреба, наявність достатніх коштів 
і т. д. Третю і завершальну групу 
складають елементи, що конкре-
тизують юридичні факти: судові рі-
шення, угоди сторін, одностороннє 
волевиявлення платника [3, c.13]. 
Винятком із цього є правовідно-
сини між батьками та їхніми не-
повнолітніми дітьми. До фактич-
ного складу, який лежить в основі 
виникнення аліментних зобов’я-
зань у таких правовідносинах, 
не входить рішення суду [3, c. 12].

Н . М . Єршова  зазначає , 
що  виникнення взаємних прав 
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думки експертів з права      

та обов’язків між батьками та діть-
ми по утриманню необхідно під-
твердити відповідним докумен-
том, який встановлює походження 
дітей від батьків (кровне спорід-
нення) [4, c. 22].

Таку точку зору критикує 
М. В. Антокольська, яка визначає, 
що єдиною підставою виникнення 
прав та обов’язків батьків і дітей є 
походження дітей. Вона зазначає, 
що, відповідно до закону, бать-
ки зобов’язані утримувати дитину 
із моменту її народження, а не із 
моменту реєстрації народження 
в органах реєстрації актів цивіль-
ного стану [5, с. 8]. Таку позицію 
підтримує Л. В. Афанасьєва, яка 
розглядає спорідненість як єдину 
підставу для виникнення пра-
вовідносин між  батьками та не-
повнолітніми дітьми [6].

Аналізуючи статтю 121 СК Украї-
ни, в якій зазначено, що права та 
обов’язки матері, батька і дитини 
ґрунтуються на походженні дити-
ни від них, засвідченому органом 
державної реєстрації актів цивіль-
ного стану, можна зробити висно-
вок, що підставами для виникнен-
ня аліментних зобов’язань батьків 
по утриманню дітей є походження 
дитини від них, засвідчене органом 
державної реєстрації актів цивіль-
ного стану.

Стаття 9 Закону України «Про 
державну реєстрацію актів цивіль-
ного стану» передбачає, що дер-
жавна реєстрація актів цивільного 
стану проводиться з метою забез-
печення реалізації прав фізичної 
особи та офіційного визнання 
і підтвердження державою фак-
тів народження фізичної особи, 
її походження, шлюбу, розірван-
ня шлюбу, зміни імені, смерті [7]. 
Як бачимо, чинне законодавство 
розрізняє такі юридичні факти, 
як народження дитини та її по-
ходження. При цьому відповідно 
до частини першої ст. 13 Закону 
України «Про державну реєстра-
цію актів цивільного стану», дер-
жавна реєстрація народження 

дитини проводиться з  одночас-
ним визначенням її походження 
та присвоєнням їй прізвища, влас-
ного імені та по батькові. Поход-
ження дитини визначається від-
повідно до СК України. 

Походження дитини від матері 
підтверджується документом за-
кладу охорони здоров’я про на-
родження нею дитини або рішен-
ням суду про встановлення факту 
народження дитини конкретною 
жінкою у разі народження дитини 
поза закладом охорони здоров’я 
і не залежить від того, народжена 
дитина у шлюбі чи поза шлюбом. 
Крім того, сімейне законодавство 
України допускає встановлен-
ня факту материнства за рішен-
ням суду за ст. 132 СК України 
або визнання материнства за рі-
шенням суду в позовному провад-
женні у порядку ст. 139 СК України. 

У разі народження дитини поза 
закладом охорони здоров’я, доку-
мент, що підтверджує факт народ-
ження, видає заклад охорони здо-
ров’я, який проводив огляд матері 
та дитини. У разі якщо заклад охо-
рони здоров’я не проводив огляду 
матері та дитини, документ, що під-
тверджує факт народження, видає 
медична консультаційна комісія 
в порядку, визначеному Кабіне-
том Міністрів України п. 4 поста-
нови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку під-
твердження факту народження 
дитини поза закладом охорони 
здоров’я» від 9 січня 2013 р. № 9. 
Передбачено, що не пізніше од-
ного тижня з імовірного дня на-
родження дитини поза закладом 
охорони здоров’я, факт народжен-
ня якої потребує підтвердження, 
медичній консультаційній комісії 
необхідно подати ряд документів, 
один із яких є довідка про гене-
тичну спорідненість між жінкою, 
яка народила дитину поза закла-
дом охорони здоров’я, та дитиною. 
Медична консультаційна комісія 
видає документ про народження 
у разі встановлення факту народ-

ження жінкою дитини, який є під-
ставою для проведення державної 
реєстрації народження дитини 
в органах державної реєстрації 
актів цивільного стану [8].

За відсутності документа за-
кладу охорони здоров’я або ме-
дичної консультаційної комісії, що 
підтверджують факт народження, 
підставою для проведення дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану є рішення суду про установ-
лення факту народження.

Особливості визначення поход-
ження дитини від матері та батька, 
які перебувають у шлюбі між собою, 
визначені ст. 122 СК України.

Відповідно до частини першої 
ст. 122 СК України,  дитина, яку за-
чато і (або) народжено у шлюбі, 
походить від подружжя.

Автори судово-практичного 
коментаря до Сімейного кодек-
су України Л. Є. Гузь та А. В. Гузь, 
надаючи роз’яснення до ст. 122 
СК  України, зазначають, що 
презумпцію батьківства чоловіка 
(мається на увазі чоловіка, який 
перебуває у шлюбі з матір’ю дити-
ни) законодавці визначають (по-
ширюють) на три групи дітей:

а) тих, яких було зачато і народ-
жено у шлюбі;

б) тих, яких було зачато до 
шлюбу, але народжено у шлюбі;

в) тих, яких було зачато у шлюбі, 
але народжено після його припи-
нення або визнання його недійс-
ним.

До першої групи належать діти, 
яких було зачато у шлюбі і народ-
жено у шлюбі, тобто їх було зачато 
після реєстрації шлюбу. 

До другої групи належать діти, 
яких було зачато до реєстрації 
шлюбу, але народжені вони були 
в зареєстрованому шлюбі, тобто 
зачаття таких дітей не збігається 
з реєстрацією шлюбу, але вони 
були народжені в зареєстровано-
му шлюбі. Щодо цієї групи дітей 
презумпція батьківства є сумнів-
ною, оскільки жінка могла зача-
ти дитину від іншого чоловіка до 
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шлюбу і під час реєстрації шлюбу 
приховала від чоловіка свою ва-
гітність. 

До третьої групи дітей відно-
сять дітей, які народилися після 
смерті чоловіка матері дитини 
або після розлучення з ним, або 
їхній шлюб було визнано недійс-
ним, тому він може бути записаний 
батьком дитини тільки за умови, 
що із дня його смерті, або із дня 
розірвання шлюбу чи визнання 
його недійсним минуло не більше, 
ніж 10 місяців. Після закінчення 
цього терміну виникає підстава 
вважати, що батьком дитини є 
інша особа. Для підтвердження 
батьківства у таких випадках за-
явник при реєстрації народжен-
ня дитини пред’являє свідоцтво 
про смерть батька або розірвання 
шлюбу чи виписку із рішення суду 
про визнання шлюбу недійcним.

Презумпція батьківства дає 
йому право вимагати при реєстра-
ції дитини запису його батьківства 
у свідоцтві про народження дити-
ни, тому дружина – мати дитини, 
не має права заперечувати проти 
запису свого чоловіка батьком ди-
тини, народженої і зачатої у шлюбі, 
навіть коли батьком дитини нази-
ває себе, в односторонньому по-
рядку, інший чоловік [9].

Пункт 19 Правил державної 
реєстрації актів цивільного стану 
в Україні, затверджених нака-
зом Міністерства юстиції України 
18  жовтня 2000 р. № 52/5, за-
реєстрованих у Міністерстві юсти-
ції України 18 жовтня 2000 р. за 
№  719/4940, регулює ситуацію, 
коли надходить спільна заява 
дружини і чоловіка про невизнан-
ня його батьком дитини, а саме: 
«Якщо мати дитини, яка перебуває 
у зареєстрованому шлюбі, під час 
державної реєстрації народження 
заявляє, що її чоловік не є бать-
ком цієї дитини, і у зв’язку із цим 
просить не вказувати його батьком 
в актовому записі про народження, 
її прохання може бути задоволене 
лише за наявності спільної заяви 

чоловіка і дружини (колишнього 
подружжя) про невизнання чо-
ловіка (колишнього чоловіка) бать-
ком дитини, а також заяви матері 
та батька дитини про визнання 
батьківства» [10].

Можна підсумувати, що визна-
чення походження дитини від ма-
тері складності не викликає, на 
відміну від походження від батька, 
тому головне питання, яке виникло 
під час аналізу цієї підстави – пра-
вове положення дітей, народже-
них поза шлюбом, кількість яких 
за останні роки постійно збіль-
шується. 

Відповідно до стат ті  142 
СК України діти мають рівні права 
та обов’язки щодо батьків, незалеж-
но від того, чи перебували їхні бать-
ки у шлюбі між собою.

Кількість дітей, народжених 
поза шлюбом, постійно збіль-
шується, цьому сприяє розповсюд-
ження фактичних шлюбних відно-
син. Так, відповідно до відомостей, 
наведених Державною службою 
статистики, кількість позашлюб-
них народжень у 1991 р. складала 
11,9%, у 2000 р. – 17,7%, у 2014 – 
21,1% [11, с. 77].

Відповідно до стат ті  125 
СК України, якщо мати та батько 
дитини не перебувають у шлюбі 
між собою, походження дитини 
від батька визначається за заявою 
матері та батька дитини або за рі-
шенням суду.

Згідно із частиною третьою 
ст.  128 СК України позов про 
визнання батьківства може бути 
пред’явлений матір’ю, опікуном, 
піклувальником дитини, особою, 
яка утримує та виховує дитину, а 
також самою дитиною, яка досяг-
ла повноліття. Позов про визнання 
батьківства може бути пред’явле-
ний особою, яка вважає себе бать-
ком дитини.

Від визнання батьківства за рі-
шенням суду слід відрізняти вста-
новлення факту батьківства за рі-
шенням суду. Так, відповідно до 
ст.130 СК України, у разі смерті чо-

ловіка, який не перебував у шлюбі 
з матір’ю дитини, факт його бать-
ківства може бути встановлений за 
рішенням суду.

Заява про встановлення факту 
батьківства приймається судом, 
якщо запис про батька дитини 
у  Книзі реєстрації народжень 
вчинено за вказівкою матері на 
підставі ст. 135 СК України. Поход-
ження дитини від батьків може 
визначатися й за іншими підста-
вами, визначеними законом, зо-
крема, усиновлювач може бути за-
писаним матір’ю батьком дитини, 
відповідно до ст. 229 СК України. 
Усиновленням є прийняття уси-
новлювачем у свою сім’ю особи 
на правах дочки чи сина, яке здій-
снене на підставі рішення суду. 
При цьому, якщо усиновлюється 
дитина, яка досягла семи років, то 
для запису усиновлювача матір’ю, 
батьком потрібна згода дитини, 
окрім випадку, коли дитина прожи-
ває в сім’ї усиновлювачів і вважає 
їх своїми батьками. 

Л. В. Красицька зазначає: якщо 
усиновлювач записується матір’ю, 
батьком дитини, то у такому разі 
походження дитини від батьків 
визначається на підставі рішення 
суду про усиновлення, між батька-
ми та дитиною виникає соціальний, 
а не біологічний зв’язок. 

М. В. Антокольська наголошує, 
що широке застосування сучасних 
медичних технологій більше не 
дозволяє пов’язувати походження 
дитини, якій надається юридичне 
значення, тільки із біологічним 
походженням (кровним спорід-
ненням). У всьому світі отримує 
розповсюдження теорія, відповід-
но до якої батьківські відносини 
розглядаються не тільки, як біоло-
гічні, а  й як соціальні. З’являються 
концепції соціального батьківства 
і материнства [12, с. 171]. 

Статтею 123 СК України визна-
чено, що у разі народження дру-
жиною дитини, зачатої в результаті 
застосування допоміжних репро-
дуктивних технологій, здійснених 
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за письмовою згодою її чоловіка, 
він записується батьком дитини.

У разі перенесення в організм 
іншої жінки ембріона людини, за-
чатого подружжям (чоловіком та 
жінкою) в результаті застосування 
допоміжних репродуктивних тех-
нологій, батьками дитини є под-
ружжя.

Подружжя визнається батька-
ми дитини, народженої дружиною 
після перенесення до її організму 
ембріона людини, зачатого її чо-
ловіком та іншою жінкою в ре-
зультаті застосування допоміжних 
репродуктивних технологій.

Одночасно із документом, 
що підтверджує факт народження 
дитини іншою жінкою, подається 
заява про її згоду на запис под-
ружжя батьками дитини, справж-
ність підпису на якій має бути 
нотаріально засвідчено, а також 
довідка про генетичну спорід-
неність батьків (матері чи батька) 
із плодом (п.11 розд. III Правил 
державної реєстрації актів цивіль-
ного стану в Україні, затвердже-
них наказом Міністерства юсти-
ції України від 18 жовтня 2000 р. 
№ 52/5, зареєстрованих у Міні-
стерстві юстиції України 18 жовтня 
2000 р. за № 719/4940). 

Л. В. Красицька у своєму дослід-
женні визначає, що для виникнен-
ня прав та обов’язків батька, матері 
і дитини необхідна така послідов-
ність юридичних фактів: 1) народ-
ження дитини; 2) встановлення 
походження дитини від матері 
та батька; 3) державна реєстрація 
походження дитини [13, c. 68]. 

Можна не погодитися з цією 
точкою зору, оскільки засвідчення 
походження дитини в органах дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану не є окремим юридичним 
фактом, а є ознакою такої підстави 
виникнення аліментних зобов’я-
зань батьків по утриманню дітей, 
як походження.

Також можна припустити, що 
права та обов’язки батьків з’явля-
ються раніше, а саме – із моменту 

зачаття дитини. Дискусія триває 
щодо питання цивільної правоз-
датності зачатих, але не народ-
жених дітей (насцитурусів), яка до 
цього дня не завершилася виро-
бленням єдиного та однозначного 
підходу.

О. В. Розгон зазначає, що від-
сутність у законодавстві положень, 
що прямо закріплюють статус на-
сцитуруса як суб’єкта цивільного 
права, не було перешкодою для 
захисту інтересів зачатої, але ще 
не народженої дитини за допомо-
гою норм спадкового та деліктного 
права [14].

Захищає права ненародженої 
дитини Цивільний кодекс Украї-
ни, у ст. 25 якого визначено, що у 
випадках, встановлених законом, 
охороняються інтереси зачатої, але 
ще не народженої дитини [15]. 

У Преамбулі Декларації прав 
дитини, прийнятої резолюцією 
1386 (XIV) Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від 
20 листопада 1959 р. , зазначе-
но: дитина, внаслідок її фізичної 
і розумової незрілості, потребує 
спеціальної охорони і піклування, 
включаючи належний правовий 
захист, як до, так і після народжен-
ня [16]. Таке ж положення міститься 
і у Преамбулі Конвенції про права 
дитини від 20 листопада 1989 р., 
яка ратифікована Постановою 
Верховної Ради України № 789-XII 
від 27 лютого 1991 р. [17].

Сімейний кодекс України не 
містить положень, які б наділя-
ли насцитурусів правоздатністю, 
але у ст. 84 СК України закріплено 
право дружини на утримання під 
час вагітності, що безпосередньо 
пов’язано із особливим біологіч-
ним станом жінки. 

Частиною першою статті 84 
СК України передбачено, що дру-
жина має право на утримання 
від чоловіка під час вагітності. 
Необхідно зазначити, що суб’єк-
том відповідного обов’язку нада-
вати вагітній дружині утримання 
є лише чоловік, який перебуває 

з нею у зареєстрованому шлюбі. 
Тобто  біологічний батько, який 
у шлюбі з жінкою не перебуває, 
такого утримання надавати не зо-
бов’язаний. 

Така норма законодавства не 
відповідає сьогоденним реаліям, 
оскільки щороку кількість народже-
них поза шлюбом дітей збільшуєть-
ся, тягар відповідальності щодо 
утримання вагітної жінки має лежа-
ти на біологічному батьку не залеж-
но від того, перебуває він з жінкою 
у зареєстрованому шлюбі чи ні. 

Так, відповідно до § 1615l 
Цивільного кодексу Федератив-
ної Республіки Німеччини (нім. 
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch), 
передбачено обов’язок чоловіка, 
який є батьком дитини, утримува-
ти матір протягом шести тижнів до 
народження дитини і вісім тижнів 
після народження дитини. Це також 
стосується і витрат, понесених в ре-
зультаті вагітності або пологів 
за межами цього періоду [18].

Ще більш прогресивний під-
хід до прав позашлюбних дітей 
передбачено законодавством 
Франції. Відповідно до ст. 342 
Цивільного кодексу Франції 
(франц. – Code civil) будь-яка ди-
тина, яка народжена поза шлюбом, 
стосовно якої батьківство не було 
встановлене у законному порядку, 
має право вимагати матеріальної 
допомоги у того, хто у відповід-
ний період зачаття мав зв’язок 
із його матір’ю. Право на позов 
може бути реалізовано протягом 
усього періоду неповноліття ди-
тини і двох років після повноліт-
тя. Позов підлягає розгляду на-
віть у тому випадку, якщо батько 
або мати у період зачаття перебу-
вали у зареєстрованому шлюбі 
з іншою особою [19].

Наведені положення свідчать 
про те, що в багатьох державах за-
хищаються та охороняються права 
зачатої, але не народженої дити-
ни. Вбачається, що в нашій країні, 
у зв’язку з підвищенням кількості 
народжених дітей поза шлюбом, 
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назріло питання підвищення рівня 
охорони прав зачатої, але не на-
родженої дитини поза шлюбом. 
Але необхідно розробити дієвий 
механізм, який би міг запобігти 
зловживання відповідним правом 
та захистити інтереси ймовірного 
батька дитини.

Другою підставою для виник-
нення аліментних зобов’язань 
батьків щодо утримання дітей є 
наявність правового статусу дити-
ни. Відповідно до ст. 6 СК України 
правовий статус дитини має особа 
до досягнення нею повноліття.

Жодних інших підстав для 
виникнення аліментних зобов’я-
зань батьків щодо утримання 

неповнолітніх дітей сімейне за-
конодавство України не містить. 
Законодавство не передбачає 
будь-яких спеціальних умов для 
виникнення у батьків цього зо-
бов’язання.

При виникненні обов’язку бать-
ків утримувати повнолітніх дочку, 
сина додаються інші підстави, 
а  саме: непрацездатність дочки, 
сина, які потребують матеріальної 
допомоги, та, якщо вони можуть 
таку матеріальну допомогу нада-
вати; якщо повнолітні дочка, син 
продовжують навчання і у зв’язку 
із цим потребують матеріальної до-
помоги за умови, що вони можуть 
надавати матеріальну допомогу.

На підставі аналізу чинного за-
конодавства України, можна прий-
ти до висновку, що підставами для 
виникнення аліментних зобов’я-
зань батьків по утриманню дітей є 
походження дитини, а також її не-
повноліття. Необхідно наголосити, 
що походження дитини має бути 
засвідченим у порядку, який від-
повідає закону, але встановлення 
походження та державну реєстра-
цію походження дитини не можна 
розглядати як окрему підставу ви-
никнення аліментних зобов’язань 
батьків по утриманню дітей. У разі 
усиновлення дитини підставою для 
виникнення аліментних зобов’язань 
є рішення суду щодо усиновлення.  
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Забезпечення прав і свобод 
громадян України відповідно до 
стандартів ЄС на сьогодні є голов-
ним завданням публічної влади. 
Реалізація цього завдання немож-
лива без адаптації вітчизняного 
законодавства до правової систе-
ми Європейського Союзу (аcquis 
communautaire (acquis). 

У цьому процесі вагоме місце 
належить Міністерству юстиції 
України (Мін’юст), оскільки відом-
ство є суб’єктом «урядової зако-
нотворчості» та відіграє провідну 
роль у забезпеченні перевірки 
нормативно-правових актів цен-
тральних органів виконавчої 
влади на відповідність Конституції 
України, Законам України, зокрема, 
й щодо забезпечення захисту кон-
ституційних прав і свобод грома-
дян та юридичних осіб. 

Вагоме значення, на нашу 
думку, має визначення правового 
статусу цього центрального орга-
ну виконавчої влади. Працівники 
міністерства спільно з громадсь-

кістю проводять інтенсивну ро-
боту з покращення ефективності 
його діяльності. При цьому саме 
правовий статус відображає го-
ловні його особливості в системі 
державних органів влади, мету, 
завдання, функції, повноваження, 
компетенцію, відповідальність [1]. 
При визначенні правового статусу 
Мін’юсту провідна роль належить 
нормам адміністративного права, 
які потребують подальшого ро-
звитку й удосконалення.

Проблематику адміністратив-
но-правового статусу Міністер-
ства юстиції вивчали В. Авер’янов, 
О. Бандурка, В. Бевзенко, Ю. Битяк, 
І. Голосніченко, В. Гращук, Н. Гуди-
ма, Є. Додіна та ін. Однак зазначені 
вчені торкались цього питання 
лише опосередковано досліджую-
чи інші більш загальні чи спеціаль-
ні суспільні поняття.

Мета статті – на основі теорії 
адміністративного права, аналізу 
відповідних нормативно-право-
вих вітчизняних і зарубіжних актів, 

праць вчених та інших джерел 
маємо визначити адміністратив-
но-правовий статус Мін’юсту щодо 
ефективного забезпечення прав 
і свобод громадян України.

На думку С. Козуліної, одним 
із найгостріших питань держав-
ної правової політики сьогодні 
є ефективність реалізації громадя-
нами своїх прав і свобод, яка без-
посередньо залежить від ступеня 
забезпечення їх надійної охоро-
ни та  захисту, що здійснюються 
відповідними органами держави. 
Саме з такою право охоронною 
діяльністю традиційно пов’язують 
феномен юстиції. Термін «юсти-
ція» в літературі, законодавстві 
та на побутовому рівні здається 
зрозумілим і усталеним, проте тіль-
ки на перший погляд. Змістовий 
спектр цієї дефініції варіюється, 
як правило, від сукупності систе-
ми всіх правоохоронних органів, 
судового відомства до діяльності 
цих установ, форми судової дер-
жавної діяльності [2].
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бюлетень міністерства юстиції україни

Зазначимо, що права і свободи 
громадянина стоять на першому 
місці в Конституції України та за-
конодавстві ЄС. За ліберальною 
концепцією людина наділена ос-
новними правами та свободами 
з народження, незалежно від ста-
тусу в суспільстві, безпосередньо 
ст. 3 Конституції України зазначає: 
людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпе-
ка визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Права і сво-
боди людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяль-
ності держави. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяль-
ність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави [3].

Звідси випливає, що в діяль-
ності Мін’юсту вже закладена ос-
нова для функціонування відом-
ства на благо громадян України. 
Це є первинним елементом вико-
навчо-розпорядчої та адміністра-
тивно-сервісної діяльності у сфері 
юстиції.

Згідно із тлумачним словником 
української мови поняття «ста-
тус» – це певний стан чого-небудь 
[4, c. 420]. Водночас теорія права 
трактує правовий статус людини як 
юридично закріплене становище 
людини в суспільстві, відповідно 
до якого фізична особа як суб’єкт 
права вступає у правовідносини, 
координує свою діяльність і по-
ведінку в суспільстві.

На думку Б. Ринажевського, 
правовий статус суб’єктів права 
складається з об’єктивних, фактич-
но існуючих елементів, виявивши 
та проаналізувавши які, можна 
пізнати явище комплексно. Усві-
домивши правовий статус суб’єкта 
як цілісну систему права, можна 
з’ясувати характер її взаємозв’яз-
ків з середовищем функціону-
вання. Застосовуючи системний 
метод дослідження, можна визна-
чити поняття «правовий статус» 
як комплексне юридичне явище, 
що визначає статус (становище) 

суб’єкта у відповідній системі, ві-
докремити його статистичні й до-
поміжні елементи [5].

А. Куліш зазначає, що питання 
правового статусу державного ор-
гану в юридичній літературі доне-
давна зводилося, головним чином, 
до визначення його компетенції, 
встановленого законодавством 
кола прав та обов’язків [6, с. 86], 
що не розкриває повністю зміст 
поняття «правовий статус». Части-
на вчених під правовим статусом 
державного органу, як правило, 
розуміють певну сукупність повно-
важень юридично-владного харак-
теру, реалізація яких забезпечує 
виконання покладених на нього 
завдань [7, с. 95]. Але О. Бандурка 
застерігає, що таке визначення 
є досить вузьким, воно не охоплює 
значної частини питань організації 
і діяльності державних органів, які 
визначають їх правовий стан або 
статус (ці два поняття часто ото-
тожнюються, розглядаються як си-
ноніми) [8, с. 125].

З вищесказаного, можна зро-
зуміти, що у науковців існують 
розбіжності з приводу визначення 
«правовий статус», адже на даний 
час немає його законодавчого 
оформлення. А в науковій літера-
турі думки вчених різняться. 

Тим самим, поняття адміністра-
тивно-правового статусу є дуже 
складним та багатогранним, яке 
потребує досить детального нау-
кового аналізу. 

На нашу думку, адміністративно- 
правовий статус органу виконав-
чої влади – це взаємопов’язаний 
комплекс завдань, прав і обов’яз-
ків, покладених на нього у сфері 
виконавчо-розпорядчої діяльності 
на надання адміністративних по-
слуг та підстав адміністративної 
відповідальності, основною метою 
якого є формування належних 
умов для забезпечення прав, сво-
бод та законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб.

Перейдемо до аналізу другої 
складової нашого предмета «юсти-

ції» (лат. justitia) – справедливість, 
правосуддя. Як стверджує проф. 
І. Голосніченко, адміністративно- 
правове забезпечення у сфері 
юстиції – це діяльність суб’єктів 
державного управління, спрямо-
вана на забезпечення законності 
та правопорядку в державі, захист 
прав, свобод і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб. Ста-
новлення України як демократич-
ної соціально орієнтованої держа-
ви супроводжується зростанням 
ролі та значення органів юстиції, 
розширенням сфери їхньої діяль-
ності. Важливого значення набуває 
термін «правова політика держа-
ви», яка реалізується насамперед 
у діяльності органів Міністерства 
юстиції [9].

Законодавством визначено, 
що Міністерство юстиції України 
є центральним органом виконав-
чої влади, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом 
Міністрів України. Мін’юст Украї-
ни є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої 
влади з формування та забезпе-
чення реалізації державної пра-
вової політики, політики з питань 
банкрутства та використання 
електронного цифрового підпису, 
з формування та забезпечення ре-
алізації політики у сфері архівної 
справи, діловодства та створення 
і функціонування державної систе-
ми страхового фонду документації, 
у сфері нотаріату, у сфері виконан-
ня кримінальних покарань, у сфері 
захисту персональних даних, 
у сфері організації примусового 
виконання рішень судів та інших 
органів (посадових осіб), з  пи-
тань державної реєстрації актів 
цивільного стану, з питань дер-
жавної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень, 
з  питань державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців, з питань реєстрації 
(легалізації) об’єднань громадян, 
інших громадських формувань, 
статутів, друкованих засобів масо-
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вої інформації та інформаційних 
агентств як суб’єктів інформаційної 
діяльності [10].

Тобто на Мін’юст покладе-
но завдання у сфері державної 
політики, основна мета яких є за-
безпечення справедливості, а саме 
правого регулювання (захисту) 
прав, свобод та законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб. Даний 
напрямок є вкрай важливим, вра-
ховуючи, що боротьба за справед-
ливість нині триває майже в усіх 
основоположних сферах жит-
тєдіяльності суспільства.

Мін’юст має значний вплив на 
фор мування державної політики 
щодо створення умов для грома-
дян на справедливий юридичний 
захист конституційних прав, сво-
бод та законних інтересів, а також 
на розвиток сучасного суспільства 
в юридичній сфері. А це об’єктив-
но покладає на орган відповідний 
адміністративно-правовий статус, 
який би дозволив йому ефективно 
захищати чесноти громадян, попе-
реджати порушення їх прав і свобод 
в системі органів виконавчої влади.

Як уже стверджувалось вище, 
до елементів адміністративно-
правового статусу органу вико-
навчої влади відноситься зав-
дання, обов’язки і права про їх 
виконання, а також окремим ряд-
ком слід виділяти адмі ніст ративну 
відповідальність. Не є винятком 
із цього правила й адміністративно - 
правовий статус Міністерства 
юсти ції України.

Взявши за основу Положення 
про Міністерство юстиції Украї-
ни, систематизуємо основні його 
права та обов’язки, оскільки в зако-
нодавстві та юридичній літературі 
комплексної класифікації не існує. 
Серед всього масиву виділяємо чо-
тири основних групи обов’язків:

1. Адаптація законодавства до 
стандартів ЄС. Розробка проектів, 
законів та інших нормативно-пра-
вових актів. Захист інтересів 
України у Європейському суді з прав 
людини. Зокрема, прикладом такої 

роботи є наближення національ-
ної системи захисту прав людини 
до загальноєвропейської практи-
ки, що надало всім, хто перебуває 
під юрисдикцією України, право 
на звернення до Європейського 
суду в разі порушення нашою дер-
жавою, її органами, посадовими 
особами норм Конвенції, поло-
ження якої визнані обов’язковими 
на території України. Це право пе-
редбачено ст. 55 Конституції нашої 
держави, яка надає можливість 
звернення за захистом своїх по-
рушених прав до судових установ 
міжнародних організацій після ви-
користання особою національних 
засобів захисту [11].

Однак хибним, на нашу думку, 
є твердження тих науковців, які 
намагаються кодифікувати за-
конодавство у сфері діяльності 
Мін’юсту [2], так, завдання цього 
міністерства є дуже широкими. 
Існує необхідність систематизу-
вати законодавство, яке визначає 
адміністративно-правовий статус 
Міністерства юстиції.

Сприяння розвитку надання 
юридичних послуг з метою реалі-
зації прав, свобод і законних інте-
ресів громадян та юридичних осіб.  
Зокрема, станом на 2016 р. в Україні 
відкрито 542 центри та бюро з на-
дання безоплатної правової до-
помоги. Статистичні дані свідчать, 
що за час роботи центрів та бюро, 
правову допомогу в них отримали 
більше 182 тис. громадян. Звер-
нутися із заявою про допомогу 
може кожен пересічний громадя-
нин, тому це є однією із важли-
вих змін, яка доводить, що наша 
країна на вірному шляху до Євро - 
інтеграції [12]. 

Здійснення антикорупційної 
діяльності та проведення інших 
правових реформ, які стосуються 
Євроінтеграції, зокрема, міністер-
ство здійснює в установленому 
законодавством порядку антико-
рупційну експертизу норматив-
но-правових актів та проектів нор-
мативно-правових актів, а також 

розробляє за її результатами ре-
комендації щодо усунення вияв-
лених факторів, що спричиняють 
або можуть спричинити вчинення 
корупційних та пов’язаних з коруп-
цією правопорушень.

Мін’юст також веде Єдиний 
державний реєстр осіб, щодо яких 
застосовано положення Закону 
України «Про очищення влади» 
[13]. В умовах сьогодення до тако-
го реєстру внесено 935 осіб [14].

2. Внутрішньополітичні та 
роз порядчі обов’язки, до яких слід 
віднести: державну реєстрацію 
політичних партій та контроль за 
додержанням ними вимог Консти-
туції та законів України; реалізацію 
політики з питань банкрутства; пред-
ставництво інтересів держави при 
розгляді справ судами; організацію 
експертного забезпечення право-
суддя; регулювання нотаріальної 
діяльності; координацію діяльності 
міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади; посвідчу-
вальні, а також інші повноваження, 
які Мін’юст виконує у сфері запобі-
гання легалізації доходів, одержа-
них злочинних шляхом.

3. Міжнародне співробітни-
цтво: співпраця у сфері приму-
сового виконання рішень; нала-
годження і  підтримання зв’язків 
з міжнародними організаціями, 
а також контроль за додержанням 
Україною міжнародних правових 
угод та взаємодія з міжнародними 
інституціями. Наприклад, Мін’юст 
запускатиме систему пробації 
із залученням висококваліфікова-
них експертів Норвезької місії рад-
ників з питань верховенства права 
в Україні (NORLAU) для розробки 
підзаконних нормативно-правових 
актів у ході запуску повноцінної си-
стеми пробації в нашій країні [15].

4.  Забезпечення формування 
та реалізації державної політи-
ки у сфері державної реєстрації. 
Позитивним у цій сфері є те, що 
в умовах сьогодення Мін’юст про-
водить реформу щодо децентралі-
зації послуг шляхом наближення їх 
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до споживачів (громадян), в тому 
числі й у сфері реєстрації актів 
цивільного стану. Для прикладу, 
функції з реєстрації шлюбу нині 
поряд із РАЦСами можуть вико-
нувати місцеві органи влади [16]. 
Ще одним ноу-хау в цій сфері є те, 
що починаючи з 2015 року, бать-
ки можуть отримати свідоцтво про 
народження дитини безпосеред-
ньо у пологовому будинку [17].

Для виконання вищенаведе-
них адміністративних обов’яз-
ків Мін’юст має право: залучати 
спеціалістів центральних та місце-
вих органів виконавчої влади, під-
приємств, установ та організацій, 
вчених, представників інститутів 
громадянського суспільства. При-
кладом такого співробітництва 
є формування при Мін’юсті Гро-
мадської ради за участю інститутів 
громадянського суспільства [18].

Окрім того, міністерство має 
право отримувати безоплатно від 
міністерств, інших центральних 
та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самовря-
дування необхідні для виконання 
покладених на нього завдань ін-
формацію, документи і матеріали, 
зокрема, від органів статистики – 
статистичні дані; користуватися 
відповідними інформаційними 
базами даних державних органів, 
державною системою урядового 
зв’язку та іншими технічними за-
собами; скликати наради, утворю-
вати комісії, у тому числі постійно 
діючі, та робочі групи, проводити 
наукові конференції, семінари [11].

Як комплексний різновид прав, 
який має сутнісні відмінності від 
іншої компетенції Міністерства 
юстиції, розглянемо окремим ряд-
ком проблему адміністративної 
відповідальності, яка застосовуєть-
ся органами Мін’юсту.

Наприклад, згідно із п. 6 ст. 34 
Закону України «Про держав-

ну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців 
та  громадських формувань», 
за результатами розгляду скар-
ги Міністерство юстиції Украї-
ни та його територіальні органи 
приймають мотивоване рішення 
про накладення на державного 
реєстратора, суб’єкта державної 
реєстрації наступних санкцій: тим-
часове блокування доступу дер-
жавного реєстратора до Єдиного 
державного реєстру, анулювання 
доступу державного реєстратора 
до Єдиного державного реєстру, 
скасування акредитації суб’єкта 
державної реєстрації [19].

Ще одним видом юридичної 
відповідальності в аналізованій 
сфері є адміністративна від-
повідальність, правові підстави 
якої передбачені в Кодексі Украї-
ни про адміністративні правопору-
шення. Так, уповноважені на те по-
садові особи  Міністерства юстиції 
України, управлінь юстиції склада-
ють протоколи про адміністратив-
ні правопорушення, передбачені 
ст. 166-9, ч. 5 ст. 166-11 та ст. 188-
34 КУпАП [20].

Таким чином, невід’ємним 
елементом змісту адміністратив-
но-правового статусу Міністерства 
юстиції України є адміністративна 
відповідальність фізичних і юри-
дичних осіб, яка застосовується 
у цій сфері.

Усе вищенаведене дає мож-
ливість сформулювати наступні вис-
новки стосовно адміністративно- 
правового статусу Міністерства 
юстиції України:

1) адміністративно-правовий 
статус органу виконавчої влади – 
це взаємопов’язаний комплекс 
завдань, прав і обов’язків, покла-
дених на них у сфері виконавчо- 
розпорядчої діяльності на на-
дання адміністративних послуг 
та підстав адміністративної від-

повідальності, основною метою 
якого є формування належних 
умов для забезпечення прав, сво-
бод та законних інтересів фізич-
них і юридичних осіб;

2) на Мін’юст  покладено ряд 
зобов’язань у сфері державної 
політики, основна мета яких є за-
безпечення справедливості, а саме 
правого регулювання (захисту) 
прав, свобод та законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб, тим 
більше, що боротьба за справед-
ливість зараз відбувається майже 
у всіх основоположних сферах 
життєдіяльності суспільства;

3) Мін’юст має значний вплив 
на формування державної політи-
ки щодо створення умов для гро-
мадян на справедливий юридич-
ний захист конституційних прав, 
свобод та законних інтересів, 
а також на розвиток сучасного су-
спільства в юридичній сфері;

4)  до елементів адміністра-
тивно-правового статусу Мін’юсту 
відносять завдання, адміністра-
тивні обов’язки і права про їх ви-
конання, а також окремим рядком 
слід виділяти адміністративну від-
повідальність;

5) невід’ємним елементом змі-
сту адміністративно-правового 
статусу Міністерства юстиції Украї-
ни є адміністративна відповідаль-
ність фізичних і юридичних осіб, 
яка застосовується у цій сфері. 

Отже, адміністративно-право-
вий статус Міністерства  юстиції 
України – це взаємопов’язаний 
комплекс завдань, прав і обов’яз-
ків у сфері виконавчо-розпо-
рядчої діяльності, надання ад-
міністративних послуг та підстав 
адміністративної відповідаль-
ності. Основною метою даного 
комплексу є формування належ-
них умов для забезпечення прав, 
свобод та законних інтересів фі-
зичних і юридичних осіб.  
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призначення       

вітаємо
Членів наукової ради та редакційної колегії  

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

з Днем народження!
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З повагою  

наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

ректора національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  
Почесного президента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора,  

академіка НАН України, академіка НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України,  
члена наукової ради журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Тація Василя Яковича
13 січня

заступника керівника Апарату Верховної Ради України – керівника Головного юридичного управління,  
доктора юридичних наук, заслуженого юриста України, члена редакційної колегії журналу  

«Бюлетень Міністерства юстиції» України»

Теплюка Михайла Олексійовича
15 січня

постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України,  
доктора юридичних наук,  професора, академіка НАПрН України, заслуженого юриста України,  

члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції» України»

Селіванова Анатолія Олександровича
29 січня

доктора юридичних наук, професора, академіка НАН України, академіка НАПрН України,  
заслуженого діяча науки і техніки України, члена наукової ради журналу  

«Бюлетень Міністерства юстиції України»

Мамутова Валентина Карловича
30 січня

вітаємо з днем народження       

dpcoi.c
om.ua



59
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заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

Губченка Сергія Михайловича
1 січня

заступника начальника Управління державної виконавчої служби  
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

Бабина Михайла Анатолійовича
3 січня

заступника начальника Управління державної виконавчої служби 
Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

Ткаченко Олену В’ячеславівну
6 січня

заступника начальника головного територіального управління юстиції  
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби  

Головного територіального управління юстиції в Одеській області

Боднара Дениса Володимировича
10 січня

З повагою  
колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «Укрправінформ»,  

наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

вітаємо
з Днем народження!

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області
Бриндак Дар’ю Вікторівну

18 січня

заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань  
державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

Залізнюка Валентина Валентиновича
23 січня

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Харківській області
Левченко Ірину Василівну

28 січняdpcoi.c
om.ua
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вітаємо з днем народження       

директора Житомирського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Кулик Тетяну Борисівну
1 січня

виконувача обов’язків директора Кременецького місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Вербицьку Валентину Ришардівну
2 січня

виконувача обов’язків директора Коростенського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Орлюка Сергія Антоновича
4 січня

директора Третього Дніпропетровського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Пака Петра Володимировича
13 січня

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Запорізькій області

Наливайка Павла Івановича
13 січня

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Хмельницькій області

Варфоломєєву Олену Вікторівну
16 січня

вітаємо
з Днем народження наших колег!
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З повагою 
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

виконувача обов’язків директора Луцького місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Кудрицьку Ольгу Ярославівну
18 січня

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Черкаській області

Даньковську Наталію Станіславівну
19 січня

директора Шосткинського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Гудіму Миколу Васильовича
22 січня

начальника відділу розгляду звернень та забезпечення доступу  
до публічної інформації Координаційного центру з надання правової допомоги 

Ільчук Руслану Ростиславівну
22 січня

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної  
правової допомоги у Донецькій області

Курільчука Ігоря Геннадійовича
22 січня

начальника управління правового аналізу та експертизи  
Координаційного центру з надання правової допомоги

Мередову Ганну Хаджикуліївну
26 січня
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ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів 

Міністерства юстиції України, 
виданих у листопаді–грудні 2016 року

  Наказ від 22.11.2016 3301/5  

Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу  
Державної кримінально-виконавчої служби України та позбавлення спеціальних звань

Дата та номер державної реєстрації 22.11.2016 1511/29641

  Наказ від 22.11.2016 3303/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5
Дата та номер державної реєстрації 23.11.2016 1513/29643

  Наказ від 24.11.2016 3354/5/730  

Про внесення змін до вимог до форматів, структури та протоколів,  
що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису

Дата та номер державної реєстрації 28.11.2016 1541/29671

  Наказ від 29.11.2016 3404/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 20 квітня 2016 року № 1183/5
Дата та номер державної реєстрації 30.11.2016 1547/29677

  Наказ від 29.11.2016 3409/5  

Про затвердження Порядку надання інформації Національною комісією з цінних паперів  
та фондового ринку на запити органів  державної виконавчої служби та приватних виконавців

Дата та номер державної реєстрації 06.12.2016 1579/29709

  Наказ від 29.11.2016 3410/5  

Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму 
до адміністративних будівель Міністерства юстиції України

Дата та номер державної реєстрації 06.12.2016 1578/29708

  Наказ від 02.12.2016 3446/5  

Про внесення змін до наказу  Міністерства юстиції України   
від 09 липня 2015 року № 1187/5

Дата та номер державної реєстрації 02.12.2016 1563/29693

ПЕРЕЛІК наказів Міністерства юстиції України       
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  Наказ від 02.12.2016 3447/5  

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України  
з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Дата та номер державної реєстрації 02.12.2016 1546/29694

  Наказ від 02.12.2016 3451/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 березня 2016 року № 767/5
Дата та номер державної реєстрації 14.12.2016 1613/29743

  Наказ від 07.12.2016 3595/5  

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій  
щодо оформлення спадкових прав

Дата та номер державної реєстрації 14.12.2016 1620/29750

  Наказ від 07.12.2016 3596/5  

Про затвердження Порядку надання інформації Пенсійним фондом України 
на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

Дата та номер державної реєстрації 13.12.2016 1607/29737

  Наказ від 13.12.2016 3639/5/1085  

Про затвердження Порядку надання інформації Державною фіскальною службою України  
на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

Дата та номер державної реєстрації 019.12.2016 1652/29782

  Наказ від 13.12.2016 3640/5  

Про внесення змін до Порядку допуску до професії приватного виконавця 
Дата та номер державної реєстрації 13.12.2016 1608/29738

  Наказ від 15.12.2016 3678/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 липня 2012 року № 1118/5
Дата та номер державної реєстрації 15.12.2016 1629/29759

  Наказ від 16.12.2016 3695/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5
Дата та номер державної реєстрації 19.12.2016 1653/29783

  Наказ від 19.12.2016 3697/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року № 1439/5
Дата та номер державної реєстрації 19.12.2016 1648/29778

  Наказ від 19.12.2016 3698/5  

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у міжрегіональних управліннях 
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, установах виконання покарань,  

слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України
Дата та номер державної реєстрації 19.12.2016 1651/29781
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ПЕРЕЛІК наказів Міністерства юстиції України       

  Наказ від 26.12.2016 3773/5  

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 
у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Дата та номер державної реєстрації 26.12.2016 1695/29825 

  Наказ від 27.12.2016 3799/5  

Про внесення зміни до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Дата та номер державної реєстрації 27.12.2016 1712/29842

  Наказ від 27.12.2016 3803/5  

Про внесення змін до Положення  про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Дата та номер державної реєстрації 28.12.2016 1719/29849

  Наказ від 22.12.2016 3752/5  

Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Дата та номер державної реєстрації 26.12.2016 1696/29826

Управління систематизації законодавства  
та координації правової роботи  

Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,  
тел. (044) 279-68-58
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