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Пенсійне забезпечення з моменту його виникнення завжди
було предметом суспільного інтересу та палких теоретичних
і практичних дискусій. На жаль,
пенсійне забезпечення в Україні
завжди було, є і напевно буде
мати політичне забарвлення. Саме
намагання політиків сподобатися
чи вгодити виборцям перемагає
прагматизм, який так необхідний
пенсійній системі. Історія пенсійного забезпечення України сягає
своїм корінням другої половини
ХІХ ст. і включає в себе законодавство різних країн, до яких входили
українські землі (Австро-Угорської
імперії, Російської імперії, Другої
Речі Посполитої Польської, Радянського Союзу). Проте історичний
досвід, як показує український
приклад, не завжди чомусь навчає.
З моменту проголошення Незалежності України, переходу
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від адміністративно-командної
до ринкової економіки виникла необхідність у зміні підходів
у сфері пенсійного забезпечення.
Загалом, пенсійне законодавство
зазнало п’ять реформ, хоча якщо
проаналізувати, чим власне є правова реформа з позиції як теорії,
так і практики – це все ж таки
були етапи великої єдиної епопеї,
яку можна назвати як пенсійна реформа, що затягнулася на25 років
і триває досі.

Основні етапи пенсійної реформи
П е р ш и й е т а п – п р и й н я ття у 1991 році Закону України
«Про пенсійне забезпечення».
Цим законом було замінено радянське законодавство, проте сам
Закон, який в частині пільгового
пенсійного забезпечення чинний
і сьогодні, не запроваджував ні-

чого нового і фактично дублював
радянські правові положення.
Д р у г и й е т а п – п р и й н я ття 2003 року базових законів
у сфері пенсійного забезпечення
«Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення»,
які набрали чинності 2004 року.
Для пострадянського пенсійного
забезпечення це був справжній
прорив, оскільки держава вперше запровадила пенсійно-страхові механізми у сфері пенсійного
забезпечення. Вперше було зартикульовано принцип саме страхування та відмову від принципу
аліментарності (безеквівалентності) пенсійного забезпечення.
Запроваджено третій рівень – недержавного (добровільного) пенсійного страхування. Прописано,
але не запроваджено другий накопичувальний рівень пенсійної
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ми як надважливого інституту стаж, однак передбачив випадки,
в соціальній сфері країни. Саме коли трудовий стаж прирівнюєтьна ньому і необхідно зосередити- ся до страхового. Йдеться про:
ся якнайуважніше.
а) трудовий стаж, набутий
до 1.01.2004 року (коли, власне,
була запроваджена система пенсійного страхування);
За даними Пенсійного фонду,
б) зайнятість та сплата страхостаном на 1.10.2017 року
вих внесків після 1.01.2004 р;
в) навчання до 1.01.2018 р.
в Україні налічується
у різних рівнів навчальних затрохи більше 11 700 млн
кладів на державному замовленні
пенсіонерів, з них 8 967 млн
(натомість проігноровані студентиконтрактники і ті, що здобували
отримують пенсію за віком,
середній розмір якої складає вищу освіту в приватних вузах);
г) військова строкова служба;
2 523 грн.
ґ) перебування на фронті
чи участь у бойових діях;
д) догляд за дитиною до трьох
Оскільки пенсійна систе- років (у цьому випадку держава
ма не є автономною, а повністю щомісячно сплачує єдиний созалежить від реального стану ціальний внесок за матір дитини);
економіки та інших показників,
е) догляд за особою з інвалідто про критичність ситуації го- ністю І групи, за дитиною з інворять такі цифри: із 26 млн валідністю до 16 років;
є) перебування на обліку
працездатного населення тільки
12 сплачують єдиний соціальний в центрі зайнятості.
Наведені види трудового стажу,
внесок, а 8 млн громадян працюють за межами України і не беруть які прирівнюються до страхового,
участь у системі обов’язкового необхідно буде підтвердити перпенсійного страхування. Тож, не- винними документами (трудова
обхідно завжди пам’ятати, що пен- книжка, довідки з попередніх
сійна реформа може бути успіш- місць роботи, у випадку ліквідації
ною тільки за умови комплексного підприємства, установи, довідка
реформування всієї економіки з архіву). Відмова від трудовокраїни у сфері оподаткування, де- го стажу на користь страхового
є значним кроком вперед у остарегуляції, правосуддя тощо.
точному розриві із радянськими
рудиментами в пенсійному закоГоловні новели
нодавстві.
пенсійного законодавства
ІІІ. У разі відсутності необхіднореформи 2017 року
го мінімального страхового стажу
І . П о е т а п н е п і д в и щ е н н я для отримання пенсії за віком,
мінімального рівня страхово- запропоновано два шляхи його
го стажу, який даватиме особі набуття:
п р а в о н а от р и м а н н я п е н с і ї
а) допрацювати спершу
з 15 років до 35. Так, починаючи до 63 років, якщо страховоз 1.01.2018 р., для отримання пен- го стажу не буде достатньо,
сії особі необхідно мати 25 років то продовжувати працювати
страхового стажу і з кожним роком до 65 років. У разі ж якщо особа
його розмір буде збільшуватися досягла 65 років та так і не надо 35років.
була 35 років страхового
ІІ. Законодавець чітко роз- стажу, у неї право на пенсію
межував страховий та трудовий не виникає, проте виникає право
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системи. Саме такою, трирівневою,
але без функціонування другого
рівня, українська пенсійна система існувала досі.
Третій етап– прийняття 2011 року Закону України «Про заходи
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Цей етап мав одну
мету: зменшити дефіцит бюджету Пенсійного фонду. Основними
новелами було запровадження
максимального розміру пенсії,
уск ладнення умов отримання
спеціальної (VIP) пенсії, поетапне
підвищення пенсійного віку для
жінок до 60 років. Тільки останній
крок можна назвати реформаторським, інші ж мали декоративний
характер і суттєво не вплинули
на пенсійну систему.
Четвертий етап – прийняття 2015 року Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо пенсійного забезпечення».
Цього разу Парламент вперше
наважився на реформування системи спеціального пенсійного
забезпечення (державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів тощо), яким
було припинено призначення
спеціальної пенсії. Запроваджено поетапне збільшення страхового стажу та пенсійного віку для
отримання пільгової пенсії (осіб,
чиї посади та професії включені
до Списку 1 та Списку 2). Також запроваджено поетапне підвищення на п’ять років до 30 страхового
стажу для працівників освіти, соціального забезпечення та охорони здоров’я. Запроваджено низку
обмежень щодо працюючих пенсіонерів (широко відоме як «податок на пенсію»).
П’ятий етап– прийняття 2017року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення
пенсій». П’ятий етап не є останнім, але надзвичайно важливий
для посилення пенсійної систе-
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розподілятися серед наявних
пенсіонерів, а повинні бути інвестовані для захисту останніх від
інфляції та отримання прибутку
для майбутніх пенсіонерів власників накопичень;
ґ) у випадку смерті особи,
яка брала участь у накопичувальному фонді, накопичені кошти
разом із прибутком, який вдалося
отримати, успадковуються у порядку, визначеному цивільним законодавством.
Накопичувальний пенсійний
рівень за своїм характером має
риси недержавного пенсійного
страхування, єдиною і надважливою відмінністю є те, що накопичувальний є обов’язковим, а недержавний – добровільний.
VII. Скасовано ганебну практику стягування частини пенсії
за умови працевлаштування пенсіонера, і хоча це стосувалося
не усіх працюючих пенсіонерів,
а тільки тих, чия заробітна плата
перевищувала два прожиткові
мінімуми і фактично торкнулася близько 300 тис. українських
пенсіонерів, такі норми характеризувалися не інакше як ганебними. Сьогодні пенсіонери, яким
пенсія призначена за загальним
законом, можуть вільно працювати та здійснювати підприємницьку діяльність, не остерігаючись
обмеження розміру пенсії. Натомість пенсіонери, які отримують
спецпенcію або ж які вийшли на
пенсію дочасно, такого права позбавлені, що не є дивним, оскільки спецпенсіонування має низку
обтяжень щодо реалізації права
на спецпенсію.
VIII. Вкрай негативно оцінюється зміна другого речення абзацу
п’ятого Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та викладення
його в такій редакції: «За період
участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорів-
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З усього спеціального пенсійного
забезпечення збереглися тільки
два види:
1) пенсія військовослужбовців та осіб, які до них прирівняні
(правоохоронні органи). Спеціальне пенсійне забезпечення для
військовослужбовців гарантується
ст. 17 Конституції України;
2) пенсія особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС.
V. Відбулися і суттєві зміни
у частині пенсійного забезпечення за вислугу років, йдеться
про те, що на загальні умови пенсіонування (визначені Законом
України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»)
переведені працівники освіти,
соціального захисту та охорони
здоров’я тощо, окрім військовослужбовців, за якими це право
зберігається.
VI. Довгоочікуваним є запровадження другого рівня пенсійної
системи – накопичувальної пенсії.
Визначено, що накопичувальний
рівень буде запроваджено, починаючи з 1.01.2019 року. Основними параметрами накопичувальної
пенсійної системи є:
а) обов’язкову участь у ній беруть особи, які народилися після
1.01.1985 року, тобто ті, які не досягли 35 років;
б) добровільну участь у ній можуть брати особи, які народилися
до 1.01.1985 року, але які не досягли 55 річного віку. Особи, які
досягли 55-річного віку, у другому рівні пенсійної системи участь
брати не можуть;
в) за перший рік участі у накопичувальному рівні відрахування складе 2%, крім існуючого
єдиного соціального внеску 22%,
і складе 24% від заробітної плати.
За кожен подальший рік участі
цей відсоток збільшуватиметься
від 1% до 7% і через 7 років досягне показника 29% від заробітної плати;
г) кошти, які будуть акумульовані на рахунках, не будуть
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на щомісячну грошову допомогу для осіб, які не мають права
на пенсію. Важливо зазначити,
що починаючи з 1.01.2028 року,
жінка, яка має 40 років страхового стажу, буде мати право
на отримання пенсії за віком незалежно від віку;
б) докупити необхідний страховий стаж, проте встановлено
певне обмеження. Так, особа може
докупити максимум 5 років страхового стажу. Формула обчислення одного року страхового стажу
є простою і зрозумілою. Мінімальний єдиний страховий внесок,
який обчислюється від мінімальної заробітної плати, множиться
на 2 та множиться на12 місяців,
отримана сума є вартістю одного
року страхового стажу. Станом на
1.12.2017 року при мінімальній
заробітній платі у 3200 грн, мінімальний єдиний страховий внесок 22% у гривневому еквіваленті
становить 704грн, отже, вартість
одного року страхового стажу
обійдеться бажаючому його придбати у близько 17 тис. грн.
IV. Встановлення або повернення до принципу соціальної
справедливості. Йдеться про скасування усіх видів, а їх налічувалося понад 20 спеціального пенсійного забезпечення (VIP-пенсій)
для державних службовців, прокурорів, суддів, науковців, народних
депутатів, дипломатів, журналістів
державних ЗМІ, службовців органів місцевого самоврядування тощо. Якщо говорити мовою
цифр, то йшлося про 4-5% від загальної кількості пенсіонерів,
проте ці види спецпенсіонування мали відвертий дискримінаційний характер. Якщо реформа
2015 року окреслила припинення призначення цих видів пенсії,
то у 2017 році вони були скасовані. Тобто пенсіонери, яким уже
така пенсія була призначена,
п р од о в ж у ют ь ї ї от р и м у в а т и ,
а от у осіб, які могли б на неї претендувати, такої нагоди вже немає.
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виключені із цих списків (спортсмени, артисти тощо), оскільки
завершення професійної кар’єри
не тягне за собою втрату працездатності і їх представники можуть продовжувати працювати
викладачами, тренерами, займатися підприємницькою діяльністю
тощо. Сьогодні розроблена і нова
редакція закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб, які до них прирівняні.
Загалом необхідно зазначити,
що незважаючи на окремі проблемні та дискусійні норми п’ятої
пенсійної реформи, вона проведена вдало і наступні кроки будуть тільки посилювати пенсійну
систему України, робити її стійкою
до економічних криз і сприятимуть соціальному захисту пенсіонерів. Цікавим є спостереження,
що ті правові механізми, які сьогодні запроваджуються, не нові чи
оригінальні у світі, а знайомі і для
України. Адже схожі правові норми
у частині пенсійного страхування,
страхового стажу, пенсійного віку
можна зустріти у пенсійному законодавстві Другої Речі Посполитої
Польської, яке поширювалося до
1939 року на територію Західної
України і було на той час найпрогресивнішим в Європі, оскільки
увібрало найкращі досягнення
бісмарківської соціальної реформи. Тому для України у запровадженні ринкових механізмів у пенсійну сферу немає нічого нового,
а це є радше спробою повернення до раціональності в соціальній політиці. Однозначно можна
стверджувати, що новочасна пенсійна система не задовольняє
потреб ні громадян, ні держави,
перебуває в полоні політичних
спекуляцій та соціального популізму, але перші кроки у напрямі докорінних змін зроблені, наступні
кроки готуються, тепер найголовніше не зупинятися і рухатися
тільки вперед, бо бездіяльність
у цій сфері дорівнює соціальному
колапсу.
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та два Пенсійного, та далі реєстрації справа не дійшла, чому тільки
радіємо, бо якість цих проектів
не витримувала жодної критики.
Однак сама ідея кодифікації пенсійного законодавства вже давно
назріла і не викликає сумнівів та
заперечень, ні у теоретиків права,
ні у правозастосовців, слово залишається за Пенсійним фондом
України, Міністерством соціальної політики України, профільним
Комітетом Верховної Ради України, які не вбачають необхідності
у кодифікації на цьому етапі. Позиція одна: «воно все саме по собі
до цього дійде», на нашу думку,
просто так до кодифікації не доходять, її проводять у першу чергу
під час реформування змісту законодавства. А сьогодні є якнайкращий час для прийняття Пенсійного кодексу.

Підсумки та зауваження

П’ятий етап пенсійної реформи завершений, попереду шостий.
Так, у 2018 році має бути прийнятий окремий закон, який буде
визначати порядок формування,
функціонування та запровадження накопичувального рівня пенсійної реформи. Цього ж року мають
відбутися суттєві зміни до Закону
України «Про недержавне пенсійне забезпечення», який сьогодні
вже не відповідає вимогам часу та
стану економіки. Нереформованою
досі залишається сфера пільгових
пенсій, на які мають право особи,
що працюють на посадах або на
підприємствах із важкими та шкідливими умовами праці. Її теж заплановано здійснити у 2018 році.
Докорінної ревізії потребують
і самі Список 1 та Список 2, оскільки вони вже давно втратили зв’язок з реальністю. Частина посад та
професій взагалі зникли, частина
виробництв вже настільки модернізовані, що припинили бути
важкими та шкідливими, а окремі
професії взагалі повинні бути
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нює 1%», у попередній редакції
цей показник дорівнював 1,35%.
Фактично, завдяки такій вкрай
суперечливій і до певної міри
маніпулятивної зміни, уряду вдалося відшукати додаткові ресурси
для проведення «осучаснення»
пенсій. Умовно кажучи, уряд забрав у майбутніх «нових» пенсіонерів частину їхньої гіпотетичної
пенсії і перерозподілив серед
«старих» пенсіонерів. Економічний ефект від такого осучаснення
триватиме, за різними оцінками,
не більше п’яти років і є прямою
дорогою до «зрівнялівки». Фактично, держава переклала свою
соціальну функцію на своїх громадян, у цьому випадку майбутніх
пенсіонерів.
ХІХ. Незадовільної оцінки заслуговує і форма проведення
пенсійної реформи, яка, починаючи з 2011 року, триває без ладу
і складу. Тобто зберігається традиція проводити реформи у пенсійній сфері не прийняттям нових
законів, а внесенням змін до вже
існуючих законів та інших законодавчих актів. Так, проведення
реформи 2011 року відбулося
шляхом внесення змін до 22 законів, у 2015 році до 17 законів,
а у 2017 році до 29 чинних законів. Проблема форми пенсійного законодавства уже давно
є однією із головних тем реформи
у сфері пенсійного забезпечення, яке за 25 років ускладнилося
і отримало значне розгалуження,
що фактично призвело до інфляції пенсійного законодавства, яка,
у свою чергу, веде до колізій, прогалин при правозастосуванні. Підтвердженням останнього є дані
адміністративної юстиції, яка сьогодні «задихається» під навалою
пенсійних справ, які випереджають по своїй кількості тільки
спори у сфері оподаткування
та здійснення митних процедур.
Зважаючи на те, що в парламенті
свого часу були зареєстровані
три проекти Соціального кодексу
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Всеукраїнський
тиждень права 2017
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4 грудня 2017 року – під гаслом виставки-форуму «Правники – суспільству» відбулося урочисте відкриття
ювілейного десятого Всеукраїнського тижня права (колонна зала Київської міської державної адміністрації).
Тут громадяни змогли отримати консультації провідних юристів в рамках програми надання безоплатної
правової допомоги, студенти юридичних факультетів – набратися досвіду на майстер-класах,
а правники – знайти партнерів.
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Згодом на майстер-класах «Захист бізнесу в сучасних умовах,
застосування онлайн технологій»
відвідувачі мали змогу дізнатися про українських IT-юристів
та їх специфіку роботи, конструктор юридичних документів,
відновлення порушеного права
в мережі Інтернет і переглянути
презентації про сервіси, що допомагають підприємцям розуміти
та виконувати вимоги законодавства, моніторити реєстраційні дані
українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю
контрагентів.

.u

‘

‘

«ПОДІБНИМИ ЗАХОДАМИ,
СЕРЕД ЯКИХ Є ЦЬОГОРІЧНИЙ
ТИЖДЕНЬ ПРАВА,
МИ ПРАГНЕМО ДАВАТИ
НАШИМ ГРОМАДЯНАМ
ЗБРОЮ У ВИГЛЯДІ ЗНАНЬ,
ЩОБ ВОНИ МОГЛИ
ЗАХИЩАТИ СВОЇ ПРАВА».
ГІЯ ГЕЦАДЗЕ,
ЗАСТУПНИК МІНІСТРА
ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
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5 грудня 2017 року – майстер-класи та презентації для студентів юридичних факультетів від відомих
правників (колонна зала Київської міської державної адміністрації).

dp

«Я ЩОРОКУ З РАДІСТЮ ЧЕКАЮ ЦЬОГО ТИЖНЯ. ПРОТЯГОМ 10 РОКІВ МИ ЗУСТРІЧАЄМОСЯ,
ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОЛУЧАЄМОСЯ ДО РЕФОРМ У ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ.
ВЖЕ ГОТОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ – КОНЦЕПЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ, ЯКИЙ, СПОДІВАЮСЯ, БУДЕ ПРИЙНЯТИЙ ПАРЛАМЕНТОМ.
ТАКИМ ЧИНОМ МИ РОБИМО ВЕЛИКІ КРОКИ У РОЗВИТОК ПРОФЕСІЇ, ЯКОСТІ НАВЧАННЯ І ОБ’ЄДНАННЯ ВСІХ ЮРИСТІВ.
ЦІ КРОКИ НЕОБХІДНІ УСІМ НАМ! А ЦЕЙ ЗАХІД – ЦЕ ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ!
СТУДЕНТИ МОЖУТЬ НАБУТИ ДОСВІДУ, ПОЗНАЙОМИТИСЯ З ВІДОМИМИ ПРАВНИКАМИ», –
ТЕТЯНА ВАРФОЛОМЕЄВА, РЕКТОР АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

На майстер-класах «Захист
бізнесу в сучасних умовах, застосування онлайн технологій»
студенти дізнавались про Інтернет-ресурси та сервіси з відсте-

ження будь-яких змін, що відбуваються з нерухомістю, захист
особи під час затримання, алгоритм дій під час обрання запобіжного заходу в Інтернет злочинах,

за яких умов можливе притягнення до відповідальності за використання біткоїнів, як швидко
та ефективно скасувати арешт
з майна компанії.
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«НАША ПРОГРАМА ДАЄ ПІДТРИМКУ УКРАЇНІ
В РОЗБУДОВІ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОЗОРОЇ
ЕФЕКТИВНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЗАРАДИ
РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ.
РОЗУМІЮЧИ, ЩО ПРАВОВА ДЕРЖАВА
НЕМОЖЛИВА БЕЗ ГРОМАДЯН,
ЯКІ ЗНАЮТЬ І ВМІЮТЬ
ЗАХИЩАТИ СВОЇ ПРАВА, МИ ПІДГОТУВАЛИ
ВІДЕОРОЛИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ БУКЛЕТИ,
ЯКІ ВИСВІТЛЮЮТЬ ТАКІ ТЕМИ, ЯК:
ЗАХИСТ ПРАВ У СУДІ,
ЕФЕКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ,
ЗАХИСТ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ І ПОДОЛАННЯ
КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ОСВІТИ».
ДЕВІД МАЙКЛ ВОН, КЕРІВНИК ПРОГРАМИ USAID
«НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»

a

6 грудня 2017 року – майстер-клас для студентів «Податки в Україні» (колонна зала Київської міської
державної адміністрації).
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Майстер-клас «Податки в Україні» розкрив секрети кар’єри юриста в консалтингу, як швидше подолати
шлях від стажера до партнера, особливості податкових зборів, податкові ризики для бізнесу.

dp

7 грудня 2017 року – фінал Міжнародного правничого конкурсу імені Корецького серед студентів вищих
навчальних закладів (Європейський університет).
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«ВІДПОВІДНО ДО НАШОГО МОНІТОРИНГУ У ГРОМАДЯН Є ЗАПИТАННЯ ПО ПЕНСІЙНІЙ РЕФОРМІ,
СПЛАТІ АЛІМЕНТІВ, КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, А ОСКІЛЬКИ ТРИВАЄ ВСТУПНА КОМПАНІЯ,
ВІДВІДУВАЧІВ ЦІКАВЛЯТЬ НОВІ ПРАВИЛА ВСТУПУ І НОВИЙ ЗАКОН ПРО ОСВІТУ, А ТАКОЖ,
ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ В ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД. ТОМУ ДО НАС ДОЛУЧИЛИСЯ ПРЕДСТАВНИКИ
ПЕНСІЙНОЇ СЛУЖБИ І МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА БЕЗОПЛАТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
МОЖНА БУДЕ ОТРИМАТИ В ЦЕНТРАХ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКИХ ПРИЙМАЛЕНЬ,
ЯКІ ДІЮТЬ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ «Я МАЮ ПРАВО», ЩО ПРОВОДИТЬСЯ МІН’ЮСТОМ
СПІЛЬНО З ЦЕНТРАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. ОКРІМ ТОГО, НА САЙТІ МІН’ЮСТУ Є ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА,
НА ЯКІЙ ТЕЖ МОЖНА СТАВИТИ ЗАПИТАННЯ ЮРИСТАМ. ДО РЕЧІ, НАСТУПНИЙ РІК В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО
ДО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА ОГОЛОШЕНО РОКОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬОГО ПРОЕКТУ «Я МАЮ ПРАВО!».
ЗАЗНАЧИЛА ОКСАНА ЮХТА, В. О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ

‘

om

В рамках тижня права Міністерством юстиції України спільно з ОБСЄ для школярів 9-11 класів проведено екскурсію в штаб ОБСЄ. Його працівники організували для дітей лекцію та тренінг в ігровій формі
«Як захистити свої права».

‘
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«ПРОЕКТ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА»
ВКЛЮЧАВ БАГАТО ЗАХОДІВ.
ПО-ПЕРШЕ, МИ ОРІЄНТУВАЛИСЯ НА НАДАННЯ
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ,
ТОМУ ЗАПРОШУВАЛИ ТИХ, ХТО ПОТРЕБУВАВ
ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ,
А ТАКОЖ ПРЕДСТАВНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ВЛАДИ, ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ,
ЩОБ КВАЛІФІКОВАНО ЇЇ НАДАВАТИ.
ПО-ДРУГЕ, ЗАЛУЧАЛИ МОЛОДИХ АДВОКАТІВ
ТА СТУДЕНТІВ. ДЛЯ НИХ ПРОВЕЛИ
МАЙСТЕР-КЛАСИ, ЗМАГАННЯ В СУДОВИХ
ДЕБАТАХ, ПРАВОВИЙ БРЕЙН-РИНГ,
ЩО ВИЗНАЧИВ НАЙСИЛЬНІШИХ
І НАЙРОЗУМНІШИХ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ
ФАКУЛЬТЕТІВ З УСІЄЇ УКРАЇНИ».
АНДРІЙ БУТЕНКО, ГОЛОВА КООРДИНАЦІЙНОЇ
РАДИ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

8 грудня 2017 року – Міністерство юстиції України спільно з Секретаріатом Уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини провели для студентів Всеукраїнський урок «Права людини» та Всеукраїнський правовий VIP-турнір (Національний авіаційний університет).
А в рамках правової освіти відбулися покази документального правового кіно, відеофільмів по правах
дітей (Академія адвокатури України).
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Презентація проекту
«Я МАЮ ПРАВО!»

.u

a

на урядовій комунікаційній стратегії

om

У рамках роботи Всеукраїнського тижня права на черговій зустрічі комунікаційної стратегії Кабінету
Міністрів України «Єдиний голос» команда Міністерства юстиції, на чолі з радником Міністра Альоною
Семикіною, презентувала проект «Я маю право!». Широке коло присутніх, а це як представники ЗМІ,
неурядових громадських організацій, фахівців у галузі права, а і також державних органів влади одержали
нагоду почути про розвиток проекту від ідеї до безпосереднього втілення.
тивної її частини і саме ставлення до цієї держави
як до правової.
Проект задумувався як мобільний і гнучкий. Його
гасло – «Знаю – Дію – Захищаю!» містить у собі
не лише парадигму реакції на запити, а й передбачає
реагування на потенційні виклики. Постійний моніторинг інформації дає можливості превентивно на законодавчому рівні піднімати соціально значимі питання, підтримувати відповідні законотворчі ініціативи.
А використання різних способів комунікації – он-лайн
спілкування, телефони «гарячої лінії» – дозволяють
регулярно вносити корективи до блоку суспільних запитів, робити їх більш відповідними моменту. Це такі
«сезонні» проблеми, як субсидії, питання власності
на землю, виплати різної категорії тощо.
Хоча проект і було започатковано Міністерством
юстиції, проте він охоплює діяльність і інших міністерств. Так, в партнерстві з Міністерством освіти
та науки було розпочато кампанію «ХАБАРНИЦТВО –
СТОП!», яка стосувалася проблеми незаконних поборів у вишах. Міністерство соціальної політики
одержало, використовуючи ресурс проекту, додаткові
можливості для адміністрування і роз’яснення тематики субсидій, питань, пов’язаних з вимушеними переселенцями, учасниками АТО та ін.
Наприкінці зустрічі координатор проекту «Я МАЮ
ПРАВО!» Юлія Сергеєва закликала представників усіх
органів влади до співпраці, а також подякувала головним партнерам-донорам, без фінансової підтримки
яких він би не мав належного ресурсу для реалізації.
Це: Американське агентство з міжнародного розвитку
(USAID) та Міжнародний фонд «Відродження».

dp
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Радник Міністра юстиції зауважила: «Зараз державні комунікації вийшли на новий рівень. Це нові
люди, нові підходи до створення інформаційних
кампаній, форми реагування на критику». І проект «Я МАЮ ПРАВО!» якраз і є яскравою ілюстрацією якісних змін у відносинах між громадянином
і державою.
Учасники презентації дізналися про особливості
проекту, пов’язані з новою філософією діяльності
Міністерства юстиції. Це полягає у перетворенні Міністерства на своєрідний великий сервісний центр,
який знає про потреби громадян і створює можливості задоволення цих потреб. «На старті проекту, –
зазначає Альона Семикіна, – соціологічні опитування
показували, що більшість українців відчувають себе
незахищеними у правовому плані. Тому для нас першочерговим завданням стала зміна такого враження».
Проект «Я МАЮ ПРАВО!» став відповіддю й інструментом забезпечення таких суспільних запитів, як
справедливість, законність, рівність.
Усі зацікавлені змогли дізнатися про модель функціонування мережі безоплатної правової допомоги,
яка включає в себе забезпечення з боку держави
адвокатських послуг для малозабезпечених і соціально вразливих категорій громадян, компетенції та систему роботи Комісії з питань розгляду скарг у сфері
державної реєстрації, яка вже одержала назву «Антирейдерська комісія». Стратегія проекту спрямована
на підвищення поінформованості населення про їхні
права та обов’язки і, як наслідок, формування відповідної правової свідомості, яка б значно змінила
сприйняття українцями своєї ролі в державі як ак-
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бюлетень міністерства юстиції україни
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Захист прав людини:
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Громадські обговорення
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Після прийняття Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року
та плану її реалізації вдалося зосередити зусилля на реалізації конкретних завдань
у сфері захисту прав людини, а не розпорошувати їх, як це було раніше.
Про це у грудні, відкриваючи Громадські обговорення річного звіту з виконання Плану дій
з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року,
повідомив заступник Міністра юстиції Сергій Петухов.

dp

«За відсутності Національної
стратегії питання захисту прав
людини було завжди розпорошене поміж усіма міністерствами
і відомствами. Ми не мали єдиного плану дій, за яким би могли
рухатися у цьому напрямі»,– наголосив заступник Міністра юстиції.
За його словами, План дій реалізовується вже другий рік, і за цей
час вдалося напрацювати серйозний досвід використання цього
інструменту.
«Ми раді, що нам вдалося забезпечити чітку структуру роботи в цьому напрямі, адже права
людини – це наскрізна тема розвитку нашої держави», – зауважив Сергій Петухов. Він нагадав,
що цього року Україна проходила
Універсальний періодичний огляд
у сфері прав людини в ООН.

«Ми отримали чимало рекомендацій, адже більшість держав
конструктивно підійшли до здобутків України в сфері захисту
прав людини. Водночас залишаються серйозні проблеми, пов’язані з окупацією частини території України», – сказав заступник
Міністра юстиції. Водночас він
зауважив: Міністерство юстиції
продовжує формувати склад Генерального директорату, який опікуватиметься правами людини.
«Вже обрано його керівника,
триває набір співробітників. Запрошую всіх взяти участь у конкурсах,
які нині тривають на заміщення
вакантних посад у нових підрозділах»,–зазначив Сергій Петухов.
У заході також взяли участь
представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради Украї-

ни з прав людини, Міністерства
внутрішніх справ, Міністерства
соціальної політики, Міністерства
освіти, Міністерства культури, Міністерства оборони, Міністерства інформаційної політики, Державного
комітету телебачення та радіомовлення, Державної служби у справах
ветеранів та інших державних органів, представники громадськості
та експертного середовища, міжнародні партнери.
Обговорено заходи, вжиті
д ля забезпечення особистих,
політичних, соціальних, економічних та інших прав, а також попередження та протидії дискримінації, гендерній рівності.
Окрему увагу приділено проблематиці нових викликів, які постали
перед державою внаслідок агресії
Російської Федерації.
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Павло Петренко
визнаний одним
з найбільш успішних
міністрів у складі Уряду
(за версією журналу «Фокус»)
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Міністр юстиції Павло Петренко отримав найвищу серед інших міністрів оцінку своєї роботи
від експертів, яких опитали журналісти видання «Фокус» під час підготовки матеріалу
про результати роботи нинішнього складу Кабінету Міністрів.

dp

ОЧІЛЬНИК МІН’ЮСТУ ЗДОБУВ 10 БАЛІВ З 12 МОЖЛИВИХ.
НА ПЕРЕКОНАННЯ АВТОРІВ ВИДАННЯ, МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ ЦЬОГО РОКУ
УСПІШНО ПРОДОВЖИЛО СВОЮ РЕФОРМАТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ.
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«Одним з останніх здобутків Мін’юсту є прийнят тя депутатами закону про заборону
«масок-шоу» на підприємствах.
Відтепер силовики зобов’язані
записувати на відео- або аудіоносії не тільки процес обшуку,
а й судове засідання, на якому
вони отримують дозвіл на його
проведення. Адвокати в будьякий момент можуть приєднатися до обшуку, а вилучені
без допуску захисту докази в суді
не матимуть юридичної сили», –
пише «Фокус».

Серед досягнень Павла Петренка журналісти також називають
переведення системи електронних торгів арештованим майном
OpenMaket на найбільш сучасну
та захищену технологію зберігання даних – Blockchain. Україна
стала першою країною у світі, де
торги були проведені з використанням цієї новітньої системи.
При цьому експерти позитивно
оцінили роботу відомства у напрямах забезпечення громадян
повноцінною безоплатною правовою допомогою по всій Україні.

бюлетень міністерства юстиції україни
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«Юридична корпорація –
механізм, без якого
юриспруденція не діє», –

om

Іван Ліщина
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Пропонуємо нашим читачам інтерв’ю із заступником Міністра юстиції України,
Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Іваном Ліщиною.
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У фокусі юстиції
зумію, як можна не прагнути чогось
навчитися. По-перше, важливо
знати англійську мову. Наприклад,
я дуже люблю читати, тому читаю
виключно англійською для того,
щоб її розвивати. Мені цікава тема
інвестиційних спорів, тому читаю
усе, що з цією темою пов’язано:
підручники, статті, коментарі тощо.
Під час навчання у Лондоні необхідно було прочитати багато літературних творів і я читав, читав
і читав. По-друге, необхідно працювати над собою. Нині я представляю державу в Європейському
суді і до нас надходять різні справи, часом незвичні, тому щоразу
звертаюсь за допомогою до практики Європейського суду, перевіряю усі посилання та рішення.
Я не уявляю, як можна не підвищувати свій професійний рівень
і не шукати відповіді на складні запитання. Це дуже важливо!
Адже юридична позиція має бути
різнобічною: «за» і «проти». Успішний адвокат на захисті має прорахувати усе, що скаже у відповідь
опонент.
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Між освітніми рівнями підготовки у нас і Великобританії велика прірва. Там, в першу чергу,
вчать думати, вчать викладати належним чином свої думки, вчать
аргументувати свою позицію. Це
те, що у нас відсутнє. Ми, на жаль,
зазубрюємо кодекси, вчимо старі
концепції, які давно змінилися.
Наприклад, нині на першому курсі
вивчається такий предмет, як теорія держави і права. Його викладають ще за радянськими законами, з яких просто прибрали слова
«радянський» і «соціалістичний».
А отже, студенти не дізнаються про
ті теорії держави і права, які нині
існують в країнах Європи чи англосаксонської системи. Є, звісно, прогресивні викладачі, що надають
ці знання, але їх замало. Необхідно черпати інформацію звідусіль.
Якщо ми намагаємося гармонізувати наше законодавство із законодавством Європейського Союзу,
слід розуміти їх стандарти, походження і розвиток. Адже бездумне
калькування законів може призвести до незворотних наслідків. Наприклад, за нинішньою судовою
реформою, юристами є тільки нотаріуси, судді, прокурори і адвокати. Загалом, це спроба зробити
кальку з англосаксонської системи.
Якщо б у нас юриспруденція з’явилася у ХІV-XVI століттях і розвивалася б увесь час безперервно,
може б, таке калькування і спрацювало… А ми ще й досі шукаємо
свій шлях…

деякі етапи: отримати юридичну
освіту, здати кваліфікаційний іспит
на адвоката, прокурора, суддю,
а згодом попрацювати у адвокатапрактика. Ці кроки слід зробити, щоб заглибитись у професію.
Адже корпорація захищає своїх
членів, які рівняються один на
одного і тримають репутацію на
високому рівні. Прикро, що у нас
юристи штампуються. Чи не у кожному вузі є юридична спеціальність, але якість навчання там
сумнівна… Тому відчуття корпорації в Україні відсутнє. Для юриста
з Великобританії цілком очевидно,
що будь-які адвокат, юрист, прокурор можуть помінятися ролями,
трансформуватися, набути досвіду в суді. У нас судді, прокурори
та адвокати навіть у спілкуванні
часто не розуміють один одного, а якщо і розуміють, то хіба
що мають не корпоративні, а родинні зв’язки. Можу констатувати,
що єдності юридичної професії
в Україні, на жаль, немає. І хоча
невпевнений, що вона колись
буде, але дуже хочу сподіватися. Юридична корпорація – це те,
навколо чого має гуртуватися юриспруденція. Це механізм, без якого
юриспруденція не діє. Через те,
що Верховна Рада України видає
закони, які не працюють, судді
намагаються змусити ці закони
працювати, самі не розуміючи
як, а адвокати зловживають цими
законами, щоб підсобити клієнту
і досягти певного результату. Європейський досвід показує, що перш
ніж закон має бути виданий парламентом, він має обговорюватися і затверджуватися всередині
юридичної корпорації. Окрім того,
пройти через «жорна судової системи», і в разі чого, бути змінений.
У нас, на жаль, того немає…

a

Ви отримували освіту
і в Україні, і у Великобританії.
Чи можна порівняти освітні
рівні підготовки в нашій
країні і за кордоном?

.u
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Якщо врахувати
європейський досвід,
як має розвиватися
юриспруденція в Україні?
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Окремим її елементом, як і
в більшості країн Європи, безперечно має бути корпорація. І щоб
до неї потрапити, необхідно пройти
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Якими ще функціями
наділений Урядовий
уповноважений у справах
Європейського суду
з прав людини,
окрім представлення
інтересів держави?

Окрім забезпечення представницької функції України в Європейському суді з прав людини,
Урядовий уповноважений має
організовувати заходи індивідуального характеру: процес
сатисфакції. Серед інших функцій, по-перше, координація роботи, пов’язаної з підготовкою
матеріалів для розгляду справ
у Суді та виконанням його рішень,
співпраця з цією метою з іншиВаша формула успіху…
ми органами державної влади
Як стати успішним юристом? та органами місцевого самовряНавчатись, кожну секунду на- дування. Тобто допомагаємо
вчатись. Я виріс в сім’ї двох універ- в законодавчій практиці, готуємо
ситетських викладачів і не ро- законопроекти, ведемо роз’ясню-

бюлетень міністерства юстиції україни
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Чималу частину роботи нині
складно побачити, адже спершу
було велике навчання серед всіх
підлеглих, як правильно писати англійською, шукати практику, вірно
її застосовувати. Тому результати
навчання будуть за рік чи за два,
коли Європейський суд видаватиме рішення по тих справах, в яких
ми представляли державу.
З великих успіхів – рішення,
в якому Європейський суд визнав,
що Україна робить все можливе
для захисту прав людини в ситуаціях, пов’язаних з агресією
Російської Федерації на Донбасі,
і визнав той факт, що Україна
не несе відповідальності за окуповану Росією територію. Хто має
нести відповідальність, у рішенні
Європейського суду не зазначено, але це точно не Україна. Інакше нам довелося б відповідати
за всі дії терористів. Також Європейський суд визнав, що наразі
ця територія є неконтрольованою
Україною.
На теренах представництва
в Раді Європи ми за одну сесію
закрили 51 справу проти України,
визнавши, що наша держава виконала ці рішення. Для порівняння – за всю історію перебування
України в Раді Європи (19 років
з 1997 по 2016 рр.) Комітетом
було закрито 109 справ щодо
України. Ми ж за 2017 рік, станом на вересень, закрили більше
70 справ. Іншими словами, за цей
рік Комітетом було закрито близько 40 відсотків всіх закритих
справ проти України.

По Донбасу ми знайшли більше
200 свідків і дуже велику кількість
відеоматеріалів та документів.
Нам допомагали усі, хто міг, з державного і з недержавного секторів:
«Іnformnapalm», «Стоптерор»,
«Інформаційний спротив», Генштаб, прикордонна служба.
Ми зби рали інформацію по всіх
стволах, які були захоплені в ході
бойових дій і виготовлені в РФ,
танках і БТР. У нас є інформація
по кожному епізоду бойових дій.
Є інформація, як Росія систематично «розкачувала» Донбас і намагалась повторити донбаський
сценарій в Харкові, Запоріжжі,
Дніпрі, але там їм це не вда-

.u

Якими результатами
Вашої роботи на цій посаді
Ви задоволені?

Окрім того, ми подали подання щодо Криму. У ньому свідчення 50 осіб, якщо порівняти: Грузія
в аналогічній справі подала
лише 18 свідків; більше 100 відеоматеріалів, кожний з яких
підкріплений свідченням особи,
що знімала або була в кадрі для
того, щоб довести їх правдивість;
більше 1000 документів, які описують: як Російська Федерація
захоплювала Крим, як «розкачувалася» ситуація, вводилися війська. Ми встановили, що перші
підрозділи були незаконно введені в Крим ще у січні 2014 року
(тобто захоплення готувалося
кілька місяців).

om

вальну роботу серед суддів, працюємо з прокурорами та адвокатами. По-друге, організовуємо
ефективні розслідування, надаємо відповідну інформацію прокуратурі. По-третє, інформуємо
Комітет Міністрів Ради Європи
про хід виконання рішень Суду.
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У фокусі юстиції
рена міжвідомча робоча група
під головуванням першого віцепрем’єра Степана Кубіва, яка має
розробити стратегію подолання
цієї проблеми. А це дійсно проблема, адже такої кількості справ
ні в кого немає. Нам вдалося за
один день передати усі ці справи
до Комітету Міністрів Ради Європи, і відтепер вони будуть слідкувати за ними. Щодо термінів
суддівського розгляду. Це питання досить складне і має дуже велику кількість аспектів. Практично, щоб подолати цю проблему,
необхідно перебудувати судову
систему. І коли вона запрацює за
новими правилами – справи будуть розглядатися швидше. Але
наразі ми, мабуть, ще не досягли
такої прірви, щоб кардинально
змінюватися. Із нинішньою судовою реформою, думаю, якийсь
час у нас розгляди справ будуть
довшими, ніж до її впровадження.
Адже нині у нас третини суддів
немає, а от коли не буде половини
або залишиться 10%, тоді і буде
прірва, з якої необхідно буде
вибиратися. Сподіваюся, Україна
з цим впорається!
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лося. У нас багато інформації і, мірний термін тримання під варсподіваюся, ми зможемо відстоя- тою чи безпідставне тримання
ти свої права.
під вартою. Вищеперераховані –
основні категорії, а є справи,
Як відбувається
яких небагато: ситуації, пов’язані
формування позиції Уряду
з погромами в ромських селах,
при розгляді справ?
або трансгендерна справа (люКоли до нас надходить спра- дина зареєстрована як чоловік,
ва, ми надсилаємо відповідні вважає себе жінкою і вимагає
запитання органам, що знають за 8 статтею прав і поваги до його
подробиці, залежно від справи: приватного та сімейного життя)
прокуратурі, СБУ, представникам та інші не менш цікаві справи.
сільської ради тощо. Отримуємо Також нині багато скарг пов’язані
відповіді. І так декілька разів, до- з зоною АТО. Люди скаржаться
поки не розбираємося в ситуації на тортури з боку сепаратистів
сповна. Після чого вивчаємо прак- і з боку військових, на зруйновану
тику Євро пейського суду з прав власність, на пенсії і право гололюдини щодо конкретної ситу- сувати. За даними Європейського
ації, вивчаємо факти по справі суду, подібних справ вже 3-4 тиі формуємо позицію на підставі сячі і це теж окрема категорія.
наданих нам матеріалів відповідОкрім того, ми готуємо великі
них органів і розуміння прак- справи щодо Криму та Донбасу,
тики Євро пейського суду з прав в яких представлятимемо Україну
людини.
проти Російської Федерації.
Намагаємося довести, що саме
З якими скаргами
Росія розпочала війну і захопиукраїнські громадяни
ла частину української території.
найчастіше звертаються
І тому несе відповідальність
до Європейського суду
за порушення прав людини на
з прав людини?
цій території. Щодня я спілкуюся
До Європейського суду люди з військовими, представниками
переважно звертаються зі скар- спецслужб, людьми, які звідти
гами на невиконання судових виїхали, а тому можу з впевненірішень. У нас таких справ більше стю сказати, що мирне небо над
12 тисяч. Чимала частина справ головою – найцінніше за все!
щодо умов тримання ув’язнених.
Які, на Вашу думку,
Третя велика категорія справ
є шляхи вирішення
пов’язана з насильством в полісистемних проблем
ції (третя стаття Європейської
для зменшення кількості
конвенції) і недостатньою ефекскарг, що подаються
тивністю розслідування скарг на
проти України
тортури в поліції. Інша досить
до Європейського суду
велика категорія справ щодо надз прав людини?
мірного терміну судового розгляНайбільш проблемним є невиду справ. З цього приводу досить
багато і кримінальних, і цивільних конання судових рішень, і у зв’язсправ. Наступна категорія – над- ку з цим нещодавно була утво-
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Усі ми з нетерпінням
чекаємо Нового року,
чудес і привітань.
Що б Ви побажали
нашим читачам
до Новорічних
та Різдвяних свят?

Хочеться у Новому році побажати усім українцям мирного неба
і стабільності. Стабільності в хаосі.
Адже, вважаю, у нашій країні крайнощі: то багато стабільності, то забагато хаосу. Має бути баланс
і золота середина. Тоді все буде
гаразд!

Незалежна юридична консультація
О. О. Свіренюк
начальник Головного територіального
управління юстиції у Черкаській області
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Правові особливості
перенесення щорічної
відпустки
Законом України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон),
встановлюються державні гарантії права на відпустки, визначаються умови,
тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я,
а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів,
всебічного розвитку особи.

вою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом
органом у разі коли надання щорічної відпустки
в раніше обумовлений період може несприятливо
відбитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю
не менше 24 календарних днів буде використана
в поточному робочому році.
Також у разі перенесення що річної відпустки
новий термін її надання встановлюється за згодою
між працівником і власником або уповноваженим
ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час
її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин,
які її перервали, або за згодою сторін переноситься
на інший період.
Поряд з цим, забороняється ненадання щорічних
відпусток повної тривалості протягом двох років
підряд, а також ненадання їх протягом робочого
року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами
чи з особливим характером праці.
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Відповідно до частини першої статті 11 Закону,
щорічна відпустка на вимогу працівника повинна
бути перенесена на інший період у разі:
– порушення власником або уповноваженим ним
органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;
– несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику
за час щорічної відпустки.
Слід зазначити, що згідно з частиною другою
статті 11 Закону, щорічна відпустка повинна бути
перенесена на інший період або продовжена в разі:
– тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
– виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством
він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
– настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами;
– збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку
з навчанням.
Крім того, відповідно до частини третьої статті 11
Закону, щорічна відпустка за ініціативою власника
або уповноваженого ним органу, як виняток, може
бути перенесена на інший період тільки за письмо-
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думки експертів з права
УДК 340.1

«ПРАВОВА СУБ’ЄКТНІСТЬ»:
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КАТЕГОРІЯ, ПОНЯТТЯ,
ТЕРМІН ЧИ ДЕФІНІЦІЯ ТЕОРІЇ ПРАВА?

В. А. Січевлюк
докторант Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

і явища правової суб’єктності. Наприклад, у низці досліджень загальнотеоретичного та галузевого рівня правосуб’єктність постає
як «категорія» [2; 3], деякі автори
розкривають її «поняття» [4; 5],
у інших джерелах зустрічаємо
«дефініцію» правової суб’єктності [6] чи, нарешті, натрапляємо
на правосуб’єктність як «термін»
[7, с. 72].
У тлумачному словнику української мови знаходимо необхідні
формулювання (відібрані автором
за ознакою гносеологічної скерованості):
«категорія» – 1) філософське
розуміння: основне логічне поняття, що відбиває найзагальніші закономірні зв’язки й відношення, які
існують у реальній дійсності; 2) наукове розуміння: родове поняття, що означає розряд предметів,
явищ і т. ін. або їх важливу спільну
ознаку [8, т. 2, с. 229];
«поняття» – 1) одна із форм
мислення, результат узагальнен-

dp

co
i.c

У процесі раціонального пізнання світу люди сприймають правову
реальність, що оточує їх, та «намагаються перевести правові явища
в площину логічних мовних конструкцій» [1, с. 112]. А це дозволяє,
як мінімум, оцінити бажаність дозволеного, зрозуміти межі обов’язкового та визначити тяжкість можливої відповідальності за вчинення
заборонених діянь. Зазвичай для
цього використовуються перевірені
практикою засоби специфічного
вербального інструментарію, виробленого з метою чіткої і зрозумілої ідентифікації важливих
моментів сутності правових явищ.
Аналіз доктринальних джерел,
законодавства та судової практики свідчить, що найбільш часто
для розкриття атрибутивних характеристик правових феноменів
застосовуються такі вербальні позначення, як «категорія», «поняття»,
«термін» та «дефініція».
Подібний «калейдоскоп» визначень у повній мірі стосується
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ня суттєвих ознак об’єкта дійсності; 2) сукупність поглядів
на що-небудь, рівень розуміння
чогось [8, т. 3, с. 566];
«термін» – слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь
галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо [8, т. 2, с. 512];
«дефініція» – стисле логічне
визначення, яке містить у собі найістотніші ознаки визначуваного
поняття [8, т. 1, с. 740]. Характерно,
що у цьому короткому тлумаченні упорядники словника, по суті,
ототожнюють слово «визначення» із словом «дефініція», які належить сприймати як синоніми.
Підтвердженням такого висновку слугує те, що «визначення»
у цьому ж тлумачному словнику
пояснюється як «формулювання,
вислів, у якому розкривається зміст
чого-небудь, його істотні ознаки,
наукове означення» [8, т. 1, с. 289].
З філологічної точки зору, елементи наведеної вище рубрикації

бюлетень міністерства юстиції україни
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самим, наповнювати сенсом усякої
істини абстрактну основу логічного,
раніше набуту шляхом вивчення»
[10, с. 113].
Саме тому специфіка категоріальної парадигми постійно
слугувала засобом розмежування
філософських шкіл і течій, діючи
в якості їх базової світоглядної
основи. Крайнім виразом, полюсом такого розмежування є радикальна відмова від будь-якого застосування категорій, характерна
для філософії прагматизму, який,
як образно відзначив його класик Вільям Джемс, «відвертається від абстракцій та недоступних
речей, від словесних рішень, від
кепських апріорних аргументів,
від твердих незмінних принципів,
від замкнутих систем, від удаваних
абсолютів та засад» [11, с. 37].
Правова реальність, як частина
соціальної реальності, також виступає предметом філософського
(тобто світоглядно-категоріального) пізнання, звідки і виникає філософія права. У цьому зв’язку закономірно постає питання: чи таке ж
значення, як у філософії, відіграють
категорії у теорії права – як у науці
про загальні закономірності виникнення та розвитку державно-правових явищ, включаючи, серед іншого, і правову суб’єктність?
На нашу думку, саме категоріальна система загальної теорії
права дозволяє останній цілісно
висвітлювати сутнісні характеристики права як якісно виділеного
соціального явища (відмінного
від інших регуляторів поведінки
учасників суспільних відносин,
наприклад, норм моралі чи релігійних правил). Категорії, сформовані у теорії права (як-от «право»,
«суб’єкт права», «правова суб’єктність», «норма права», «джерело
права», «правовідносини» тощо),
є етапами пізнавального відтворення цією наукою соціального
феномену права у вигляді актуальної та цілісної теоретичної
конструкції. Саме пізнані теорією
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лінгвістично виводив 10 категорій,
включаючи «сутність», «кількість»,
«якість», «дію» та «стан». Пізніше у німецькій класичній філософії категорії були показані як чисті
форми пізнання, якими через діяльність розсудку структуруються
дані хаотичного чуттєвого досвіду
(І. Кант), або ж як форми мислення,
закономірно організовані у систему логіки (ідеалістична діалектика
Г. В. Ф. Гегеля). У матеріалістичній
діалектиці категорії розуміються
як ідеальні відображення у мисленні людини основних атрибутів,
характерних для «родів» буття –
предметів та явищ матеріального
світу, який знаходиться у постійному суперечливому русі та перебуває під впливом практичної діяльності суспільства.
Важливим є те, що у філософії протягом усієї її історії категорії переважно сприймалися не
як засіб збереження здобутих
людиною істотних знань про себе,
суспільство та природу; інформаційно-накопичувальна властивість
категорій постійно перебувала
у тіні їх активно-гносеологічного
значення, зокрема, як методологічного інструментарію людини при
вирішенні нею теоретико-світоглядних проблем. Вважалося,
що якщо філософський розум
у процесі дослідження природного
чи соціального предмета свідомо
керується обраною ним системою
категорій та законами їх взаємодії
як методом, то він набуває надійної та потужної можливості пізнання істини. Як свого часу яскраво
відзначив Г. В. Ф. Гегель, «завдяки
цьому заняттю думка набуває самостійності та незалежності. Вона
звикає обертатися в абстракціях
та рухатися вперед без чуттєвих
субстратів, стає несвідомою потужністю, здатністю вбирати собою
усю іншу багатоманітність знань
та наук у розумну форму, охоплювати та утримувати їх суть, відкидати зовнішнє і таким чином вилучати із них логічне, або ж, що є тим
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значень не є тотожними, і з врахуванням цього факту їх доцільно
розмістити у певній ієрархічній послідовності (залежно від спадання
рівня узагальнення), а саме – «категорія» тлумачиться як поняття найбільш загальне, у власне «понятті»
бачимо суттєві ознаки його об’єкта,
«термін» розуміється як спеціальне
поняття, а «дефініція» – як стисле
поняття (тобто найістотніша частина останнього).
Розкриття теми цієї статті передбачає дослідження практики
застосування вказаних вище лінгвістичних елементів у сфері юридичної теорії, зокрема, у їх стосунку
до явища правової суб’єктності.
Зрозуміло, що висвітлення виключно філологічних відмінностей у тлумаченні правової суб’єктності як категорії, поняття, терміна чи дефініції
не буде належним виконанням поставленого завдання. Також необхідно врахувати висловлену в літературі точку зору про те, що знання,
які належать загальній теорії права
та держави, водночас включає
у себе і філософія права, оскільки
вона (тобто філософія права) у певній своїй частині функціонує як методологічна складова цієї теорії
[9, с. 19].
Отже, для отримання повної
за змістом відповіді на поставлене питання належить провести
порівняльний аналіз перерахованих вище вербальних «одиниць»
у контексті філософії, теорії права,
галузевих доктрин (сфера теоретичного пізнання), а також законодавства. Останнє постає
як джерело емпіричного матеріалу для теорії права та, одночасно,
є сферою цілеспрямованої прикладної матеріалізації здобутих
теоретико-правових результатів.
Таким чином, у філософії, зокрема, в античний період її історії
категорії (грецькою мовою –
κατηγορίες) тлумачилися як поняття найвищого рівня абстракції,
які позначали найбільш загальні ознаки речей. Так, Арістотель
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Однак доцільно бачити і реальну субординацію понять, з необхідністю задану особливостями
внутрішньої організації предмета, на пізнання якого скерована
та чи інша наука. Зокрема, у загальному теоретичному масиві
вирізняються поняття, що є структурними елементами категорій
та/або розкривають зміст категорії
на високому рівні абстрагування,
або ж безпосередньо випливають
із категорій та здійснюють вплив
на нижні рівні понятійного масиву. Вони є ключовими поняттями
на відміну від понять ординарних.
Стосовно значення для теорії права так званих «термінів»,
то за семантичним значенням
ці вербальні одиниці не зовсім
критично використовуються у юридичних текстах в якості синонімів
«понять взагалі» та зазвичай ототожнюються із ними. На нашу
думку, більш точно буде сприймати
«терміни» як точкові, спеціальні поняття юридичної науки, цілеспрямовано наділені вузьким та однозначним змістом. Також належить
відзначити, що поле використання «термінів» не є однорідним,
оскільки вони постійно тяжіють до
виходу за межі власне правової
теорії у прикладну сферу юридичної науки, зокрема, у законодавство. Так, у переважній більшості
сучасних законів (один із десятків
прикладів – ст. 2 Закону України
«Про банки і банківську діяльність»), чи в підзаконних нормативно-правових актах (довільний
приклад – гл. 1 розд. I «Інструкції
про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті», що затверджена постановою
Правління НБ України від 16 серпня 2006 р. № 320) законодавець
викладає термінологію, покликану
забезпечити належне застосування
такого законодавчого акта. І що характерно, дуже часто у законодавчих актах фіксується застереження
про те, що зміст наведених термінів сформований саме з метою
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ного руху думки від абстрактного
до конкретного та далі, шляхом заперечення, від конкретного знову
до абстрактного напрацьоване наукою знання досягає категоріального стану у вигляді поєднання
багаточисельних понять, постаючи «єдністю різноманітного» [12,
с. 19-21]. Саме тому і прийнято
вказувати на існування у кожній
науці категоріально-понятійного
апарату. Подібно до категорій, поняття є елементами теорії, а тому
мають власний методологічний
потенціал, однак, на відміну від категорій, він є більш локальним
за спектром впливу на ту систему
наукового знання, до якого віднесене те чи інше поняття.
Наочно деталізуючи викладене вище, вкажемо, що вербальне позначення «правова суб’єктність» у теорії права обґрунтовано
номінується категорією, а її складові («правоздатність», «дієздатність», «деліктоздатність»), відповідно, повинні сприйматися
в якості понять. Останні, без сумніву, також наділені досить значним теоретичним потенціалом
та у вигляді тріади, або ж у певних
випадках і окремо, дозволяють побачити у особи чи у певного колективного утворення атрибут повної
чи часткової правосуб’єктності,
або ж наявність тільки ознак правосуб’єктності. Однак категоріального
статусу ці поняття не досягають,
оскільки змістовно охоплюються абстрактом вищого рівня узагальнення – категорією «правова
суб’єктність». Таким чином, категорії для кожної науки, включаючи
загальну теорію права, є її найвищими концептуальними основами,
з використанням яких здійснюється теоретичне узагальнення закономірних процесів у обраному
об’єкті пізнання, вони окреслюють
та загалом визначають її, конкретно взятої науки, предметне поле,
а тому їх зміст неможливо розкрити через абстракції вищого рівня
узагальнення.
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правові категорії у їх взаємообумовленості та взаємозв’язку виявляють та дають нам можливість
зрозуміти глибинні закономірності
виникнення і розвитку права загалом. Подібно до категорій будьякої іншої науки, категорії теорії
права є тими крайніми, найбільш
загальними вербальними абстракціями, які, по-перше, у своєму
змісті зберігають інформацію про
визначальні ознаки свого предмета пізнання (права як соціального
феномену) та, по-друге, і це більш
важливо, є гносеологічним інструментарієм постійного пізнання теорією права свого предмета у процесі його розвитку (тобто у ході
еволюції права).
Відповідно, загальна еволюція права як предмета пізнання
зумовлює та об’єктивно вимагає
еволюції змістовних елементів
свого теоретичного віддзеркалення – категорій загальної теорії
права. При цьому важливо відзначити, що категоріальна система теорії права є за визначенням
стійкою конструкцією, що означає,
що вона може лише еволюціонувати. Адже революційні перетворення категоріального устрою
цілісної теоретичної системи (якою,
без сумніву, є загальна теорія
права) можуть свідчити або ж про
вихід теорії за межі її предмета
пізнання внаслідок охоплення нею
сутностей з предмета іншої теорії,
або ж про якісне (тобто революційне) перетворення самого предмета пізнання, його переростання
у інше, функціонально та структурно більш складне чи більш просте
явище.
Перейдемо до питання про те,
чи може теоретичній репродукції
явища правової суб’єктності бути
надана логічна форма поняття.
Як вважається, поняття розкривають та деталізують зміст категорій, дозволяють нам їх зрозуміти
у максимумі змістовного навантаження, тобто у форматі конкретного знання. У процесі послідов-
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кає, змінюється або припиняється
не інакше як на підставі закону
і не залежить від волі чи бажання
окремих осіб». Як бачимо, автори
наведеної дефініції (Н. Оніщенко
та С. Сунєгін) у її тексті заклали
істотний методологічний потенціал, обґрунтовано акцентувавши увагу на моменті юридичного
оформлення обов’язків носія правосуб’єктності та підкресливши
об’єктивну залежність обсягу правосуб’єктності від законодавчих
реалій. Тому якісні дефініції, не зважаючи на їх лаконічність та змістовну спресованість, мають доцільність.
Однак відзначимо, що терміни, а також і дефініції (хай навіть
і дуже вдалі) – це скоріше статичні частинки знання, ці «вербальні
юніти» фрагментарно закріплюють
здобутки пізнавального процесу.
Проте вони у системному викладі
дозволяють зафіксувати здобуту
юридичною наукою інформацію
у формально-теоретичному вигляді, необхідному для досягнення
переважно педагогічних та правозастосовних (тобто прикладних)
цілей. Відповідно, до утворення
дефініцій та термінів висувається багато вимог походженням
зі сфери формальної логіки (несуперечливість, однозначність,
відсутність тавтологічності тощо).
Ретельно відслідковуються ті терміни та дефініції, які матеріалізовані у тексті законодавчих актів і,
таким чином, переходять із теоретичного модусу свого буття у правову практику, починаючи реально
впливати на суспільні відносини,
волю, дії фізичних і юридичних
осіб, породжують для них юридичні наслідки [15, с. 9].
На відміну від дефініцій і термінів, категорії та поняття – переважно інструменти теоретичного
пізнання, причому такі, що знаходяться у стані постійної еволюційної зміни. Природа цих абстракцій суміщається із тенденцією
до опису конкретної, суперечливої
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му різноманітті, а загальноправові категорії у сфері галузевого
пізнання права не тільки не зникають, а, більше того, за рахунок
специфіки предмета та методу
конкретної галузі права конкретизуються, збагачуються у внутрішньому і зовнішньому виразах.
Тому кожна галузева доктрина неминуче тяжіє до загальної теорії
права та скріплена із нею міцними
сутнісними силами, що виростають
із єдиної природи права.
Крім цього, для галузевої доктрини найбільш загальні поняття
її локальної теоретичної системи у внутрішньогносеологічному
вимірі, по суті, набувають масштабу
категорій, оскільки вони, по-перше,
дозволяють раціонально структурувати масив вже здобутого
знання та, по-друге, виступають
адекватними методологічними інструментами для постійного здобування нового знання (тобто забезпечують рух галузевого пізнання,
що властиво для категорій).
Звернемося до питання про
значення дефініцій для теорії
права загалом, а для теоретичного пізнання феномену правової
суб’єктності – зокрема. Насамперед наведемо те, що «дефініція»
є універсальним засобом для концентрованого подання істотного змісту всіх видів вербальних
утворень, що були проаналізовані
вище. Не тільки поняття чи терміни,
а й категорії постійно отримують
у вигляді дефініцій свій рафінований виклад, включаючи категорію
«правова суб’єктність» (зокрема,
в енциклопедичних чи юридичних словниках), і в такому форматі
максимально стисло розкривається
саме зміст категорії, акцентується
її предикат. Наприклад, у «Великому енциклопедичному юридичному
словнику» [14, с. 721] правосуб’єктність визначається як «здатність
фізичних та юридичних осіб бути
суб’єктами права, тобто носіями
суб’єктивних прав та юридичних
обов’язків. Правосуб’єктність вини-
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застосування тільки цього ж акта,
а стосовно розповсюдження термінології на інші нормативноправові акти робиться спеціальне
законодавче застереження.
Вимога до однозначності у сукупності із прикладним спрямуванням термінів дуже різко звужує
сферу оперування ними у загальній теорії права. Проте можливості
застосування термінів у теоретичному просторі галузевих доктрин різко зростають, а бажаність
трансформації категорій та понять
у форму термінів у лоні законодавства та судової практики тяжіє
до абсолютного рівня. У доктрині
було чітко відзначено, що «у науці
(а в юридичній науці – особливо
та й, до речі, в юридичній практиці)
основні терміни мають тлумачитися – в ідеалі – тільки однозначно»
[13, с. 17-18].
Хибним наслідком викладених вище міркувань став би висновок про те, що «категоріальнопонятійні апарати» галузевих наук
належало б іменувати як «понятійно-термінологічні апарати».
Справа у тому, що система теоретичного знання кожної із галузей
права є відносно автономним
утворенням, у тілі якого діалектично поєднані дві тенденції,
які умовно можна назвати «відцентровою» та «доцентровою».
Перша виявляється у цілком
природному акценті теоретичних пошуків галузевих доктрин
на специфічних моментах їх предмета та методу правового регулювання, що може затінювати
базові теоретичні аспекти, неявно імпле ментовані у конкретноправові дослідження із часто
дуже спеціальним змістом та свідомою прикладною скерованістю.
Проте друга, «доцентрова» тенденція постійно постачає докази
про те, що категоріальні сенси,
розвинуті у теорії права, не існують відірвано від теоретичних абстракцій галузевого рівня.
Адже сутність права єдина у своє-
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текстного існування вказаної категорії у модусі «дефініції»;
– закріплення за категорією
«правова суб’єктність» постійного статусу «поняття» чи надмірно
часте формулювання її у вигляді
«дефініції» може призвести до деякої «розмитості» методологічного
потенціалу вказаної категорії;
– у загальній теорії права
трансформація категорії «правова
суб’єктність» до вигляду «терміна»
є небажаною теоретичною редукцією, якою істотно нівелюється
величезний методологічний потенціал саме категоріального наукового пізнання явища правової
суб’єктності.

Список використаної літератури
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1.

дологічного потенціалу категорії
«правова суб’єктність» як засобу
діалектичного пізнання сутності
предмета;
– ситуативне використання
до позначення категорії «правова
суб’єктність» такого термінологічного елементу, як «поняття», зумовлене переважно утилітарними
прагненнями дослідників права
до різноманітності, образності
та уникнення повторів у створених ними наукових текстах.
Воно не шкодить об’єктивному теоретико-методологічному потенціалу категорії «правова суб’єктність».
Цей же висновок є коректним
також і стосовно ситуацій кон-
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та системної істини, що характерно
для логіки діалектичної.
Підбиваючи підсумки, зазначимо про те, що:
– у філософії права, теорії
права та у галузевій доктрині
(всі вони є рівнями теоретичного
пізнання правової дійсності) вербальне позначення явища правової суб’єктності обґрунтовано
закріпилося у вигляді «категорії».
Зважаючи на те, що правова
суб’єктність є одним із визначальних утворень правової реальності,
постає її суб’єктивним «ядром»,
така ідентифікація є найбільш
коректною, відповідає потребі
у належному використанні мето-
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«Правова суб’єктність»:
категорія, поняття, термін чи дефініція теорії права?
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В. А. Січевлюк
У статті досліджено питання щодо коректності застосування вербального
інструментарію (філологічних елементів «категорія», «поняття», «термін», «дефініція»)
у процесі наукового пізнання явища правової суб’єктності. Автор приходить до висновку,
що у філософії права, теорії права та у галузевій доктрині вербальне позначення явища
правової суб’єктності обґрунтовано закріпилося у вигляді «категорії»
як засобу діалектичного пізнання сутності обраного предмета.
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«Правовая субъектность»:
категория, понятие, термин или дефиниция теории права?
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В. А. Сичевлюк
В статье исследованы вопросы, касающиеся корректности применения вербального
инструментария (филологических элементов «категория», «понятие», «термин»,
«дефиниция») в процессе научного познания явления правовой субъектности.
Автор приходит к заключению, что в философии права, теории права и в отраслевой
доктрине вербальное обозначение явления правовой субъектности обоснованно
закрепилось в виде «категории» как средства диалектического познания
сущности избранного предмета.
Ключевые слова: правовая субъектность, категория, понятие, термин, дефиниция.
Получено: 12.12.2017.
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«Legal Subjectity»:
Category, Notion, Term or Definition of Theory of Law?

V. A. Sychevliuk
The article examines the questions, concerning the correct use of the verbal toolkit
(philological elements «category», «notion», «term», «definition») in the process of scientific
cognition of the legal subjectity phenomenon. The author comes to the conclusion
that in the philosophy of law, theory of law, and in the sectoral legal doctrines the verbal
indication of the legal subjectity phenomenon has been correctly substantiated
in the form of a «category» as a mean for dialectical cognition of the chosen subject.
Keywords: legal subjectity, category, notion, term, definition.
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У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА
НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД
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З огляду на зміст та спрямованість цивільного процесуального законодавства, мета цивільного
судочинства полягає в захисті порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів
суб’єктів права, а його завданнями
є справедливий, неупереджений
та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ. У свою чергу,
право на касаційне оскарження
у цивільному, як і в інших видах
судочинства, постає найвищим
мірилом реалізації права на судовий захист в рамках національної
системи правосуддя.
Належний рівень забезпечення права на судовий захист у касаційній інстанції з боку держави виступає, таким чином, одним
із найбільш реальних та дієвих
інструментів забезпечення вказаної вимоги, хоча фактично
й не позиціонується українськи-
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ми науковцями в такому ракурсі.
Втім, враховуючи сучасний стан
та перспективи розвитку інституту касаційного оскарження
в Україні, особлива увага науковців та практиків має бути прикута
до забезпечення належного рівня
співвідношення міжнародних і національних підходів до розуміння прав людини і громадянина.
Не в останню чергу це має стосуватися права на касаційне оскарження у контексті загальновизнаного права на справедливий суд.
Слід зауважити, що досі в Україні це питання вивчалося теоретиками та практиками доволі фрагментарно. Зокрема, у загальному
контексті наукових розвідок окреслене висвітлювалося такими
процесуалістами, як В. Городовенко, К. Гусаров, В. Комаров, Д. Луспеник, А. Осетинський, С. Прилуцький, С. Притика, Н. Сакара

та ін. Проте комплексне дослідження наведеної проблематики,
а тим більше – в умовах завершального етапу реформування
інституту касації, на сьогодні відсутнє, що й зумовлює необхідність
нашого дослідження.
Загальною декларацією прав
людини 1948 р. передбачено,
що кожна людина має право
на ефективне поновлення в правах компетентними національними судами у випадках порушення її основних прав, наданих
їй конституцією або за коном
(ст. 8) [1]. Право на ефективний
засіб захисту встановлено також
у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (ст. 2)
[2] та Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод
(ст. 13) [3].
Водночас в Україні на конституційному рівні гарантується здій-
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ною у низці справ, доступ до касаційного оскарження судо вих
рішень становить собою важливу складову за безпечення прав,
гарантованих ст. ст. 6 та 13 Конвенції. До таких висновків ЄСПЛ
доходив у справах «СовтрансавтоХолдинг проти України», «Вермелен проти Бельгії» (Vermelen
v. Belgium), «Лобо Мачадо проти
П о р т у г а л і ї » ( Lo b o M a c h a d o
v. Portugal), «Кремзов проти Австрії» (Kremzov v. Austria), «Фокін
проти Росії», «Літвінова проти
Росії». Так, у рішеннях, ухвалених
20 лютого 1996 р. у справі «Вермелен проти Бельгії» та у справі
«Лобо Мачадо проти Португалії»,
Суд постановив, що мало місце порушення ч. 1 ст. 6 Конвенції, оскільки слухання в Ка саційному суді
порушили права Заявника щодо
слухань протилежної сторони [7].
У справах «Кремзов проти Австрії» (1993 р.), «Фокін проти Росії»
(2008 р.), «Літвінова проти Росії»
(2008 р.) Суд встановив порушення ст. 6 Конвенції у зв’язку з незабезпеченням заявнику належної
можливості на участь відповідно
в апеляційному та касаційному
провадженні. При цьому, у справі
«Мельник проти України» (2006 р.)
ЄСПЛ встановив, що позбавлення
заявниці доступу до суду було диспропорційним. Порушення ст. 6 § 1
Конвенції у цій справі відбулось
за таких обставин. 29 квітня 2002 р.
було залишено без розгляду касаційну скаргу заявниці, подану
26 квітня 2002 р. на рішення суду
першої інстанції та ухвалу апеляційного суду від 27 лютого 2002 р.
у цивільній справі, на підставі того,
що згідно зі ст. 321 ЦПК вона пропустила новий строк (один місяць
замість трьох) на звернення з касаційною скаргою. Європейський
суд зауважив, що процесуальні
зміни мають застосовуватись одразу, навіть якщо справа перебуває в процесі розгляду. Проте це
має відбуватись у відповідності
з принципом правової певності,
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ролівства» від 21.02.1975 р. ЄСПЛ
вказує на немислимість, поряд
з детальним описом наданих сторонам процесуальних гарантій
в цивільних справах, відсутність
першочергового захисту того,
що дає можливість практично користуватися цими гарантіями – доступу до суду [5].
Водночас М. Ентін пропонує
структурувати елементи права
на справедливий суд за таким
переліком: органічні, інституційні та процесуальні. Органічні, на
думку вченого, забезпечують ефективне користування зазначеним
правом (доступ до правосуддя та
виконання судових рішень); інституційним має відповідати судова
система (створення суду і формування складу суду на підставі закону, достатня тривалість повноважень суддів і їх незмінність
протягом строку повноважень,
незалежність і безсторонність);
процесуальні спрямовані на забезпечення реальної участі особи
в розгляді справи, змагальність
процесу, рівність сторін на всіх
етапах судового розгляду та розумні строки розгляду [6, с. 86-87].
Поряд з цим, важливо пам’ятати
про те, що право на доступ до правосуддя реалізується на декількох
взаємозалежних рівнях: фізичному, юридичному, процесуальному та економічному. Не спростовуючи вагомості кожного з них,
все ж зауважимо, що, на наш погляд, у контексті особливостей сучасного касаційного провадження визначальними є саме останні
три аспекти. Вказане пояснюється інстанційною специфікою:
якщо у фізичному розумінні доступ до правосуддя в цьому випадку гарантовано, то складнощі
цілком можуть виникнути в частині правової визначеності норм,
якими мають керуватися сторони,
та економічної доступності звернення до касаційної інстанції.
Разом з тим, згідно з правовою
позицією ЄСПЛ, сформульова-
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снення судочинства на засадах,
визначених у ч. 3 ст. 129 Основного Закону, якою передбачено
неупередженість здійснення правосуддя судом, законність та об’єктивність винесення судового рішення [4].
Разом з тим, з огляду на процеси реформування, що на сьогодні супроводжують розвиток
цивільного процесу в нашій державі, а також інтеграційний поступ
України у напрямі європейської
спільноти, особливо актуальним
є дослідження касаційного провадження саме у контексті права
на справедливий суд, встановленого ст. 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних
сво бод [3]. Зазначеною статтею
проголошено, що «кожен має
право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж
розумного строку незалежним
і безстороннім судом, встановленим законом». Зважаючи на таке,
вказане має становити безумовне
підґрунтя, насамперед, для касаційної стадії судового провадження у зв’язку з її заключним характером на національному рівні.
У світлі означеного доречно
коротко зупинитися на з’ясуванні
сутності права на справедливий
суд. Так, з формальної точки зору,
керуючись змістом ст. 6 Конвенції,
можна вести мову про такі його
елементи, як розумність строку,
незалежність та безсторонність
суду, а також публічність розгляду.
Разом з тим останні не дозволяють розкрити сутність цього права
повною мірою, а відтак, не дають
змоги простежити всі наявні особливості взаємозалежності права
на справедливий суд та права
на касаційне оскарження. Так, відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини
(далі – ЄСПЛ), невід’ємною частиною права на справедливий суд
є право на доступ до правосуддя.
Зокрема, у своєму рішенні у справі
«Ґолдер проти Сполученого Ко-
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ційної інстанції, процедура у суді
касаційної інстанції може бути
більш формальною, особливо,
якщо провадження висуваються
на розгляд суду після його розгляду судом першої інстанції, а потім
апеляційним судом («Леваж Престасьон Сервіс проти Франції»,
«Бруалья Ґомес де ла Торре проти
Іспанії») [9].
Таким чином, невіддільними
ознаками забезпечення належної
процедури касаційного оскарження виступають її відкритість та доступність, правова визначеність,
а також правосудність рішення
касаційної інстанції. Важливо,
що за допомогою вказаних елементів у їх сукупності досягається окреслена раніше мета касаційного провадження. Водночас
за відсутності принаймні одного
зі складників таке провадження, вочевидь, не може надавати
певності у його процедурній відповідності, а відтак – відповідності
принципам верховенства пр ава
та законності, по суті, втрачаючи
своє покликання, належне змістове наповнення, служіння на користь людині, суспільству, державі.
З огляду на окреслене, на жаль,
доводиться констатувати, що реформоване цивільне процесуальне законодавство подекуди уособлює собою правові застереження,
висловлені ЄСПЛ. Йдеться, зокрема, про таке.
У частині форми та змісту касаційної скарги чинним ЦПК передбачено, що касаційна скарга
у письмовій формі має містити
найменування суду, до якого подається скарга; ім’я ( найменування) особи, яка подає скаргу,
її місце проживання або місцезнаходження; ім’я (найменування)
осіб, які беруть участь у справі,
їх місце проживання або місцезнаходження; дані про рішення
(ухвалу), що оскаржується; вказівку
на те, в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення

.u

Окрім наведених, привертають увагу також рішення ЄСПЛ
у справах «Белеш та інші проти
Чеської Республіки», де Суд констатував, що правосуддя має здійснюватися відповідно до норм закону, що передбачають наявність
у сторін судового розгляду ефективного судового захисту з метою
захисту їх цивільних прав; «Філіс
проти Греції», «Станєв проти Болгарії», «Де Жуфр де ла Прадель
проти Франції», де Суд вказав
на те, що право на доступ не є абсолютним та може бути обмежено, але лише таким способом
та до такої міри, що не порушують
зміст права; «Белле проти Франції», де Суд зазначив, що для того,
аби право на доступ було ефективним, особа «повинна мати реальну
можливість оскаржити дію, що порушує її права» [9].
Водночас, згідно з позицією
ЄСПЛ, правила, які регламентують етапи і терміни подачі заяви
на судовий розгляд, спрямовані
на забезпечення належного здійснення правосуддя і відповідність нормам, а саме, принципу
правової визначеності («Кан’єте
де Гоньі проти Іспанії»). Крім того,
Суд зазначає про те, що за певних обставин справи практичний
та ефективний характер цього
права може бути порушено, наприклад, через непомірно високу
вартість провадження, зважаючи
на фінансові можливості особи,
надмірні судові збори («Креуз
проти Польщі», «Вейсман та інші
проти Румунії»); через проблеми,
що стосуються обмеження термінів («Мельник проти України»);
через існування процесуальних
заборон, які унеможливлюють
або обмежують можливість звернення до суду/ надмірний формалізм («Перес де Рада Каванільєс
проти Іспанії», «Міраґаль Есколано
та інші проти Іспанії», «RTBF проти
Бельгії»). Одночасно у своїх рішеннях суд вказує на те, що, зважаючи
на особливий характер суду каса-
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тобто чітко та прогнозовано. У цій
справі Європейський суд вказав, що за відсутності будь-яких
перехідних чи таких, що мають
зворотну силу, умов у змінених
положеннях законодавства, заявниця могла обґрунтовано очікувати, що новий кінцевий строк
на звернення з касаційною скаргою буде перенесений на 4 травня
2002 р. Тобто через місяць після
набуття чинності новою редакцією
вищезгаданої статті ЦПК.
Аналогічного висновку Суд
дійшов також у справі «Мушта
проти України » (2010 р.), де заявницею внаслідок затримки
з надісланням копії рішення апеляційної інстанції було пропущено строк на касаційне оскарження. ЄСПЛ вбачалися порушення
у тому, що застосування відповідних процесуальних обмежень
не було чітким та передбачуваним
у конкретній ситуації. Зокрема,
йшлося про те, що ані заявниця,
ані її представник не були присутні під час ухвалення рішення
апеляційним судом і тому цей суд
мав надіслати їм копію рішення протягом п’ятиденного строку. Оскільки останні очікували
на копію рішення, яку попросили
одразу, коли дізнались про нього,
закінчення строку мало бути
відкладено. Водночас Суд взяв
до уваги, що у цій ситуації заявниця і її представник діяли швидко
та відповідно до ситуації, а отже,
строк був пропущений не з їхньої
вини, ними було належно обґрунтовано клопотання про поновлення строку і що касаційну скаргу
було подано в межах загального
річного обмеження [7]. Такий висновок підтверджують і дані офіційної статистики, згідно з якими
з 993 рішень, ухвалених ЄСПЛ
протягом 2016 р. , щодо України було винесено 73, серед яких
переважає порушення Україною
зобов’язань, передбачених ст. 6
Конвенції, яка проголошує право
на справедливий суд [8].
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про обґрунтованість скарги слід
говорити вже з огляду на зміст
останньої. Отже, як реалізовуване
право, так і скарга, як вияв його
реалізації, повинні мати належний
характер, що в сукупності здатне
гарантувати захист порушених
(невизнаних, оспорюваних) прав.
Для порівняння, на рівні чинного
законодавства відповідні обмеження існують у доволі пом’якшеному вигляді, адже не поширюють
свого впливу загалом на позбавлення права на подання касаційної скарги.
Не сприятиме забезпеченню
єдності судової практики та прозорості реформованої судової
системи і право суду передавати
справу на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія або палата
вважає необхідним відступити
від висновку щодо застосування
норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше
ухваленому рішенні Верховного
Суду у складі колегії суддів з іншої
палати або у складі іншої палати
чи об’єднаної палати. Те саме стосується положення стосовно того,
що суд, який розглядає справу
в касаційному порядку у складі
колегії або палати, має право
передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду,
якщо дійде до висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна
для забезпечення розвитку права
та формування єдиної правозастосовної практики. Підставами такої
нашої позиції слугує цілковита відсутність визначеності відповідних
критеріїв та застосування низки
оціночних понять.
Важливим аспектом реалізації
права на касаційне оскарження
є можливість приєднання до касаційної скарги осіб, які беруть
участь у справі та мають право
приєднатися до касаційної скарги,
поданої особою, на стороні якої
вони виступали. Між тим, до касаційної скарги мають право приєд-
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«процесуальних фільтрів» в реалізації права на касаційне оскарження. Слід зауважити, що у запропонованому вигляді вони значно
обмежують наявні права громадян,
що суперечить ст. 22 Конституції
України. Зазначене дозволяє констатувати високу ймовірність суттєвого зростання кількості скарг,
що подаватимуться українцями
до ЄСПЛ після набуття чинності
відповідними змінами до законів
України. Насамперед, недоречним
з окреслених вище позицій є позбавлення права на касаційне
оскарження рішень у так званих
«малозначних справах», куди авторами проекту віднесено, зокрема, трудові спори, спори, що стосуються захисту прав споживачів,
а також спори, пов’язані з аліментними правовідносинами.
Слід підкреслити, що вказані
норми, з одного боку, викликають
вагомі зауваження з боку представників науки і практики, як такі,
що обмежують право на доступ
до правосуддя, а разом з тим, важко
заперечувати сам по собі факт необхідної наявності певних нормативних запобіжників, що мають
функціонувати з метою зупинення
неконтрольованого надходження
справ різноманітної направленості
до касаційної інстанції. Втім, особлива увага в цьому контексті має
бути приділена питанню достатності та обґрунтованості останніх,
право вої визначеності, недопущення надмірності (неспіврозмірності) їх з точки зору доступу
до правосуддя.
Принагідно, необхідно окреслити такі дві основні категорії,
як обґрунтованість права на звернення, що реалізується суб’єктом
подання, та обґрунтованість власне касаційної скарги. Так, якщо
вести мову про обґрунтованість
права, то слід, перш за все, зважати
на належність суб’єкта, який подає
скаргу, та належність правових
обставин, які зумовлюють таке подання. Поряд з цим, безпосередньо
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норм процесуального права; клопотання особи, яка подає скаргу;
перелік письмових матеріалів,
що додаються до скарги. Підписується така касаційна скарга
особою, яка її подає, або її представником (причому до скарги
додається довіреність або інший
документ, що посвідчує повноваження представника), а також
копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості
осіб, які беруть участь у справі,
а також копії оскаржуваних рішень
(ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.
Аналогічні вимоги до змісту
скарги містить і проект ЦПК, ухвалений в рамках Проекту Закону
про внесення змін до Господарського процесуального кодексу
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства
України та інших законодавчих
актів [10]. Разом з тим, з моменту
набуття чинності останнім, існуватиме також вимога щодо вказівки
у скарзі на дату отримання копії
рішення, що оскаржуються, а також
додання до матеріалів скарги документа, що підтверджує сплату
судового збору або, за наявності
у скаржника пільг, документа,
що їх підтверджує. Подання ж касаційної скарги, як за чинним, так
і за проектом ЦПК здійснюватиметься безпосередньо до суду
касаційної інстанції. Попри деякі
зауваження представників юридичної спільноти з цього приводу,
слід, однак, зважати на те, що такий
порядок є набагато більш прозорим та зрозумілим для скаржника, а відтак – не викликає сумніву
у своїй доречності в контексті
забезпечення права на доступ
до правосуддя. Втім, у заявників
можуть виникати питання з підстав
підвищення вимог до форми скарги, а також доступу до правосуддя.
З огляду на останнє, не може не
зумовлювати обґрунтованих дискусій питання встановлення нових
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в тому числі – касаційної інстанції. Разом з тим виникають сумніви
щодо відповідності таких строків
принципу розумності, оскільки
двомісячний термін все ж є доволі
значним, коли йдеться про питання поновлення порушених прав.
Разом з тим суттєві зміни незабаром торкнуться порядку направлення сторонам таких рішень.
Передусім заплановано досить
масштабне запровадження електронного судочинства, а відтак,
за наявності в особи електронної
поштової скриньки та у разі якщо
вона повідомила адресу останньої
судові, таке рішення надходитиме в електронному вигляді саме
на цю адресу. Те саме стосується
й обміну документами між судом
та сторонами. Втім, на наш погляд,
цілковите запровадження електронного судочинства на сьогодні
є надто завчасним, про що свідчать і об’єктивні дані офіційної
статистики: станом на 2017 рік
лиш близько 64% населення України у віці, старшому за 15 років,
є користувачами мережі Інтернет,
мешканці ж сільської місцевості
становлять тільки 27% з їх числа
[11]. Це ставить під загрозу загалом
стан забезпечення права на доступ
до правосуддя громадян (стосовно
чого, до речі, в ЄСПЛ розглядається чимало справ проти України),
адже ухваленим проектом передбачено також опублікування судових викликів та повідомлень громадян на порталі судової влади
України (якщо їхнє місцеперебування невідоме), надсилання їх засобами електронної пошти. Безумовно, для активних користувачів
мережі запропоновані способи
є зручними, але ж як бути з особами, які проживають у населених
пунктах, де інтернет-зв’язок є нестабільним, а також з мешканцями
тимчасово окупованих територій?
Проект оминає відповіді на ці запитання, а отже – не повною мірою
відповідає і на майбутні запитання
учасників судового провадження,

.u

реною. Разом з тим, слід зазначити, що нормами частини другої
цієї ж статті обмежуються і загальні строки такого оскарження
(тобто вже з урахуванням реалізації можливості їх поновлення)
в межах від трьох до десяти років
у різних випадках.
На жаль, вказане ми так само
схильні вважати недостатньо виправданим в контексті реалізації прав учасників провадження,
які законом наділені можливістю
клопотати про такий перегляд,
адже упродовж достатньо тривалого часу, який, звісно, некоректно
обмежувати 3-10-річним періодом, відсутні жодні об’єктивні перешкоди до встановлення факту
наявності порушень, їх сутності,
а отже – зберігається реальна
можливість поновлення відповідних порушених прав. Як видається, існування наведених норм
на практиці здатне негативним
чином вплинути на зростання
кількості скарг, що подаватимуться громадянами України до ЄСПЛ
з метою повноцінної реалізації
ними права на справедливий суд.
Істотні зауваження у нас викликає й підвищення ставок судового
збору, що відбудеться у зв’язку з набуттям чинності новими процесуальними кодексами, в тому числі –
за подання касаційної скарги.
У світлі того-таки права на
справедливий суд, надважливе значення мають строки розгляд у касаційної скарги, оскільки від розумності таких строків,
як ми визначились вище, залежить
повноцінна реалізація вказаного. Так, чинним ЦПК передбачено
необхідність розгляду касаційної
скарги протягом одного місяця,
тоді як ухвали суду – протягом
15 днів. Натомість, за нормами
проекту ЦПК, такі строки подовжено удвічі. Як видається, зазначену
норму можна було б пояснити приведенням законодавства до реалій
сьогодення, у яких функціонують
досить перенавантажені суди,
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натися також особи, які не брали
участі у справі, якщо суд вирішив
питання про їх права і обов’язки. У контексті забезпечення
права особи на справедливий
суд, значну роль відіграє також
право на доповнення та зміну касаційної скарги протягом строку,
відведеного на касаційне оскарження, як і право на відкликання
такої скарги. Саме вказані правила, на нашу думку, повною мірою
відображають диспозитивність
цієї стадії судового провадження.
При цьому пропонованими нормами ЦПК передбачено, що у разі
доповнення чи зміни касаційної скарги, особа, яка подала касаційну скаргу, повинна подати
також докази надсилання копій
відповідних доповнень чи змін
до касаційної скарги іншим учасникам справи; в іншому випадку
суд не враховує такі доповнення
чи зміни. На нашу думку, зазначене невиправдано переобтяжує
не лише власне ЦПК, а й загалом
порядок реалізації права на касаційне оскарження.
Критично слід оцінювати
й строки подання касаційної скарги, встановлені ст. 425 Проекту,
які передбачають суттєве звуження відповідних прав, за рахунок
зменшення строків їх реалізації.
Зокрема, з моменту набуття чинності вказаним законом, тримісячний строк в усіх наведених
випадках планується замінити
тридцятиденним [10]. Очевидною
видається надмірна скороченість
останнього, що, ймовірно, потягне
за собою значний потік клопотань
про поновлення такого строку,
а отже – складе надзвичайне навантаження на суд. Таким чином,
цілком можна очікувати ефекту,
прямо протилежного до задекларованого ініціаторами проекту:
замість оптимізації діяльності судової інстанції, вочевидь, буде
одержано її невиправдану завантаженість, що за таких умов може
видаватися навіть штучно ство-
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бюлетень міністерства юстиції україни

dp

a

як таку, що може поставити під загрозу ухвалення дійсно правосудних судових рішень.
У контексті висловленого, слід
визнати, що на сучасному етапі розвитку процесуального законодавства саме право на доступ до правосуддя є передумовою реалізації
права на справедливий суд та,
загалом, втілення мети та завдань
касаційного оскарження. Варто
також підкреслити, що праву на
справедливий суд та праву на касаційне оскарження притаманна
наступна спільність: як без забезпечення першого, так і без забезпечення другого неможливим є гарантування реалізації усіх інших
передбачених законом прав,
у тому числі таких, що підлягають
визнанню або поновленню в судовому порядку.
З урахуванням викладеного, можна дійти висновку про те,
що право на касаційне оскарження
та право на справедливий суд слід
співвідносити між собою як частину та ціле відповідно. При цьому
право на касаційне оскарження
становить собою визначальний
елемент права на справедливий
суд та, як і останнє, стає придатним
до повноцінної реалізації за умов
забезпечення доступу до правосуддя, котре, як слушно констатують
українські науковці, не повинно
обмежуватися державою жодними
прихованими або фактичними обмеженнями [15, с. 242].
Таким чином, право на касаційне оскарження уособлює собою
вияв одного з основоположних
прав людини і громадянина у сучасному цивілізованому суспільстві, оскільки з його виконанням
забезпечується повнота здійснення громадянами своїх прав. Зважаючи на запропоноване позиціонування, відтак, мають відбуватися
й подальші дослідження з окресленої проблематики.
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важує, що єдиною функцією судів
є застосування права у судових
справах, в яких цього потребують
позивачі. При цьому, в частині
захисту прав людини провідним
є значення саме Касаційного суду,
котрий має можливість контролювати застосування судами першої
та апеляційної інстанції застосування принципів Конвенції. Водночас А. Лакабарат цілком слушно
відзначає первинність принципів
Конвенції відносно внутрішнього
законодавства, оскільки авторитет
цих норм є вищим та, водночас,
надає громадянам певні додаткові
права [14, с. 218-219].
Привертає увагу те, що відповідно до ст. 55 Конституції Франції,
суддя вправі не лише переконатися
у відповідності норм внутрішнього
законодавства міжнародним договорам, а й віддати перевагу застосуванню норм Конвенції за наявності
колізії. Поряд з цим, суддя вправі
відмовитися від застосування положення національного законодавства у разі якщо та чи інша норма
суперечить ратифікованим Францією міжнародним конвенціям [14,
c. 220]. Означене якнайкраще висвітлює сутність французького судочинства як такого, що знаходить
себе у служінні правам людини.
Аналіз вказаних вище норм дозволяє дійти висновку про те, що,
ймовірно, український законодавець, надавши судді у проектах
нових процесуальних кодексів
право на відмову від застосування
норм закону або договору у випадку, якщо на розсуд суду вони
не визначають ефективного способу захисту порушеного права
чи інтересу, встановити спосіб захисту, не передбачений законом,
однак який йому не суперечить,
керувався саме практикою Франції. Втім, з урахуванням сучасних
реалій, вказану пропозицію доводиться сприймати доволі критично
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у тому числі, в суді касаційної інстанції.
Водночас, слід зауважити,
що за чинним на сьогодні порядком касаційну скаргу може бути
подано протягом двадцяти днів
з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного
суду. Разом з тим проектом вказаний строк планується подовжити до тридцяти днів, що, на нашу
думку, є доцільним з позиції забезпечення сторонам достатнього
часу на підготовку до касації.
Принагідно звернувшись
до праць К. Тольксдорфа, знаходимо основоположну ідею видатного
німецького науковця та практика,
згідно з якою національні верховні суди є гарантами захисту прав
людини та верховенства права.
Так, вчений зауважує, що цим судам
належить забезпечувати гарантії,
передбачені Конвенцією, шляхом
роз’яснення законів та зобов’язання судів щодо додержання норм
судочинства [12, с. 204]. У національному вимірі вказане означає
буквально те саме, з урахуванням
специфіки функціонування касаційної інстанції, а також з огляду
на завдання, що покладаються
на Верховний Суд.
Цікаво зауважити, що з позицій правової системи Польщі,
доступ до правосуддя, а відтак –
і доступ до касаційної інстанції,
як вирішальні складові права
на справедливий суд, є визначальними пріоритетами гарантування прав громадян. Так, у 2012 р.
тогочасний голова Верховного Суду
Республіки Польща Т. Еречінські
наголосив, що в частині доступу
до правосуддя та справедливого
судового розгляду польське законодавство повною мірою відповідає
стандартам Ради Європи [13].
Досить вдало розкрив підхід
до здійснення судочинства у Франції А. Лакабарат. Процесуаліст зау-
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РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРІОД
ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПАНУВАННЯ

В. М. Сигидин
аспірант науково-дослідницького інституту
приватного права і підприємництва
імені Ф. Г. Бурчака Національної академії
правових наук України

dp

Питання здійснення державної
реєстрації прав на нерухомість
у нашій державі є доволі актуальним, зважаючи на те, що на сьогодні інститут державної реєстрації перебуває на етапі активного
реформування. Зокрема, значних
змін зазнала система органів державної реєстрації, яка з 1 січня
2013 р. доповнилася новим суб’єктом – нотаріусами. Дослідженню
особливостей здійснення державної реєстрації в Україні присвячено праці таких науковців,
як О. В. Дзера, А. С. Кеча, С. В. Нечипорук, В. В. Сенчук, С. О. Слободянюк, І. В. Спасибо-Фатєєва,
Р. О. Стефанчук, С. Я. Фурса, Є. О. Ха-
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ритонов та ін. Водночас на сьогодні у вітчизняній цивілістиці досить
мало праць, які б розглядали саме
історико-правові аспекти розвитку
державної реєстрації на українських землях, у тому числі, витоки здійснення реєстрації прав на
нерухомість нотаріальними органами. Саме тому, на нашу думку,
це питання потребує ґрунтовних
досліджень на різних історичних
етапах розвитку нашої держави,
у тому числі й за часів литовсько-польського панування.
Після занепаду Київської Русі
з огляду на розширення обігу нерухомості на українських землях постала об’єктивна потреба

у забезпеченні більш детальної
та чіткої регламентації реєстрації
нерухомого майна і прав на нього.
Протягом тривалого часу «Руська правда» залишалась основним
правовим джерелом давньоруських князівств і надалі мала значний вплив на розвиток правових
систем Великого князівства Литовського і Польського королівства,
у складі яких перебувало більшість
українських земель [1, c. 14].
Варто зауважити, що ЛитовськоПольська доба вважається наступним після доби Київської Русі
періодом розвитку інституту державної реєстрації прав на майно
на українських землях. Як відомо,
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лялися так званими земськими
уставними грамотами. Наприклад,
«такою грамотою після Люблінської унії вінницький староста Калиновський дістав пустиню «Умань»,
а в 1580 р. канівський і черкаський
староста отримав уставну грамоту
на просторі землі в середній Полтавщині» [6, c. 275]. Привілеї та грамоти видавались із кінця ХІV до середини ХVІ ст.
Аналізуючи історичні джерела,
можна дійти висновку, що досить
вагому роль у підтвердженні права
власності на нерухоме майно
відігравали й судові рішення. Так,
як зазначалось у п. 19 Статуту Великого князівства Литовського
1529 р., «если бы совершеннолетние братья, родные или состоящие в более отдаленном родстве,
владели совместно каким-нибудь
неразделенным имением, а потом
перед судом разделили его и письменно оформили раздел, то такого раздела должны между собою
придерживаться вечно» [7, с. 43].
Тобто, як наголошує С. О. Слободянюк, за рішенням суду відбувалось
визнання права власності на майно
кожного із них. Однак ці правові документи мали силу, але право захисту у власника виникало лише з моменту отримання великокняжого
листа, який у свою чергу міг бути
отриманий лише в разі ігнорування
судового рішення іншою стороною
у справі [1, c. 15].
Крім того, дозволялось передання майна у власність на підставі
заповіту, який також можна віднести до правовстановлюючих документів. Відповідно до Литовських
статутів тестамент (духовний лист,
заповіт) складався за життя на
рухоме та нерухоме майно. Згідно з арт. 17 розд. І Статуту 1529 р.
при укладенні заповіту його необхідно було оголосити перед
великим князем або «перед якимнебудь урядником того повіту,
в якому [спадкодавець. – В. С.]
живе» [8, c. 62]. Спадкодавцем
могла бути особа, яка мала право
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церковного тощо. Зауважимо, що
правовий режим маєтків залежав
від способу їх придбання. Розрізнялися: а) одержані у спадщину
родові володіння («отчини», «дідини»); б) одержані в користування
за службу на певний час; в) «куплені»; г) пожалувані (князем, шляхтою тощо). Якщо власник купленого
маєтку розпоряджався ним вільно,
то щодо землеволодінь, отриманих
іншими шляхами, існували обмеження. Так, згідно з Литовськими
статутами 1529 і 1566 pp. власники родового й вислуженого майна
могли продавати, міняти, дарувати лише третину такого майна [4,
с. 54]. І це й не дивно, адже, як відомо, право власності на землю,
у тому числі право розпорядження
землею, у Великому князівстві Литовському належали великому князеві, а шляхта користувалась лише
частиною таких повноважень. Великий князь видавав письмові документи – великокнязівські листи,
які, по суті, були першими правовстановлюючими документами
того часу і передавали право власності на землі з державної власності (особистої власності князя
Литовського) у власність панів,
шляхтичів та інших представників
знаті. Згідно з арт. 2 розд. 1 Литовського статуту 1529 р. шляхта
набувала право земельної власності шляхом купівлі-продажу, застави, оренди, обміну та дарування. За право бути власником землі
шляхта повинна була відбувати
військову службу [5, c. 9].
Як свідчать історичні джерела, великокнязівські листи були
не єдиними правовстановлюючими документами. Також великі
князі литовські видавали спеціальні привілеї, які стосувалися панів
і шляхти. Привілеями закріплювалися у власність або довічне володіння землі, господарські замки
й волості, а також надавалась можливість власникам нерухомого
майна розпоряджатися ним на свій
розсуд. При цьому привілеї оформ-
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починаючи із XV ст., на основі положень «Руської правди» здійснюється кодифікація тогочасних
правових актів, найвпливовішими з яких був Судебник Великого князя Казимира IV Ягеллона
(1468 р.), а також три Литовських
статути (1529 р., 1566 р., 1588 р.),
які фактично містили перші спроби законодавців побудувати право
власності на основі правовстановлюючих документів, що підтверджували право власності
на нерухомість.
Загалом, як стверджують дослідники цього періоду, і в польському, і в литовському праві поняття власності з’явилося досить
рано. Так, у Статуті 1529 р. існував
спеціальний термін «власність»,
хоча подеколи траплялося і таке
поняття, як «отчина». Об’єкти власності були різними: маєток із залежними селянами, орні землі, ліси,
сіножаті, озера, річки, продукти
сільського господарства і ремісницького виробництва, будівлі тощо.
Важливого значення при цьому
набував поділ усіх речей на рухоме і нерухоме майно. До останнього згідно з польським правом
належало усе, що було пов’язане
із землею. За правом Великого
князівства Литовського до нерухомого майна зараховувалися маєтки, землі, будівлі, ліси тощо [2, c. 87].
Нерухоме майно виступало у таких
формах: «земля», «слід» (ділянка,
що оброблялася однією людиною),
«служба» (за обсягом повинностей
відповідало «сліду», проте майно
могло перебувати у володінні кількох осіб), «двір», «село», «селище»,
«слобода», «монастир», «волость»
[3, с. 23].
Цілком закономірним є той
факт, що оскільки на українських
землях Литовсько-польської доби
панував феодалізм, то положення
Литовських статутів основну увагу
приділяли правовому регулюванню саме феодального землеволодіння, зокрема, великокнязівського, магнатського, шляхетського,
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1545 р. у значенні оцінки стану
військової справи. Пізніше в сенсі
урядового опису державних маєтностей цей термін вперше було
вжито в конституції Пйотрковського сейму 1562-1563 рр. [13, c. 313].
Як вказують історики, до люстрації
входив опис центрального замку
(як єдиного вцілілого після нападів
ворожих військ поселення. – В. С.),
стан його укріплень, вигідність чи
невигідність положення, перелік
озброєння та запасів боєприпасів
і продовольства, доходів старости
тощо. Для опису доходів старости
зазначалася чисельність міського
населення, а також перераховувалися села, приписані до замку,
часто з поіменним перерахуванням
мешканців [14, c. 21-22]. Із зазначеного можна зробити висновок,
що у тогочасному розумінні цього
слова люстрація передбачала перевірку та опис королівських маєтностей, що здійснювалась спеціально уповноваженими на те особами
з метою огляду та отримання інформації про використання державних
володінь. Можна також стверджувати, що інвентаризація і люстрація
були фактично одними з перших
форм здійснення реєстрації нерухомості та прав на неї на українських землях за часів Литовськопольської доби.
Аналізуючи історико-правові
джерела, можна говорити про існування на українських землях
Литовсько-польської доби також
документів державного податкового обліку – поборових і поголовних (для пізніших часів) реєстрів
та тарифів подимного податку.
Обидва вказані типи податкової
документації мали своїм завданням охоплення всього оподатковуваного населення. Але якщо
вибирання побору супроводжувалося звільненнями від його сплати
спустошених поселень, що відбивалося на якості і повноті поборових реєстрів, то реєстри (тарифи) подимного орієнтувалися на
фіксування всіх димів як одиниць

.u

Як вказують історичні джерела, спочатку облік майна та прав
на нього виражався у формі інвентаризації. Інвентаризація як форма
контролю за станом господарства
широко практикувалася в усіх
категоріях земельних володінь
Польщі, починаючи з XV ст. Раніше
всього інвентарні описи почали
складатись у церковних маєтках,
а з часом стали успішно застосовуватися також у королівських
та шляхетських володіннях. Пізніше так звані люстраційні інвентарі виступали одним із основних
джерел інформації при складанні
люстраційних актів (протоколів)
[11, c. 43]. Як свідчать джерела, найчастіше інвентарні описи приватних володінь проводились під час
передачі маєтків в оренду чи заставу, в разі їх продажу, переходу
в спадщину, розподілу між нащадками тощо. Саме таким є інвентар,
складений 1620 р. після смерті протягом 1618-1619 рр. двох останніх Олександрових синів, Януша
і Костянтина, для справедливого
розподілення маєтків між їхніми
сестрами – Софією, Катериною
і Анною-Алоїзою [12, c. 130].
Значного поширення також набула й люстрація як один із різновидів описово-статистичної документації. Аналіз історичних джерел
дозволяє стверджувати, що люстрація земель дещо відрізнялась
від інвентаризації, зокрема, у тому,
що, як правило, проводилась стосовно цілого регіону (волості, землі),
а інвентаризація стосувалася опису
маєтків. У той період люстрації
мали значення загальнодержавних
обстежень господарсько-фінансового стану королівщин (державних
маєтностей) з метою отримання
даних про стан та результати експлуатації державних володінь
і прибутків. Саме слово «люстрація» у цей час означає «оглядати»
або «вивчати». Історичні пам’ятки
свідчать, що в законодавстві Великого князівства Литовського термін
«люстрація» вперше було вжито
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на відчуження власності. Заповіданню підлягали майно, набуте
законним способом, а також права
та обов’язки, пов’язані з цим майном [9, c. 34]. Водночас необхідно
зауважити, що право власності
на спадщину переходило до нового власника за життя заповідача; якщо ж власник помер, право
власності вимагало підтвердження
у Великого князя або у Пани-раді.
Отже, основними правовстановлюючими документами за часів Литовсько-польської доби на теренах
України були: а) великокнязівські
листи; б) уставні грамоти; в) судові
рішення; г) заповіти (тестаменти,
духовні листи); ґ) цивільно-правові
договори (дарчі, купчі/продажні
угоди, менові листи (угоди обміну)).
Договори здебільшого укладались у письмовій формі. У деяких
випадках закон вимагав для договорів дотримання обов’язкової
письмової форми. Така форма
була обов’язкова, наприклад, для
договору позики на загальну суму
понад 10 коп грошей. Лише в письмовій формі укладались угоди про
землю. У випадку продажу або дарування спадкових, вислужених,
куплених та іншим способом придбаних маєтків складали запис,
скріплений підписом і печаткою
того, хто продавав або дарував.
Обов’язковою була присутність
трьох-чотирьох свідків шляхетського походження, які також засвідчували запис своїми печатками
[10, c. 28].
Варто зауважити, що за часів
Литовсько-польської доби стрімкий економічний розвиток, зокрема, активний обіг землі у товарногрошових відносинах, а, отже,
й значна кількість письмових документів, що закріплювали та посвідчували права на нерухоме майно,
зумовили об’єктивну потребу
у здійсненні їх обліку та систематизації. З огляду на це розпочався
процес становлення більш розвинутої системи державної реєстрації
прав на нерухоме майно.
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чових прав на нерухомість стала
історичним прообразом діючого
на сьогодні в Україні Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно, а її існування сприяло подальшому становленню та розвитку системи державної реєстрації
прав на нерухомість на українських землях.
При цьому окрему увагу слід
приділити дослідженню суб’єктів, які здійснювали підготовку
та ведення письмових документів,
що підтверджували речові права
на нерухомість, а також обліковореєстраційної документації. Як вказують дослідники, письмові документи складали, як правило,
різні писарі і реєнти, що діяли при
тих чи інших урядових органах.
Вони ж записували в актові книги
як ті угоди, які укладались перед
урядом, так і ті, про внесення яких
у книгу просили контрагенти. Писарями були постійно призначені
особи. Це пояснюється тим, що писарі були фахівцями в канцелярських і судових справах, вони навіть
супроводжували урядових намісників у їхніх роз’їздах по державі
і загалом їхня праця високо цінувалася [19, c. 113].
Загалом аналіз історичних джерел свідчить, що урядові писарі
виконували значний обсяг роботи.
Зокрема, за зверненнями приватних осіб вони готували дарчі грамоти, що посвідчували привілеї,
засвідчували угоди щодо нерухомого майна, вносили копії документів у спеціальні книги тощо.
Як вказувалося раніше, писарі
також були наділені повноваженнями щодо ведення реєстрів. Беручи до уваги вищевказане, робимо
висновок, що, як і в період існування Київської Русі, писарі Литовсько-польської доби фактично виконували нотаріальні функції, у тому
числі й щодо здійснення реєстрації
речових прав на нерухомість.
Отже, незважаючи на те, що
у законодавстві Литовсько-польської доби відсутні прямі норми, які б
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шуку необхідних записів. Першими
до окремих книг почали записувати судові рішення, або декрети.
Згодом у практичній діяльності
адміністративно-судових установ
виокремилися три основні види
книг актових записів: а) декретові,
що велися тільки під час судових
сесій; б) записові, до яких вносилися дуже різні за видовими ознаками записи нотаріального порядку:
угоди (заставні, мінові, відступні),
договори, зобов’язання майнового
і особистого характеру, королівські
привілеї і жалувальні грамоти, сеймові конституції постанови повітових сеймиків і конфедерацій, установи про податки і мита, люстрації
та ін. [17, с. 72].
Важливо зазначити, що переважна більшість книг та реєстрів
часів Великого князівства Литовського вміщена у найбільш відомій
пам’ятці державного діловодства –
так званій Литовській Метриці,
яка за своєю сутністю є комплексом
упорядкованих і об’єднаних у вигляді зшитків або книг різноманітних матеріалів із діловодства великокнязівської канцелярії Великого
князівства Литовського XV-XVIII ст.
Головними з-поміж цих матеріалів
є копії документів, що видавалися від імені великого литовського князя, пани-рад і сейму та
підлягали необмеженому в часі
зберіганню. На основі цих записів
державна канцелярія видавала на
відповідні звернення юридично
завірені виписи [18]. Тобто ця історична пам’ятка, вміщуючи значний обсяг відомостей, зокрема,
щодо нерухомого майна та прав
на нього, виконувала юридичнореєстраційні функції, носила ознаки публічності, адже формувалася урядовими канцеляристами
як уповноваженими представниками державної влади, а також характеризувалася систематичністю
та регулярністю ведення. Із зазначеного можна зробити висновок,
що Литовська Метрика у частині
вміщення інформації щодо ре-
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оподаткування. При цьому, як свідчать джерела, з точки зору інформативності, тарифи поступаються
поборовим реєстрам. Так, перші
фіксують власників і в низці випадків посесорів, назви населених пунктів, кількість одиниць
оподаткування – димів (житлових
будівель), які аж ніяк не тотожні
окремим господарствам. Другі ж
поряд із обов’язковою вказівкою
на власника, і так само іноді й посесора, та назву поселення містили
свідчення про структуру оподатковуваного населення і низку інших
даних [15, c. 9]. Отже, доходимо
висновку, що складання та ведення
вказаних вище документів податкової звітності також можна віднести до проявів становлення системи державної реєстрації речових
прав на теренах України насамперед з огляду на характер інформації, яку вони містили. Це, зокрема,
відомості про об’єкти нерухомості
(житлові будівлі, споруди), їх власників та володільців, а також майнове становище останніх.
Як свідчать історичні пам’ятки,
усі письмові документи щодо речових прав на нерухомість, зокрема, грамоти, привілеї, судові
рішення, інвентарні та люстраційні
акти, тарифи тощо, систематизувалися у спеціальні реєстри у формі
книг, до яких вносилися відомості
про власників та володільців,
а також основні характеристики
нерухомого майна. Знаходимо дані,
що наприкінці XV ст. писарі готували привілеї й одночасно копіювали їх у реєстри, які хронологічно
охоплювали від 3 до 7 місяців і містили декілька десятків привілеїв.
Потім реєстри переписувались
у «зшитки» («книги»), декілька
«зшитків» складали «книги листів
судових і данин» [16, c. 32].
Актові книги адміністративносудових установ, або шляхетських
судів, мають різні види. З XVI ст. відбувалася систематизація записів
до окремих книг, спричинена незручністю загальних книг для по-
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ні книги та реєстри. Останні, своєю
чергою, об’єднані у найвідомішому зводі державної документації – Литовській Метриці, яка може
вважатися прообразом сучасного
Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно. Крім того, важливо зауважити, що повноваження
щодо ведення обліково-реєстра-

ційних матеріалів у період Литовсько-польської доби належали урядовим писарям, які були
наділені також нотаріальними
функціями. З огляду на це їх можна
порівняти із сучасними нотаріусами, зокрема, у частині здійснення останніми функцій державних
реєстраторів.
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регулювали відносини здійснення
державної реєстрації речових прав
на теренах України, аналіз історичних джерел свідчить, що саме у цей
період становлення української
державності здійснюються перші
спроби обліку та систематизації
відомостей щодо права власності
та інших речових прав у відповід-
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ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
У ПЕРІОД ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПАНУВАННЯ

В. М. Сигидин
У статті проаналізовано особливості здійснення державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно на українських землях у період Литовсько-польської доби.
Встановлено, що правовий режим маєтків залежав від способу їх придбання.
Доведено, що звід обліково-реєстраційної документації – Литовську Метрику –
можна вважати прообразом сучасного Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно, а урядових писарів, які були уповноважені
на ведення обліково-реєстраційної документації – прообразом сучасних нотаріусів.
Ключові слова: державна реєстрація, власність, право власності,
реєстр, нотаріус, нерухоме майно, речові права.
Стаття надійшла до редакції: 6.12.2017.
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регулювання сутності
поняття «бюджетний період»
та його роль в ефективному
бюджетуванні країни

А. В. Кравченко
студентка 2 курсу юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
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Соціально-економічний розвиток українського суспільства впродовж багатьох років відбувається
в умовах недофінансування всіх
без винятку галузей господарства
та супроводжується постійним неефективним використанням наявних бюджетних ресурсів. У цьому
контексті особливої актуальності
набуває аналіз основних дефініцій бюджетного законодавства
з метою підвищення ефективності,
збалансованості, обґрунтованості
і результативності бюджетного
процесу.
У зв’язку з чим, маємо на меті
розглянути складові бюджетного процесу і звідси предметом
цієї статті є дослідження терміна
«бюджетний період» у контексті

його ролі в переході до нових важелів побудови ефективної системи державного управління у сфері
фінансів.
Відповідно до визначення, що
міститься на сайті MBA Skool: «Бюджетний період – це визначений
майбутній період часу, протягом
якого оцінюються доходи та витрати. Бюджет може бути підготовлений будь-яким суб’єктом, який заробляє та витрачає гроші. Це може
бути індивід, група індивідів, сім’я,
компанія (організація) або уряд.
Бюджетування, як правило, проводиться для коротких, середніх
або довгострокових періодів. Бюджетний період може бути різним
для кожного суб’єкта господарювання. Сім’я може робити бюджет

кожного місяця. У цьому випадку
бюджетний період становить один
місяць, а уряд, як правило, має
бюджетний період у 12 місяців».
У Бюджетному кодексі України
[1] спостерігається така ж тенденція щодо визначення часових меж
бюджетного періоду – терміном
в 1 рік. Проте в цьому й інших
законодавчих актах не міститься
визначення бюджетного періоду,
яке саме б визначало його зміст
і сутність. Так, відповідно до ст. 3
Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів,
що складають бюджетну систему
України, становить один календарний рік, який починається
1 січня кожного року і закінчується
31 грудня того ж року. Неприйнят-

45

думки експертів з права

a

Парламенту країни, на якій приймається бюджет.
У другу чергу, на наш погляд,
причинами д ля встановлення
часових меж бюджетного періоду мають слугувати календарні
періоди, в які та чи інша галузь
економіки дає найбільші доходи
до державного бюджету. Наприклад, в Україні це може бути аграрний (зерновий) сектор, доходи
якого тісно пов’язані з кліматичними умовами і залежать від літньої
пори року.
Але одним із істотних факторів
визначення бюджетного періоду,
вважаємо, має бути його можливість забезпечити ефективне,
цільове і якісне витрачання державних коштів.
Звичайно, ефективність конкретного бюджетного періоду буде
залежати і від попереднього довгострокового бюджетного планування і прогнозування.
Проте на сьогодні в Україні
спостерігається інша тенденція,
коли бачимо в грудні місяці при
мінусовій температурі ремонт
доріг, шкіл, садочків тощо.
Наприклад, щороку в Україні
на виконання державного бюджету приймається відповідне
розпорядження Кабінету Міністрів
України, яким регулюються питання розподілу увідповідному році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих
територій [3]. Якщо проаналізувати нормативно-правову базу,
то помітимо таку тенденцію:
саме розпорядження ухвалюється
не раніше травня місяця, а потім
в нього активно вносяться зміни
в останню декаду бюджетного
періоду. Так, 27 вересня 2017 р.
до такого розподілу були ухвалені
зміни, якими передбачаються видатки, зокрема, на: капітальний ремонт котельні та системи опалення
у загальноосвітніх школах у декількох областях, капітальний ремонт
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як вважає згаданий науковець, на
той час у багатьох країнах намітився перехід термінів бюджетного
року до календарного. На думку
Р. Д. Білокур, збіг в часі бюджетного року з календарним значно
полегшить завдання складання
економічних прогнозів в області
доходів і витрат державних бюджетів різних країн [2].
Проте аналіз часових меж бюджетних періодів цих країн дає
підстави говорити про їх періодичну часову зміну. Наразі можемо прослідкувати, що, наприклад,
бюджетний період США та Швеції
на початку 20 ст. мав часові межі
з 1 липня по 30 червня, а зараз
бюджетний період США починається з 1 жовтня і закінчується 30 вересня, а бюджетний період Швеції
триває з 1 січня по 31 грудня.
Це констатує той факт, що кожна
держава, враховуючи ряд об’єктивних і суб’єктивних причин, прагне
до ефективного використання
бюджетних коштів, у зв’язку з чим
у певний конкретний історичний
період розвитку може змінювати
підходи до визначення бюджетного періоду.
На наш погляд, як весь бюджетний процес, так і сам бюджетний
період, в кожній країні характеризується своїми особливостями,
що обумовлені формою державного устрою, формою правління,
рівнем економічного розвитку
країни, історичними традиціями.
Те, що бюджетний період не збігається з календарним роком, обумовлене також і історичними причинами, традиціями, пов’язаними
з термінами скликання Парламенту,
збору урожаю, від якого тривалий
час у минулому залежали доходи
бюджету. І це слугує факторами
зміни часових меж бюджетного
періоду в різних країнах в різні
історичні періоди їх розвитку.
У першу чергу, на нашу думку,
початок бюджетного періоду,
як правило, пристосовується
до закінчення бюджетної сесії
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тя Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року
не є підставою для встановлення
іншого бюджетного періоду.
Відповідно ж до статті 96 Конституції України бюджетний період
для Державного бюджету України за особливих обставин може
бути іншим, ніж календарний рік.
Особливими обставинами, за яких
Державний бюджет України може
бути затверджено на інший,
ніж календарний рік, бюджетний
період, є: введення воєнного стану
та оголошення надзвичайного
стану в Україні.
При цьому, якщо аналізувати
бюджетне законодавство різних
країн світу, то можна констатувати той факт, що бюджетний період
більшості країн світу дорівнює
одному року та збігається з календарним. Водночас є низка країн,
де ця тенденція відрізняється.
Так, наприклад, у працях Р. Д. Винокур періоду початку 20-го ст.
вказується, що у більшості країн
бюджетний рік відповідає календарному року (СРСР та інші
соціалістичні країни, Франція,
Канада, Італія, ФРН (Федеративна Республіка Німеччина), Бразилія, Південна Родезія (сучасна
Зімбабве), Мексика, Аргентина,
Індонезія тощо), у деяких країнах
бюджетний рік охоплює період
дії з 1 липня по 30 червня (США,
Італія, Швеція, Норвегія, Об’єднана Арабська Республіка (сучасний
Єгипет), Судан, Кенія), в інших –
з 1 квітня по 31 березня (Великобританія, Японія, Індія, Данія, Канада, ПАР (Південно-Африканська
Республіка), Нігерія і ін.). У таких
країнах, як Бірма (сучасна Республіка Союзу М’янма), Цейлон (сучасна Шри-Ланка), Таїланд та ін.,
бюджетний період починається з 1 жовтня і продовжується
по 30 вересня, а в Туреччині бюджет складається і виконується протягом бюджетного періоду з 1 березня по 28 лютого. Разом з тим,
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час бюджетного періоду підлягає
постійному проміжному контролю
з метою співвідношення запланованих і фактичних надходжень
і звідси, на нашу думку, виникає
дискусійне питання щодо доцільності перегляду бюджетного періоду в Україні.
Вважаємо, що зміна бюджетного періоду в Україні, а саме встановлення його з 1 жовтня по 30 вересня матиме наслідком набагато
вищу ефективність використання
бюджетних коштів, пов’язаних
з видатками розвитку, та забезпечить його вищу результативність, спрямовану на досягнення
цілей, запланованих на основі
національної системи цінностей
і завдань інноваційного розвитку
економіки, шляхом забезпечення
якісного надання послуг, гарантованих державою, при залученні
мінімального обсягу бюджетних
коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу
коштів, оскільки, на наш погляд,
визначення бюджетного періоду
є першим кроком у процесі бюджетування країни.

om
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ються для них за умови виконання відповідно до технологічних
вимог. А отже, спрямовувати бюджетні кошти на такі роботи варто
було б до кінця вересня календарного року.
Чому ж ми постійно спостерігаємо картинку ремонтів соціальної сфери у грудні місяці? А тому,
що бюджетний період в Україні
завершується 31 грудня. Крім того,
зміни до Державного бюджету відповідно до ст. ст. 52-53 Бюджетного
кодексу України можуть вноситися
у разі перевиконання за підсумками трьох кварталів надходжень
Державного бюджету України,
врахованих у розписі Державного
бюджету України на відповідний
період, більше ніж на 15 відсотків
відповідно до частини першої ст. 53
цього Кодексу. Це означає, що додаткові кошти, які можуть бути
спрямовані на капітальні видатки,
так як і ремонти соціальної сфери,
будівництво доріг, з урахуванням
існуючого в Україні бюджетного
періоду можуть з’явитися не раніше
жовтня місяця.
Відповідно, можна констатувати, що виконання бюджету під
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дитячих навчальних закладів (заміна даху), капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць відповідних
населених пунктів, реконструкцію
будівель дитячих садків та навчальних закладів із застосуванням заходів теплореновації (заміна даху,
вікон, дверей та утеплення фасаду).
Як бачимо, акт прийнятий у вересні
місяці поточного року. Відповідно
до п. 3 цього розпорядження вказаний перерозподіл видатків слід погодити з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету. Це означає, що, враховуючи процедури,
передбачені Регламентом Верховної Ради України, кошти в регіони,
яким передбачається ця субвенція,
надійдуть не раніше кінця жовтня
місяця поточного року, а то й початку листопада. Про яку ефективність використання бюджетних коштів і якість бюджетного процесу
можна говорити, якщо виконання
робіт, на які спрямовуються кошти,
потребують відповідних погодних
умов, пов’язаних з температурним режимом та сухою погодою?
Це означає, що роботи, здійснені
в цей період, не зможуть витримати
гарантійні терміни, які встановлю-
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діяльності захисника та представника
особи по наданню правової допомоги:
історико-правові аспекти

В. В. Власюк
здобувач Національної академії прокуратури України

dp

Відповідно до статті 3 Конституції України, права і свободи
людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності
держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [3].
Захисник та представник особи
по наданню правової допомоги –
це учасники процесу, які здійснюють діяльність, безпосередньо пов’язану з реалізацією ними
функцій захисту прав, свобод і законних інтересів певних категорій
учасників або представництва інтересів у суді фізичних або юридичних осіб. При цьому перешкоджання такій діяльності визнається
злочинним.

Водночас відповідальність
за посягання на діяльність захисника і представника особи
по наданню правової допомоги
в кримінальному законодавстві
України з’явилась порівняно недавно (із прийняттям Кримінального кодексу України (далі –
КК України) в 2001 р.). Тому аналіз
положень законодавства, що встан о в л ю в а л о в і д п о в і д а л ь н і ст ь
за втручання в діяльність захисника та представника на різних
історичних етапах, надасть можливість визначити основні тенденції правового забезпечення
досліджуваного питання та сформулювати пропозиції щодо його
подальшого розвитку.

Проблематика кримінальної відповідності за посягання
на діяльність захисника чи представника особи по наданню правової допомоги була предметом розгляду таких вчених, як А. М. Бойко,
В. І. Борисов, Т. В. Варфоломеєва,
В. А. Козак, С. С. Мірошниченко,
В. О. Навроцький, О. Е. Радутний,
О. Д. Святоцький, Є. В. Фесенко, П. С. Фріс та деяких інших.
Однак генеза становлення кримінальної відповідальності за характеризовані злочини не отримала достатнього наукового
висвітлення. Вказане обумовлює
актуальність обраної теми статті.
Мета цієї статті полягає в дослідженні історико-правових
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думки експертів з права
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Найдетальніше інститут захисту та представництва знайшов своє відображення в Статуті
1588 р., де адвокатська діяльність
визначалась окремою професією.
Так, в арт. 57 «Хто б сам не міг
або не вмів у суді виступати, і про
надання прокуратора людям убогим» було зазначено: «... де б хто
не міг або не вмів сам мовити
і справу свою в суді вести, а через
убозтво і нестатки свої прокуратора сам собі найняти не міг,
як вдови і сироти, і просили б вряд
про прокуратора, тоді вряд має такому прокуратора задарма надати
і наказати за них у суді відповідати» [18]. Таким чином, Статути
Великого князівства Литовського
хоча й визнавали можливість залучати захисника та представника
у процес, проте норм, які встановлювали відповідальність за посягання на забезпечення охорони
цих осіб, не знали.
За часів Гетьманщини (16491764 рр.) зберігається тенденція
до впровадження інституту захисту та представництва. Водночас
жодного кодифікованого нормативного акта цього періоду видано не було. Продовжувало свою
дію Магдебурзьке право, Литовські статути та звичаєве право.
І лише після розроблення кодексу
«Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.), роль
і значення діяльності захисника
та представника були чітко виписані. Саме тут чи не вперше був
використаний термін «адвокат».
Зокрема в арт. 7 гл. VIII «О адвокатах и поверенных» зазначено,
що: «Адвокат, пленепотент, патрон,
прокурор и повереный называется тот, кто в чужом деле, с порученья чьего, вместо его, в суде обстоюет, ответствует и расправляется»
[9]. В арт. 5 гл. VII «О безопасности
судей и других судовых чиновников во время суда» конкретизовано, що: «Кто бы там же в суде,
судью или другого члена судового зашиб либо ранил, от чего бы
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должны были иметь дело только
с ними» [13].
У коментарі до ст. 58 Псковської судної грамоти уточнювалося,
що судове представництво допускалось тільки для захисту інтересів жінок, малолітніх, монахів
та монахинь, старих та глухих [13].
Однак вести мову про інститут
захисту як такий та кримінальну відповідальність за втручання
в діяльність захисника чи предст а в н и к а в се щ е н е м ож н а .
Якщо представник вже стає відомий судочинству, то захисник
(як учасник процесу) – ще ні.
У подальшому, із появою
в українських містах Магдебурзького права (починаючи з XV ст.),
в судових процесах з’являється
такий учасник процесу, як захисник. Хоча чіткі норми, які б вказували на підстави залучення захисника або ж представника
чи відповідальність за можливий
вплив на них – відсутні.
У Статутах Великого князівства
Литовського 1529, 1566, 1588 рр.
діяльність захисника чи представника визначалась опосередковано. В основі Статутів знаходились
норми звичаєвого права України,
Литви та Білорусії, які отримали
кодифікований характер. У Статуті
1529 року була вперше проведена норма, яка регулювала участь
у суді адвокатів (прокураторів)
[17]. Термін «адвокат», «захисник»
чи «представник» не вживалися.
Однак на суді були особи, участь
яких за своїм значенням була представництвом інтересів. Наприклад,
у ст. 8 Статуту 1529 р. «Про зміну
в судовому процесі однієї особи
іншою» зазначено: «... якби яка
людина змінила іншу в суді у якійсь
справі, то вона буде зобов’язана
сама за неї відповідати, а залученого до справи відповідача буде
звільнено від явки... Проте той приятель не повинен виступати у суді
доти, поки його довіритель не з’явиться особисто і не доручить йому
справи у суді» [17].

dp

co
i.c

om

аспектів встановлення кримінальної відповідальності за злочини,
що посягають на діяльність захисника чи представника особи
по наданню правової допомоги.
Захисник чи представник
особи по наданню правової допомоги завжди знаходились в особливому правовому положенні,
що було зумовлено їх процесуальним статусом.
Починаючи з часів раннього
феодалізму (Х-ХIV ст.), коли процеси державотворення перебували в стані формування, у відомій
пам’ятці права – «Руській правді»
можемо віднайти витоки нормативного регулювання участі захисника чи представника в процесі.
Так, у ст. 10 «Короткої редакції
«Руської правди» зазначалось, що:
«Аще ли ринеть мужь мужа любо
от себе любо к собе, 3 гривне,
а видока два выведеть; или будеть
варяг или колбяг, то на роту» [13].
У «Пространній редакції «Руської правди» прямого посилання
на участь захисника чи представника особи також не знайти.
Однак у ст. 18 «О поклепней вире»
зазначено: «Аще будеть на кого поклепная вира, то (о) же будеть послухов 7, то ти выведуть виру; паки
ли варяг или кто ин то два» [13].
Зміст цієї стат ті визначає,
що для відведення неправдивого
звинувачення в умисному вбивстві необхідно знайти не менше
двох послухів (свідків), які можуть
«вивести віру», тобто відвести
це звинувачення. «Послухи» не виконували прямої функції захисту
чи представництва особи в сучасному її розумінні, але виступали
на стороні обвинуваченого і могли
ручатися за нього.
Перші згадки про представника як учасника процесу можна
віднайти в Новгородській судній
грамоті 1471 р., у ст. 5 якої зазначалось: «Ответчик или истец,
имевшие представителей в судебном процессе (а кто кого в суду
посадит, ино тот с тем и ведается),

50

№ 12(194) 2017 РОКУ

бюлетень міністерства юстиції україни

dp

a

У характеризований період
більша частина території України перебувала в складі Російської імперії. Однак історично
склалося так, що частина західноукраїнських земель знаходилась під владою Речі Посполитої,
а також Австро-Угорської імперії.
Організація роботи захисника
в Австро-Угорській імперії вперше визначалась в положенні
від 14 травня 1781 р. про загальний судовий устрій, а Тимчасове
положення про адвокатський порядок від 16 липня 1849 р. стало
першим австрійським законом,
який стосувався тільки адвокатури і поширювався на всю монархію. Поява постійного положення про адвокатуру від 6 липня
1868 року, що діяло фактично
до кінця існування Габсбурзької
монархії, значно покращило стан
адвокатури в цілому, внаслідок
чого зростала кількість адвокатів
[17]. Кримінальної відповідальності за втручання в діяльність
захисника чи представника особи
перебачено не було.
Від початку Радянського періоду й утворення УРСР, хоча й не одразу, правове положення захисника та представника зазнало
суттєвих змін. У 1939 р. було видане Положення про адвокатуру
СРСР [8], де вперше надавалося
визначення «адвокатури», «адвоката», «колегії адвокатів». Однак
лише після прийняття Конституції УРСР в 1978 р. [8] інститут
адвокатури отримав конституційне закріплення. А вже через два
роки був прийнятий Закон УРСР
«Про затвердження Положення про адво катуру Української
РСР» від 31.10.1980 р. № 1050-X
[8]. Цими нормативними актами
розширювався правовий статус
захисника, але не передбачалось
норм, які б визначали охорону
його діяльності. Не містилися такі
положення й у Кримінальному кодексі УРСР 1922 р. та Кримінальному кодексі УРСР 1960 р.

om

.u

ма заклала основи компетентної
й самокерованої організації адвокатів та відповідної професії,
що мала два різновиди. Це присяжні повірені, які давали професійну присягу адвокатів (зазвичай, ними були випускники
університетських курсів юридичних наук) і приватні повірені, які
займались індивідуальною адвокатською практикою (професійні
об’єднання присяжних повірених
організовувалися за територіальною ознакою) [1]. У 1864 р. набуває чинності Статут кримінального
судочинства (далі – СКС), в якому,
з-поміж інших положень, передбачалось, що «при отобрании от подсудимого объяснений может находиться и избранный им защитник,
если он явится в суд к назначенному сроку» (п. 526) [16].
Однак про кримінально-правову охорону професійної діяльності
захисників чи представників цього
історичного періоду можна говорити лише опосередковано, оскільки
в ст. ст. 491-492 СКС зазначалось,
що: «Участвующие в деле лица
могут приносить жалобы на всякое
следственное действие, нарушающее или стесняющее их права.
Свидетели, сведущие люди, поручители, понятые и другие призываемые к следствию лица могут
приносить жалобы лишь на притеснения и неправильные взыскания, коим они сами подверглись
при следствии» [16].
Таким чином, від початку XVIII ст.
й до початку ХХ ст. розвиток інституту захисту загалом залежав від тих
політичних та економічних умов,
які склались на території України.
Водночас норм, які б регламентували кримінальну відповідальність за посягання на професійну
діяльність захисника чи представника, все ще не було. Погодимось
із твердженням О. Д. Святоцького
про те, що українська адвокатура
у дожовтневий (1917-го р.) період
не змогла набути своїх особливостей та специфічних рис.

co
i.c

не воспоследовала смерть, такому
преступнику надлежит руку отсекти, за увечье или рану увеченному платеж удвое, по званию его;
а когда бы от того бою или раны
воспоследовала смерть судьи или
кто другой из судовых членов убит
был, такого убийцу четвертовать»
[9]. Вперше на нормативному рівні
була здійснена спроба встановити захист не лише судді, а й інших
учасників процесу (адвоката,
представника, прокурора (як обвинувача) та ін.).
Під час перебування України
в складі Російської імперії на перших етапах влада підтримувала
позицію проти існування адвокатури в цілому. Як зазначає І. Я. Семенюк, свого часу Катерина ІІ
наголошувала: «Адвокаты и прокураторы у меня не законодательствуют и никогда законодательствовать не будут, пока я жива».
Микола І вказував, що «. . .пока
я буду царствовать, России адвокаты не нужны, проживем без них».
Така позиція була зумовлена тим,
що у цей період у діяльності адвокатури намітилась певна опозиційність до влади, що проявлялося
під час політичних процесів [15].
На початку XVIII ст. спостерігається поетапне відмежування
адміністративної й судової юстиції, що було зумовлено розвитком
законотворчого процесу Російської імперії, до складу якої входила
більша частина українських земель.
Після того, як з 1 січня 1835 р. набрав чинності Звід законів Російської імперії, у державі почали
діяти кримінальні та кримінальнопроцесуальні норми, сконцентровані у книзі другій XV тому
Зводу [6].
Після судової реформи 18601864 рр. правовий статус захисника та представника також
зазнає змін в частині удосконалення окремих положень, що регулюють, у тому числі, охорону
цих учасників процесу. Як зазначає С. Н. Гаврилов, судова рефор-
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думки експертів з права

a

кримінального судочинства серед
багатьох інших питань врегулював
особливості призначення захисника особі чи участі її представника.
Самостійної (окремої) кримінальноправової охорони діяльність цих
учасників процесу не отримує;
4 ) ч е т в е рт и й е т а п : 1 9 1 72001 рр. Період, за якого спостерігались процеси державотворення (утворення й розпаду УНР,
Гетьманату Скоропадського та Директорії), де розвитку інституту
кримінально-правової охорони
діяльності захисника чи представника особи не приділялось
значної уваги; а також період існування Української РСР, де були
прийняті КК 1922 та 1960 рр.
Жоден з них не передбачав санкції за посягання на діяльність захисника чи представника особи.
Хоча номінально Конституція
УРСР 1978 р. гарантувала кожному право на захист;
5) п’ятий етап: 2001 – донині.
Виокремлення цього періоду зумовлене прийняттям в 2001 р.
КК України, в якому шляхом
встановлення в ст. ст. 397-400
кримінальної відповідальності за
втручання в діяльність захисника
чи представника особи по наданню правової допомоги, погрозу
або насильство щодо цих осіб,
умисне знищення чи пошкодження їх майна, а також за посягання
на їх життя у зв’язку з діяльністю,
пов’язаною з наданням правової
допомоги, визначені механізми
кримінально-правової охорони
цих осіб.

.u

данню правової охорони значною
мірою регламентується Законами
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5.07.2012 р.
№ 5076-VI [10] та «Про безоплатну
правову допомогу» від 2.06.2011 р.
№ 3460-VI [11].
П р о а н а л і з у в а в ш и і сто р и ко-правові аспекти встановлення
кримінальної відповідальності
за злочини, що посягають на діяльність захисника й представника
особи по наданню правової допомоги, пропонується виокремити п’ять основних етапів становлення такої відповідальності
в кримінальному праві України:
1) перший етап: кінець IX –
сер. XIII ст. Період зародження
української державності, існування Київської Русі. Характеризується початком формування процесуальних норм, спрямованих на
захист, зокрема, й залученням
свідків для особистого захисту.
Інститут захисника та представника ще не відомий судочинству;
2) другий етап: сер. XIII ст. –
1864 р. Період появи перших кодифікованих нормативних актів,
які регламентували участь захисника чи представника у судочинстві. Судовий процес набуває
ознак інстанційності. В процесі
захист отримує не тільки суддя,
а й інші учасники судового провадження. Норми, які би передбачали кримінально-правову
охорону діяльності захисника
чи представника – відсутні;
3) третій етап: 1864-1917 рр.
Прийнятий у 1864 р. Статут

dp

co
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om

У проекті КК України № 1029
від 12.05.1998, що був підготовлений Комітетом з питань боротьби
з організованою злочинністю і корупцією [5], статей, які б визначали кримінальну відповідальність
за протиправні посягання чи утиски
захисника чи представника особи
по наданню правової допомоги,
не передбачалось. Однак у процесі
його доопрацювання в другому
читанні було запропоновано додати до розд. XVIII «Злочини проти
правосуддя» ст. 410 «Втручання
в діяльність захисника чи представника особи», ст. 411 «Образа
захисника чи представника особи»,
ст. 412 «Погроза або насильство
щодо захисника чи представника
особи», ст. 413 «Умисне знищення
або пошкодження майна захисника чи представника особи», ст. 414
«Посягання на життя захисника
чи представника особи у зв’язку
з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги». Ці пропозиції були враховані.
І лише після прийнят тя КК
2001 р., у ст. ст. 397-400 вперше
було передбачено кримінальну відповідальність за злочини,
що посягають на діяльність захисника чи представника особи
по наданню правової допомоги.
Тому академік В. В. Сташис, аналізуючи КК України, справедливо
зазначив, що у ньому «криміналізовані нові види злочинних проявів, які у практиці ще якихось
5-10 років тому не зустрічались»
[19]. Окрім того, діяльність захисника й представника особи по на-
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Литовського 1529 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса :
Юрид. літ., 2002. – 464 с.
Статути Великого князівства Литовського : у 3-х т. – Т. ІІІ : Статут Великого князівства
Литовського 1588 року : у 2 кн. – Кн. 2 / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка,
А. Панькова. – Одеса : Юрид. літ., 2002. – 568 с.
Сташис В. В. Загальна характеристика Кримінального кодексу України / В. В. Сташис //
Новий КК України: питання застосування і вивчення : мат. міжн. науково-практ. конф.
[Харків] 25-26 жовтня 2001 р. – Х. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 5-10.
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призначення

Призначення
ЮРЧАК ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень Управління державної
виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

МОІСЕЄВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

a

наказ від 5.10.2017 №3903/к

.u

директор Департаменту державної виконавчої служби
наказ МЮУ від 18.10.2017 №4066/к

ВАСИЛЬЄВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

om

начальник Управління методичного забезпечення
наказ МЮУ від 25.10.2017 №4172/к

co
i.c

Інформація надана Департаментом персоналу
Міністерства юстиції України

вітаємо

dp

з Днем народження!

7 ГРУДНЯ

Шановна Оксано Володимирівно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо Вам безмежного щастя і достатку,
щодень світлої долі та злагоди!

ПАЩЕНКО
ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Директор Департаменту
Державної кримінально-виконавчої
служби України
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вітаємо

з Днем народження!

a

21 ГРУДНЯ
ГЕЦАДЗЕ
ГІЯ ГІЗОЙОВИЧ
Заступник
Міністра юстиції України

om

.u

Шановний Гіє Гізойовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо міцного здоров’я та сили для здійснення
поставлених перед собою задач!
Многая літа!

23 ГРУДНЯ

dp

co
i.c

Шановний Ігоре Сергійовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо Вам перемог, удачі та натхнення,
здійснення мрій і тільки позитивних думок!

БАГНО
ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

в. о. директора Департаменту
з питань судової роботи
та банкрутства

29 ГРУДНЯ
Шановний Іване Юрійовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо мирного неба над головою,
справжнього добра і впевненості у майбутньому!

ЛІЩИНА
ІВАН ЮРІЙОВИЧ
Заступник міністра юстиції України –
Уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини
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призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження!

.u

8 ГРУДНЯ

a

Членів наукової ради та редакційної колегії
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
ІНШИНА МИКОЛУ ІВАНОВИЧА

om

завідувача кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук,
професора, академіка НАПрН України, заслуженого юристаУкраїни,члена редакційної колегії журналу
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

13 ГРУДНЯ

ВИШНЕВСЬКОГО АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА

co
i.c

адвоката, заслуженого юриста України,
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

14 ГРУДНЯ

ШЕМШУЧЕНКА ЮРІЯ СЕРГІЙОВИЧА

dp

директора Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України,
доктора юридичних наук, академіка НАН України, академіка НАПрН України,
заслуженого діяча науки і техніки України, члена наукової ради журналу
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

25 ГРУДНЯ

ДЕНИСОВА ВОЛОДИМИРА НАУМОВИЧА

завідувача відділу міжнародного права та порівняльного правознавства
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук,
професора, члена-кореспондента НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України,
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

З повагою
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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вітаємо
1 ГРУДНЯ

САВ’ЮК ОЛЬГУ ДМИТРІЇВНУ

a

з Днем народження!

om

4 ГРУДНЯ

.u

заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

ХАРЧЕНКА СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА

заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Волинській області

7 грудня

co
i.c

Дремлюгу Василя Микитовича

начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

15 ГРУДНЯ

ХАРДІКОВА В’ЯЧЕСЛАВА В’ЯЧЕСЛАВОВИЧА

dp

заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області

17 ГРУДНЯ

ЧОРНОБАЯ ОЛЕКСАНДРА ЮРІЙОВИЧА

заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області
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призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо
17 ГРУДНЯ

a

з Днем народження!
МЕЛЮХОВА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА

.u

начальника Південно-Східного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

23 ГРУДНЯ

om

ТРЕЙТЯКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА

начальника Головного територіального управління юстиції
у Чернігівській області

28 ГРУДНЯ

КОВТУНА АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

co
i.c

заступника начальника Південного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

29 ГРУДНЯ

Клюєва Олександра Миколайовича

dp

директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені
заслуженого професора М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

З повагою
колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «Укрправінформ»,
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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вітаємо
2 ГРУДНЯ

СІРЕНКО ОКСАНУ ОЛЕКСІЇВНУ

a

з Днем народження наших колег!

2 ГРУДНЯ

.u

директора Третього харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

ГРУШИЦЬКУ ЮЛІЮ ЮРІЇВНУ

om

в. о. директора Першого львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

4 ГРУДНЯ

ПАХОТУ ІВАНА ГРИГОРОВИЧА

начальника організаційного відділу управління «Львівська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна
платформа» Координаційного центру з надання правової допомоги

co
i.c

7 ГРУДНЯ

МІТРОФАНОВУ НАТАЛЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ

начальника інформаційно-аналітичного відділу управління «Львівська міжрегіональна ресурснокомунікаційна платформа» Координаційного центру з надання правової допомоги

9 ГРУДНЯ

ВАСИЛЯКУ ОКСАНУ МИКОЛАЇВНУ

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві

dp

10 ГРУДНЯ

КОСОНОГ ОКСАНУ ВІКТОРІВНУ

директора Павлоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

11 ГРУДНЯ

ГЕТЬМАНСЬКОГО ЯРОСЛАВА ІГОРОВИЧА

начальника Управління інформаційних технологій та аналізу даних
Координаційного центру з надання правової допомоги

12 ГРУДНЯ

ДРАГІЛЄВУ ЛЮБОВ ЮРІЇВНУ

в. о. директора Вишневського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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призначення
вітаємо з днем народження

12 ГРУДНЯ

ПОТАПЕНКО ІРИНУ ІВАНІВНУ

заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності управління
«Харківська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа»
Координаційного центру з надання правової допомоги

13 ГРУДНЯ

ТРОЦЕНКА СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА
15 ГРУДНЯ

a

заступника директора Координаційного центру з надання правової допомоги

.u

ЛИСКО КАТЕРИНУ МИКОЛАЇВНУ

в. о. директора Броварського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

16 ГРУДНЯ

om

АРЦИМОВИЧ АНАСТАСІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ
начальника методичного відділу управління
«Одеська міжрегіональна ресурсно-комунікаційна платформа»
Координаційного центру з надання правової допомоги

19 ГРУДНЯ

ВАЛІЄВУ СВІТЛАНУ ІВАНІВНУ

co
i.c

заступника начальника юридичного управління – начальника відділу кадрової роботи
Координаційного центру з надання правової допомоги

23 ГРУДНЯ

ШЕВЧУК АЛЬОНУ ЮРІЇВНУ

головного спеціаліста фінансового відділу Координаційного центру з надання правової допомоги

24 ГРУДНЯ

ОСЬМАК МИКОЛУ РУСЛАНОВИЧА

dp

начальника відділу аналізу даних Координаційного центру з надання правової допомоги

30 ГРУДНЯ

ГНАТУШУ НАТАЛІЮ ВІКТОРІВНУ

заступника директора Другого миколаївського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

З повагою
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги,
редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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ПЕРЕЛІК

.u

a

нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у листопаді 2017 року
Наказ від 03.11.2017 № 3428/5

om

Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження
Дата та номер державної реєстрації 07.11.2017 № 1351/31219

Наказ від 10.11.2017 № 3540/5

Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

co
i.c

Дата та номер державної реєстрації 14.11.2017 № 1386/31254

Наказ від 13.11.2017 № 3548/5

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
Дата та номер державної реєстрації 13.11.2017 № 1383/31251

Наказ від 13.11.2017 № 3552/5

dp

Про затвердження Порядку оцінювання адвокатів за результатами конкурсу
з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги,
та форм документів, що використовуються під час його проведення
Дата та номер державної реєстрації 14.11.2017 № 1387/31255

Наказ від 14.11.2017 № 3572/5

Про внесення змін до Порядку проведення антикорупційної експертизи
Дата та номер державної реєстрації 17.11.2017 № 1402/31270

Наказ від 14.11.2017 № 3573/5
Про внесення змін до Порядку реалізації арештованого майна
Дата та номер державної реєстрації 14.11.2017 № 1391/31259

63

думки експертів
з права
ПЕРЕЛІК
наказів Міністерства
юстиції України
Наказ від 14.11.2017 № 3574/5
Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 06 лютого 2017 року № 292/5
Дата та номер державної реєстрації 14.11.2017 № 1393/31261

Наказ від 14.11.2017 № 3575/5
Про внесення зміни до Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів
за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування

Наказ від 17.11.2017 № 3599/5/618

a

Дата та номер державної реєстрації 14.11.2017 № 1394/31262

.u

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України,
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Дата та номер державної реєстрації 21.11.2017 № 1422/31290

om

Наказ від 27.11.2017 № 3790/5

Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України
Дата та номер державної реєстрації 29.11.2017 № 1446/31314

Наказ від 27.11.2017 № 3791/5

Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців

co
i.c

Дата та номер державної реєстрації 28.11.2017 № 1442/31310

Наказ від 27.11.2017 № 3792/5

Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію приватних виконавців
Дата та номер державної реєстрації 28.11.2017 № 1443/31311

Наказ від 27.11.2017 № 3793/5

Про внесення змін до Порядку допуску до професії приватного виконавця

dp

Дата та номер державної реєстрації 28.11.2017 № 1444/31312
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Управління систематизації законодавства та координації правової роботи
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,
тел. (044) 279-68-58

