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Створення національної системи пробації є одним із пріоритетів стратегії
реформ Уряду України та Міністерства юстиції України для того, щоб стати
на цивілізований шлях правосуддя, який передбачає верховенство права, винесення
справедливих рішень і уникнення непотрібних для нашого суспільства втрат.
Нині відбувається активне реформування судової системи, пенітенціарної системи, частиною якої
є система пробації, яка не є самостійною, а частиною реформи юстиції в Україні.
Офіційно система пробації запрацювала з 1 січня 2017 р., хоча
фактично впровадження пробації
розпочалося ще з серпня 2015 р.,
коли Закон України «Про пробацію»
був введений у дію. Але ж система
не просто зміна назв у нормативних
документах. Це абсолютно новий
механізм, який передбачає створення не тільки законодавчої бази,
підзаконних актів, національних
інструментів, за допомогою яких
персонал пробації має створювати
ефективний вплив на життєдіяльність правопорушника і його поведінку. Зрозуміло, що за півроку
і навіть за рік навчити персонал,
який професійно виконуватиме
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Втрати можуть бути не тільки економічними, а й передусім соціальними. Статистика свідчить, що витрати на людину, яка залишається
відбувати покарання у суспільстві,
набагато менші, ніж на людину,
яка відбуває покарання у в’язниці.
А отже, держава має вишукувати
величезні суми, щоб утримувати засуджених у місцях позбавлення волі.
І все ж, економічні втрати не головне. За ґратами втрачаються соціальні зв’язки, необхідні для розвитку
особистості. Потрапивши в місця
позбавлення волі, будь-яка людина
втрачає можливість розвиватися, забуває навички і здобутки, які могли
б бути корисні не лише для неї особисто, а й для держави. Окрім того,
вона може втратити сім’ю, власне
майно, нарешті людяність і становити загрозу для суспільства, а отже,
не мати перспективи подальшого
нормального життя.

БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА – ЦЕ ГОЛОВНА МЕТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ.
ЦЕ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ ШЛЯХ, ЯКИЙ ДОВІВ СВОЮ ЕФЕКТИВНІСТЬ У СВІТІ
ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ОСОБАМИ, ЯКІ СТАЛИ НА ХИБНИЙ ШЛЯХ.
ТОМУ ЦЯ РЕФОРМА НЕОБХІДНА ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН.
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функції, передбачені законом, неможливо. Тому офіційний старт системи відкладався до 1 січня 2017 р.
За даними Міністерства юстиції
України, в системі пробації нині
працює майже 4 тис. осіб. По всій
Україні створено 498 підрозділів
пробації. А більш як 70 тис. засуджених до покарання з позбавленням
волі потрапляють під дію системи
пробації.

У чому суть пробації?

Система пробації налічує в арсеналі дієві засоби і способи, за допомогою яких арештована особа
і її захисник можуть донести до суддів справжні причини ув’язнення.
Система альтернативних покарань, не пов’язаних з позбавленням
волі, яка існує у всьому світі, існувала в Україні й раніше. А отже, була
можливість застосовувати покарання, не пов’язані з позбавленням волі.
Якщо раніше виконувалися
адміністративно-контрольні функції (є обов’язки, які мають бути виконані, виконав – покарання завершене), то пробація передбачає систему
заходів, щоб не лише виконати
це покарання, а й реабілітувати людину і усунути ті чинники, які впли-

бюлетень міністерства юстиції україни
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ного і працівників пробації, який
має влаштовувати обидві сторони.
У Законі України «Про пробацію» – досудова доповідь –
«це письмова інформація для суду,
що характеризує обвинуваченого».
В інших документах – це інформація, яка подається суду уповноваженим органом пробації для висновку
щодо можливості виправлення засудженого без позбавлення або обмеження волі. Досудова доповідь
складається з характеристики
обвинуваченого, з оцінки вчинення повторного правопорушення,
а також висновків щодо можливості покарання без застосування
позбавлення або обмеження волі.
Досудова доповідь– це не просто
характеристика, написана від руки
на одному аркуші, це документ,
який надається на вимогу суду
і щодо якого суд ухвалює своє рішення. Інформація, яка міститься
у досудовій доповіді, ґрунтується
на основі відповідного інструменту. Це не просто думка працівника
системи пробації, це узагальнення
всієї інформації, відомої про обвинуваченого, як тієї, що міститься
в обвинувальному акті, так і інформації, яку про нього можуть надати рідні, близькі, він сам і органи
установ, де працював, навчався,
жив тощо. Уся вказана інформація
аналізується працівником пробації
для визначення можливості ризику повторного правопорушення
і його небезпеки для суспільства.
Також додається перелік заходів,
які пропонує здійснити пробація,
якщо суд дійде висновку про можливість застосування цієї системи.
Досудова доповідь є обов’язковою для осіб, які обвинувачуються
у вчиненні злочинів невеликої або
середньої ступені тяжкості, а також
тяжких злочинів, нижня межа покарання яких не перевищує 5 років.
Окрім того, особлива категорія
осіб, для яких складання досудової
доповіді є обов’язковою процедурою – неповнолітні обвинувачені,
що вчинили правопорушення, за які
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ною внутрішнього світу, що суттєво
впливають на поведінку людини.
Пробація не зменшує покарання, а пропонує цивілізований,
більш виважений підхід до міри
відповідальності особи. А найголовніше, з точки зору перспективи –
він більш ефективний.
Абсолютно помилковим твердженням є переконання, що пробація прагне пом’якшення міри
відповідальності правопорушників, адже передбачає пріоритет
у застосуванні до правопорушників покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. На це особливо
нарікають особи, які потерпіли від
злочинів. І тому є противниками
пробації. Але це абсолютно не так.
Пробація не намагається пом’якшити, а лише забезпечити норму,
що записана у Кримінальному кодексі України у частині застосування покарань: «необхідні, доцільні
і достатні для того, щоб людина
виправилася». Система пробації
намагається показати і з’ясувати,
наскільки можливі зміни людини
без ув’язнення. Хоча можуть бути
ситуації, коли без заходів ізоляції від суспільства неможливо
обійтися, бо особа становить для
нього високу небезпеку. Саме тому
законодавством передбачено,
що пробація застосовується не
до всіх видів злочинів. І досудові
доповіді готуються не до всіх обвинувачених, а лише тих, які обвинувачуються у злочинах невеликої
або середньої ступені тяжкості.
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нули на її протиправну поведінку.
У співпраці із засудженою особою
заохотити її до змін і допомогти
виправитися. На сьогодні головний слоган української пробації –
це можливості для змін. І це її суть.
У системі пробації застосовується такий термін, як «альтернативи
ув’язненню». І насправді, суттєва
відмінність: покарання не пов’язане з позбавленням волі, як просто
покарання, тобто потрібно виконати певні обов’язки, і як альтернатива
позбавленню волі, яка спрямована
не лише на контроль за виконанням обов’язків, покладених судом,
а й на реабілітацію засуджених до
покарання. Тобто це реабілітаційний підхід до правопорушників,
про який неодноразово згадують
у своїх доповідях Міністр юстиції
України Павло Петренко і його заступник Денис Чернишов, який є куратором нашої служби.
Пробаційний нагляд – суттєва
відмінність від контролю за виконанням покарання, пов’язаним
з позбавленням волі, тому що
він включає як контроль, так і під
тримку. Тобто разом з засудженим
створюється план вирішення його
проблемних питань і його змін.
Особа повинна заявити про свою
готовність змінитися, а пробація
повинна запропонувати їй свою
допомогу у вирішенні тих питань,
які вона не здатна вирішити сама
або не знає як, або не бачить перспективи, чому вона має це робити та у чому переваги зміни її поведінки.
Пробаційні програми – це соціальні програми, соціально-психологічного або психокорекційного
спрямування, які зобов’язує пройти
суд для того, щоб засуджений змінив свою поведінку, своє ставлення до оточення і навіть внутрішній
світ. На відміну від обов’язкового
проходження лікувальних програм,
пов’язаних із залежностями, переважно алкоголем та наркотиками,
у світі вже давно лікувальними називають програми, пов’язані із змі-

Досудова доповідь:
мета і обов’язок

На етапі судового розгляду
введена така новація, як досудова
доповідь, тобто персонал пробації
розпочинає співпрацю з арештантом ще до того, як винесено судове
рішення, і розбирається у причинах,
які спонукали його до того, щоб
вчинити протиправні дії і зрозуміти,
наскільки арештований готовий
змінитися. Досудова доповідь –
це спільний документ обвинуваче-
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годи. Якщо обвинувачений не погоджується з матеріалами справи,
він може дописати у досудовій доповіді, з чим саме, а суд в свою чергу
зобов’язаний уточнити деталі через
запит працівників пробації, чому
вони склали такий висновок.

Права і обов’язки осіб,
щодо яких
застосовується пробація

.u
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У Законі України «Про пробацію»
зазначені базові права і обов’язки,
які розповсюджуються на всіх осіб,
щодо яких застосовується пробація.
Найбільша категорія – це звільнені
від покарання з випробувальним
строком. Щодо інших – застосовуються такі покарання, як громадські
та виправні роботи, заборона займати певні посади або займатися
певною діяльністю.
Права:
– знати свої права і обов’язки;
– бути проінформованими про відбування покарання;
– отримувати необхідні консультації і допомогу від працівників
пробації;
– брати участь у всіх програмах
і заходах, які проводить служба
пробації;
– оскаржувати дії і бездіяльність
працівників пробації.
Обов’язки:
– виконувати обов’язки, покладені
на засудженого судом або передбачені українським законодавством;
– не вчиняти правопорушення;
– в иконувати вимоги персоналу
пробації, які надані йому законом;
– надавати персоналу пробації необхідну і достовірну інформацію
для виконання своїх функцій.
А щодо осіб, звільнених з випробувальним строком, існує ціла низка
обов’язків, які на них покладає суд.
Але це не означає, що за їх невиконання передбачається одразу
подання матеріалів в суд для застосування санкцій. До того, як подати
матеріали до суду, а вони застосо-

вуються виключно судом, у працівників пробації є досить широкий
арсенал попереджень – від усних
до письмових. Також персонал має
право з’ясовувати місцеперебування
такої особи через рідних, але найкращий варіант, коли засуджені самі
зацікавлені у співпраці з персоналом пробації, і в будь-який час можуть поінформувати про обставини,
які не дозволяють виконати свої
обов’язки.
За невиконання обов’язків по
кожному виду покарання передбачені певні санкції. Якщо йдеться
про громадські і виправні роботи,
то у Кримінальному кодексі України існує таке поняття, як ухилення
від виконання покарання, за яке
порушується кримінальне провадження. Але і відповідальність наступає не одразу. Спершу персонал
пробації з’ясовує обставини, які перешкоджають відвідувати заходи.
Якщо особа відкрито відмовляється виконувати обов’язки, тільки тоді
звертається до суду.
Щодо звільнення з випробувальним строком існують такі санкції, як скасування випробувального
строку та направлення на виконання покарання, замість якого призначений випробувальний термін, а це,
як правило, позбавлення або обмеження волі.
Українське законодавство в галузі пробації має власну новацію, якої немає в деяких країнах,
де пробація існує. Згідно із змінами
до Закону України «Про пробацію»
у системі дозволяється змінювати
обов’язки, покладені судом, але
тільки за рішенням суду, якщо виникають об’єктивні обставини, які не
дозволяють засудженому виконати
ці обов’язки. Але він має обговорити
ці обставини з персоналом пробації
і якщо вони дійсно об’єктивні, працівники пробації можуть клопотати
перед судом скасувати цей обов’язок без санкцій або змінити його на
інший. Але це можливо лише у тому
випадку, коли є співпраця і бажання засудженого змінитися.
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обвинувачуються у неповнолітньому віці, незалежно від виду злочинів, у яких вони обвинувачуються.
Існують винятки, пов’язані з певними процесуальними діями, передбачені Цивільним процесуальним
кодексом України, якщо складено
клопотання прокурора, наприклад,
про звільнення від кримінальної відповідальності або заміни
кримінальної відповідальності
щодо неповнолітніх засобами примусово-виховного впливу.
Які права мають обвинувачені
у процесі підготовки досудової доповіді, і чи повинні вони бути зацікавлені у її складанні? Щодо прав,
то у Законі України «Про пробацію»
прописано, що обвинувачений має
право на складання досудової доповіді. І це дуже важливе право,
адже передбачає безпосередню участь обвинуваченої людини
у процесі, щоб довести суду власне
бачення ситуації. Тому навіть у інформаційних буклетах, які видаються неповнолітнім обвинуваченим для того, щоб вони зрозуміли,
що таке досудова доповідь, використовується слоган: «Досудова доповідь – це твій шанс розказати
суду свою історію». Це дійсно шанс
розповісти про ті факти, яких немає
в матеріалах досудового слідства.
У досудовій доповіді обвинувачені, як правило, розповідають,
що правопорушення не було їх
метою, що так склалися обставини,
і вони не розуміли, що вчиняють
злочин. Більше того, процесуальний
кодекс розширює права обвинуваченого щодо досудової доповіді.
Там записано, що він має право бути
проінформований про мету досудової доповіді і її зміст. А вже брати
участь в її складанні або не брати –
це особисте право кожного, кому
надається такий шанс. Бувають
випадки, коли особа не долучається до досудової доповіді, бо вважає, що немає в ній сенсу. Але має
право ознайомитися з висновком
досудової доповіді і, що важливо,
внести свої пропозиції в разі нез-
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Павло Петренко

a

відзвітував про роботу
Міністерства юстиції у І кварталі 2017 року
Січень

ми системи виконання судових
рішень, та розширено коло осіб,
які мають право на безкоштовного
державного адвоката.
«За ініціативою Мін істерств а
юстиції Парламент прийняв законодавчі зміни, які розширили
коло осіб, які мають право на безкоштовний адвокатський захист,
додавши до цього списку внутрішньо переміщених осіб та наших
захисників»,– зауважив Павло
Петренко.

побутовою корупцією»,– наголосив очільник Мін’юсту.
У Києві був відкритий центр
ювенальної пробації.
«Діти, які потрапляли в цю систему, фактично не мали шансів
повернутися до нормального життя.
Пробаційні центри – це можливість
без застосування примусу і тюремних правил змінити таких дітей
і повернути їх до нормального
життя», – зауважив Міністр юстиції.
Продовжила роботу комісія
з розгляду скарг на дії реєстраЛютий
торів. Було розглянуто 2 великі
Мін’юст домігся прийнят тя кейси та повернуто право власУрядом рішення про збільшення ності на землю 150 селянам Кірозаробітної плати державним но- воградщини і 52 мешканцям квартаріусам в 3 рази.
тир у Києві.
Також відбулися запуск проекту
державно-приватного партнерства
«ТАК САМО В ЛЮТОМУ МИ ЗАПУСТИЛИ для побудови нових СІЗО, розширення проекту «Шлюб за добу»,
НА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
підписання мирової угоди з одним
ПРОЕКТ «ОНЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ». з найбільших виробників ліків
від гепатиту «С».
75 МІЛЬЙОНІВ РАЗІВ УКРАЇНЦІ
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Мін’юст отримав визнання своєї
роботи з боку групи експертів
«Vox Ukraine». Ця організація вперше в історії Міністерства юстиції
включила відомство до трійки лідерів у напрямі запровадженн я
реформ.
Так само в рамках роботи Мі
ністерств а юстиції була продовжена успішна робота із захисту
українського бізнесу й інвесторів.
Комісія з розгляду скарг на
дії реєстраторів врятувала від
захоплення одну з найбільших
сільгоспкомпаній країни – агрохолдинг «Мрія».
Було оголошено набір для проходження навчання на приватних виконавців. 210 слухачів уже
пройшли цей курс і нині можуть
подавати документи для складання іспиту для отримання права займатися цим видом діяльності.
«Ми провели децентралізацію
у сфері реєстрації актів цивільного стану. Уряд схвалив наш законо
проект, яким передбачена передача повноважень з реєстрації
у сфері РАЦС місцевим органам
влади. Документ вже внесено на
розгляд Верховної Ради»,– сказав
Міністр юстиції.
Був запущений реєстр боржників, який є частиною рефор-

.u

13 квітня Міністр юстиції Павло Петренко в рамках прес-конференції поінформував громадськість
про досягнення Мін’юсту в І кварталі 2017 року та поділився планами.
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СКОРИСТАЛИСЯ НАШИМИ
ОНЛАЙН-СЕРВІСАМИ.
Це значить, що 75 мільйонів
разів українці не спілкувалися
з бюрократами. 75 мільйонів разів
вони не заповнювали купу паперів
і не мали небезпеки постати перед

Березень

Мін’юст розширив проект «Шлюб
за добу». Тож нині ця послуга доступна у 34 містах та 1 селищі.
«Окрім того, ми розширили
наш проект з видачі свідоцтв про
народження безпосередньо у пологових. Ми ввели нові послуги – реєстрація місця проживання

бюлетень міністерства юстиції україни

i.c
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дитини та отримання онлайн державної допомоги при народженні.
Остання послуга доступна на сайті
Мінсоцполітики»,– зауважив Павло
Петренко.
За ініціативи Мін’юсту було
проведено скасування понад
100 бюрократичних актів, у тому
числі й радянських часів, які створювали бар’єри для підприємців
та громадян.
«Ми мали кілька позитивних рішень у міжнародній діяльності Мін істерств а юстиції. Була
підписана спільна заява і план
співробітництва з Міністерством
юстиції Німеччини, яким ми активізували співпрацю в напрямку правової роботи і правової
освіти. Це надзвичайно важливо
в рамках запуску національного
проекту «Я маю право!». Так само
ми підписали меморандум з США,
за яким системі БПД виділено
1 мільйон доларів технічної допомоги. Це свідчить, що не лише
українські громадяни довіряють
даному проекту, а й у наших міжнародних партнерів є довіра до
проекту, який повертає Україні
справед ливість»,– наголосив
очільник Мін’юсту.
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ПАВЛО ПЕТРЕНКО ТАКОЖ ПОВІДОМИВ, ЩО СЕРЕД НАЙБЛИЖЧИХ ПЛАНІВ –
ЗАПУСК ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «Я МАЮ ПРАВО!».
НА ЙОГО ПЕРЕКОНАННЯ, ВЕЛИЧЕЗНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА –
СИСТЕМНЕ НЕЗНАННЯ ГРОМАДЯНАМИ СВОЇХ ПРАВ. ЗА ТАКИХ УМОВ БЮРОКРАТ, КОРИСТУЮЧИСЬ НЕЗНАННЯМ
ГРОМАДЯНАМИ СВОЇХ ПРАВ, АБО ВИМАГАВ ХАБАРЯ, АБО НІЧОГО НЕ РОБИВ. ДАЛІ ТАКОГО НЕ МАЄ БУТИ.

«Проект складатиметься з тематичних блоків у різних галузях.
Це стосується і того, як себе вести
при поїздках в ЄС без віз. Це і блок,
який стосується прав у спілкуванні з правоохоронними органами
чи іншими представниками держави. Це і блок, який стосується
захисту права власності і прав споживачів. Таких блоків буде багато.

Ми плануємо паралельно із запуском перших блоків зробити зріз
того, яка інформація найбільше потрібна нашим громадянам»,– повідомив присутнім Павло Петренко.
За словами заступника Міністра
юстиції Гії Гецадзе, робота Мін’юсту–
це покращення якості обслуговування громадян і максимальне інформування громадян про їх права.

«Відкритість – головний принцип нашої роботи. Ми проводимо відкриті й прозорі конкурси
і закупки. Ми не приховуємо інформації від громадськості. У нас
попереду дуже багато роботи.
Кожного місяця ми досягаємо
результатів і проводимо моніторинг цих результатів», – сказав
Гія Гецадзе.
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Законопроект,

a

який скасовує усі нормативно-правові
акти радянських часів
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У квітні Кабінет Міністрів України підтримав
розроблений Міністерством юстиції законопроект,
який скасовує всі нормативно-правові акти часів
Радянського Союзу, та постановив направити документ
на розгляд до Верховної Ради.
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«На виконання доручення Прем’єр-міністра Міністерство юстиції розробило проект Закону «Про визнання такими, що втратили чинність, актів органів державної влади
і управління УРСР та Постанови Верховної Ради від 12 вересня 1991 року «Про порядок тимчасової дії на території
України окремих актів законодавства СРСР», – зазначив
Міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, «протягом 6 місяців з моменту набуття чинності даного закону припиняють свою дію всі підзаконні акти міністерств,
відомств, комісій та президій, які приймалися до набуття
Україною незалежності. Протягом 1 року – припиняють
чинність всі закони УРСР та СРСР, які нині діють на території
України. Протягом 3 років – припиняють чинність всі кодифіковані акти радянських часів».
При цьому Павло Петренко наголосив, що визначених
законопроектом проміжків часу цілком достатньо для розробки нормативно-правової бази, яка має замінити скасоване законодавство.
«Даний закон ми одразу направимо до Парламенту
і проситимемо депутатів, щоб вони вже у травні проголосували за цей документ», – сказав Міністр юстиції і додав,
що з прийняттям цього закону ми остаточно розриваємо
зв’язок з «радянщиною» і маємо шанс збудувати сучасну
незалежну правову систему.

«ПРОТЯГОМ 3 РОКІВ ПОПЕРЕДНІЙ УРЯД АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА І ЧИННИЙ УРЯД ВОЛОДИМИРА ГРОЙСМАНА
СИСТЕМНО ЛІКВІДОВУЮТЬ ЗАСТАРІЛІ АКТИ І ТІ АКТИ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ ПЕРЕПОНИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН
І УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ. ЛИШЕ МИНУЛОГО РОКУ УРЯД СКАСУВАВ ПОНАД 360 АКТІВ РІЗНИХ МІНІСТЕРСТВ І ВІДОМСТВ.
ЦЬОГО РОКУ МИ ПРОВЕЛИ ДРУГУ ХВИЛЮ – СКАСУВАЛИ ПОНАД 100 АКТІВ. НИНІ МИ РОБИМО ОСТАННІЙ КРОК У БОРОТЬБІ
З «РАДЯНЩИНОЮ» В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ НАШОЇ ДЕРЖАВИ», – НАГАДАВ ПАВЛО ПЕТРЕНКО.
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Відкриття Інституту
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німецького права в Україні

На початку квітня Міністр юстиції Павло Петренко взяв участь в урочистому відкритті
Інституту німецького права при Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
та разом з президентом академії Андрієм Мелешевичем підписав Меморандум
про співробітництво між Мін’юстом та новоствореним інститутом.
дорожня карта дій у співпраці
з новоствореним інститутом.
«Мін’юст залюбки залучатиме
випускників інституту до роботи
команди, яка нині реформує систему права в Україні. Талановиті
випускники точно матимуть місце
і достойну роботу в Міністерстві
юстиції. Так само ми співпрацюватимемо з інститутом на стадії навчання майбутніх юристів. Ми готові
продемонструвати слухачам практичну сторону застосування права
в Україні, брати участь у відповідних
навчальних курсах і надавати студентам можливість пройти практику
та стажування у Міністерстві юстиції», – резюмував Павло Петренко.
За словами президента НаУКМА
Андрія Мелешевича, зв’язки
з університетами Західної Європи
займають дуже важливе місце у розвитку академії. «Створення Інституту німецького права – це логічний
розвиток наших зв’язків з німецькими навчальними закладами. Україна
потребує більше знань про правові
системи європейських країн, осо-
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«Найбільша цінність будь-якої
держави – це людина. Найбільший
капітал будь-якої людини – це її
знання, адже це той інструмент,
який робить нас вільними, незалежними і сильними», – зазначив у ході урочистостей очільник
Мін’юсту. За його словами, історія
розвитку німецького права містить
значний досвід розбудови демократії та верховенства права. І для
України, яка рухається шляхом
євроі нтеграції і наближення до
європейських стандартів захисту
прав громадянина, цей досвід є неоціненним.
«Хочу звернутися до майбутніх студентів Інституту німецького права. Ви маєте максимально
використати всі знання, які отримаєте тут, для того, щоб змінити
країну, в якій ви народилися і живете, щоб Україна стала успішною
демократичною правовою державою», – наголосив Міністр юстиції.
Підписуючи Меморандум про співробітництво, він зауважив, що це не
просто протокольний захід, а чітка

бливо тих, які відіграють провідну
роль у світі. Я переконаний, що Інститут німецького права зробить
свій позитивний внесок у розвиток юридичної бази України, особливо тієї її частини, яка зближує
її з правовою базою Європейського
Союзу», – зазначив він.
Посол Німеччини в Україні Ернст
Рейхель у свою чергу зауважив,
що відкриття інституту на інституційному рівні закріпить ту активну
роботу, яка вже давно здійснюється у сфері юридичної співпраці
між Україною та Німеччиною.
«Якщо говорити про таких близьких партнерів, як наші країни,
які мають велику кількість спільних проектів та зв’язків, то для нас
важливо мати можливість звернення до досвіду експертів, які добре
розуміються в обох національних
законодавствах. Таких експертів готуватимуть у створеному інституті.
Фактично він стане платформою для
міжрегіональних правових досліджень і галузі німецького та українського права», – сказав пан Посол.
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Презентація послуги
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онлайн-оформлення державної
допомоги при народженні дитини

co

У кінці березня Міністр юстиції Павло Петренко, Міністр соціальної політики Андрій Рева,
очільник Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко
та президент Фонду «Східна Європа» Віктор Лях презентували нову електронну онлайн-послугу
в сфері соціального захисту – отримання допомоги при народженні дитини.

dp

Відтепер батьки новонароджених можуть подати документи для
отримання державної допомоги
в будь-який зручний час 24 години на добу 7 днів на тиждень
через мережу Інтернет. Раніше
подати документи для отримання
такої допомоги можна було лише
у паперовій формі. У 2016 році
близько 400 тис. українців особисто відвідали органи соціального
захисту населення, витративши
на це чимало часу.
«Впровадження електронних
послуг є одним із пріоритетів
роботи Міністерства соціальної
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політики», – зазначив Міністр соціальної політики Андрій Рева.
Електронна послуга вже доступна через портал Мінсоцполітики e-services.msp.gov.ua. Згодом
її можна буде отримати на єдиному
державному порталі адміністративних послуг my.gov.ua. Електронні
форми документів з автоматичною
перевіркою та підказками максимально мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні.
Павло Петренко подякував
Міністерству соціальної політики,
яке першим серед інших відомств
перейняло ініціативу Мін’юсту

з надання зручних онлайн-сервісів
для українського громадянина.
«Віднині українці можуть отримати повний пакет послуг при народженні дитини без необхідності
відвідувати кабінети чиновників.
Це і отримання свідоцтва про народження в пологому будинку,
і реєстрація місця проживання
малюка, і отримання державної
допомоги при народженні», –
зазначив очільник Мін’юсту.
При цьому він зауважив, що розвиток онлайн-сервісів, які громадянам надає Міністерство юстиції,
триватиме й надалі.

бюлетень міністерства юстиції україни
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«Хочу анонсувати, що після
того, як більшість українських
громадян отримають електронний ключ чи матимуть можливість
ідентифікації своєї особи за допомогою мобільного телефона чи
банківської картки, що передбачено розробленим Мін’юстом Законом про довірчі послуги, навіть
такі послуги, як оформлення свідоцтва про народження і реєстрація місця проживання новонародженого, повністю відбуватимуться
в мережі Інтернет без жодних
паперових документів», – додав
Міністр юстиції.
За рахунок автоматизації
значно пришвидшується процес
розгляду документів від суб’єктів звернення та ухвалення відповідного рішення. Такі нововведення дозволять заощадити час,
фінансові ресурси та максимально мінімізують ризики будь-яких
зловживань або шахрайства.
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«СЬОГОДНІ МИ ЗРОБИЛИ ЩЕ ОДИН
ВАЖЛИВИЙ КРОК НА ШЛЯХУ
ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕАЛЬНОГО
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ.
ДОСТУПНІ ТА ПРОЗОРІ, НЕ КОРУПЦІЙНІ,
ШВИДКІ ТА ЗРУЧНІ ЕЛЕКТРОННІ
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ –
ЦЕ ТЕ, ЩО НАЙБІЛЬШЕ ОЧІКУЮТЬ
ГРОМАДЯНИ ТА БІЗНЕС», –
НАГОЛОСИВ ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО
АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ
ОЛЕКСАНДР РИЖЕНКО.

Результат надання електр онної послуги в електронній формі
направляється суб’єкту звернення. Важливим нововведенням є скорочення кількості документів, що вимагаються від
суб’єктів звернення – відтепер
не вимагається копія свідоцтва
про реєстрацію, адже за раху-

нок запровадження електронної
взаємодії між реєстрами Мінсоцполітики та Мін’юстом працівники територіальних управлінь соціального захисту можуть онлайн
перевірити наявність відповідного
свідоцтва в реєстрі актів громадянського стану.
Ініціатива реалізується за підтримки Швейцарсько-української
програми «Електроне урядування
задля підзвітності влади та участі
громади», яка виконується Фондом «Східна Європа».
« П е р ед П р о г р а м о ю E G A P,
за підтримки якої було розробле-

но цю послугу, стоїть дуже амбітне
завдання: допомогти впровадити
в Україні нові електронні послуги, які користуються найбільшим
попитом громадян. Це вже друга
після е-послуги призначення житлових субсидій послуг у соціальній сфері, яку запущено впродовж
останніх півроку. Ми плануємо розширювати цей перелік
і надалі. Наша мета – сприяти
становленню в Україні європейських стандартів якості з обслуговування громадян та бізнесу», –
запевнив президент Фонду
«Східна Європа» Віктор Лях.
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«Антирейдерський закон»
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допоможе усунути можливість
захоплення рейдерами чужого
нерухомого майна», –
Володимир Нікітін
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Сьогодні нашим співрозмовником
є заступник начальника
Управління Департаменту
державної реєстрації та
нотаріату Міністерства юстиції
України Володимир Нікітін,
з яким ми обговорили «тонкощі»
«Антирейдерського закону».

Володимире Вікторовичу,
в чому полягають зміни,
що регулюють
основні положення
«антирейдерського
закону», і чому його
прийняття таке важливе
для громадян України?

Закон № 1666-VIII «Про внесення змін в деякі законодавчі
акти України щодо вдосконалення державної реєстрації
прав на нерухоме майно і захист прав власності» вступив
у дію 2 листопада 2016 року,
а всі його положення набули
чинності з 1 січня 2017 року.
Створений за ініціативою Міністерства юстиції України він
безпосередньо контролювався і підтримувався Міністром
юстиції України Павлом Петренком. Адже важливо посилити відповідальність у сфері
державної реєстрації за прий-

бюлетень міністерства юстиції україни

Які зміни
стосуються сплати
адміністративного збору?

.u

Раніше була сплата за державну реєстрацію у вигляді державного мита, а потім його змінили на адміністративний збір.
Він вираховувався з розрахунку
мінімальної заробітної плати.
Сьогодні розраховується з прожиткового мінімуму для праце
здатних осіб, який встановлюється на перше січня поточного року.
Плата за надання інформації вже
не стягується. Якщо раніше за інформаційні довідки, а попередньо
за проведення державної реєстрації, а також і за надання інформації сплачували, то на сьогодні
ця плата не стягується. Можу навести приклади сум адміністративного збору, які громадяни мають
викласти за проведення державної реєстрації. Якщо мова йде про
проведення державної реєстрації
в межах строку, що не перевищує
п’яти робочих днів, то сума буде
становити 160 гривень, за 2 робочі дні вже 1600 гривень. А якщо
заявники бажають отримати якісну
адміністративну послугу за проведення державної реєстрації протягом 2 годин (це дозволяє закон),
то наразі вони повинні сплатити
8 тисяч гривень.
Вартість реєстрації права
оренди та інших речових прав,
в тому числі права оренди і права
постійного користування земельною ділянкою, розраховується
за іншим принципом. Наприклад,
за реєстрацію права оренди земельної ділянки, житлової чи
нежитлової нерухомості до 5 робочих днів необхідно сплатити

80 гривень, тобто половину від загальної суми за державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Якщо ж
у заявника є лише 2 години, оплата становитиме 4 тисячі гривень,
тобто знову половину від суми,
яка справляється за реєстрацію
права власності. Причому за результатами проведення державної
реєстрації витяг надається безкоштовно, передбачається, що ці
витрати вже закладені в суму
адміністративного збору. І наголошую, що більше жодної плати
за проведення державної реєстрації не стягується.

a

цевих державних адміністрацій,
а також акредитованих суб’єктів Міністерства юстиції України.
В першу чергу, закон посилить
їх відповідальність і надасть можливість нашим громадянам отримувати якісні адміністративні послуги у цій сфері.
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няті рішення нашими державними реєстраторами і надати можливість їх швидшого оскарження
в позасудовому порядку шляхом
подання скарг до Міністерства
юстиції України та його територіальних органів. Тож основним
положенням «антир ейдерського
закону» є забезпечення та організація роботи комісії у сфері
розгляду скарг, яка створена при
Міністерстві юстиції України і його
територіальних органах.
Також Законом врегульовано порядок видачі документів
за результатами надання якісних
адміністративних послуг, зокрема,
передбачено видачу витягу з державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, внаслідок проведеної державної реєстрації з підписом та печаткою відповідного
державного реєстратора.
Особлива увага звертається на
проведення державної реєстрації
права власності на підставі судових рішень. Адже власне обов’язок
кожного державного реєстратора
перевірити наявність цього судового рішення, на підставі якого виникають або припиняються права
в відповідному Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Також за допомогою «антирейдерського закону» врегульовані
деякі питання, пов’язані з процедурою реєстрації: зі зберіганням,
надсиланням матеріалів реєстраційних справ, вилученням цих
реєстраційних справ на підставі
судових рішень, якщо це необхідно для розгляду якоїсь кримінальної справи.
Окрім того, зміни стосуються
адміністративного збору, який є
єдиним платежем за надання послуг у сфері державної реєстрації.
Тож закон допоможе усунути
можливість захоплення рейдерами чужого нерухомого майна та
подолати проблеми, які були пов’язані з розширенням повноважень
нотаріусів, представників органів
місцевого самоврядування та міс-

Безкоштовні інформаційні
послуги надають тільки
державні нотаріуси?
І чи так само розраховують
оплату адміністративного
збору приватні нотаріуси?

І державні і приватні нотаріуси стягують адміністративний збір
та зараховують його до державного бюджету. Єдина особливість
у тому, що приватні нотаріуси 60%
суми від сплати адміністративного збору отримують на власне
матеріально-технічне забезпечення та на функціонування своєї
приватної контори. Наприклад,
якщо приватному нотаріусу сплачено 8 тисяч гривень, то з них –
4800 гривень він отримує як заробітну плату. Тобто ця сума буде
залишена йому або зарахована
на його рахунок після проведення
державної реєстрації.
А державні нотаріуси усе
відраховують до державного
бюджету, тому що утримання державних нотаріусів здійснюється
за рахунок коштів державного
бюджету. Так само діють представники органів місцевого самоврядування та місцевих державних
адміністрацій, які виконують нотаріальні функції. Всі ці сплати
зараховуються до відповідних
бюджетів: органів місцевого самоврядування – до місцевих
бюджетів, місцевих державних

17

У фокусі юстиції

адміністрацій, згідно з вимогами
місцевого державного кодексу,
до державного бюджету.
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Насправді, у наших заявників
багато нарікань на державних
реєстраторів, в тому числі і нотаріусів, які безпідставно відмовляють прийняти заяву для
проведення державної реєстрації. Важливо мати три документи: заяву, документ, що посвідчує особу, і документ про сплату
адмін істративного збору. Згідно
з вищезазначеним законом державний реєстратор може відмовити виключно в одному випадку
у прийнятті заяви: це відсутність
документа, що підтверджує сплату
адміністративного збору. В інших
випадках, навіть якщо відсутній
документ, що підтверджує, наприклад, виникнення права власності
(забули вдома, знаходиться на
зберіганні у родичів, переїжджали
і загубили, але, в процесі, ви цей
документ будете поновлювати
і додасте до заяви), можна звернутись виключно із заявою, сплатити адміністративний збір в тому
розмірі, в якому хочете, щоб вам
надали адміністративну послугу,
і більше жодних документів не
вимагається.
По суті, дійсно, багато державних реєстраторів переймаються
тим, що небажання заявника надати справжні документи перетинається з бажанням якимось
чином підставити. Але ми маємо
враховувати різні життєві обставини наших громадян. Тож, якщо
немає документа про сплату
адміністративного збору, державний реєстратор вправі відмовити в прийнятті заяви, і це єдина
умова, передбачена законодавством.

Особливість полягає в тому,
що посилена відповідальність
у зв’язку з прийнят тям «антирейдерського закону». Кожний
державний реєстратор чи нотаріус, який проводить державну реєстрацію, зобов’язаний
перевірити наявність судового
рішення у Єдиному державному
реєстрі судових рішень. А якщо
там його немає? «Антирейдерський закон» надав можливість
державним реєстраторам зупиняти розгляд заяви і запитувати інформацію у відповідних судах або
територіальних органах для того,
щоб підтвердити або спростувати
факт наявності ухвалення судового рішення. Воно встановлює відповідні факти, переважно, в більшості випадків, визнання права
власності (звертаються за реєстрацією права власності або за реєст
рацією обтяжень, арештами на
об’єкти нерухомого майна). Процедура реєстрації за судовим рішенням проста. Спочатку громадяни звертаються до реєстратора
з судовим рішенням, він повинен
його перевірити: не дати оцінку
судовому рішенню, а перевірити
наявність внесення його до відповідного реєстру. Якщо судового
рішення там немає, державний
реєстратор за запитом пересвідчується у його наявності у судах
або територіальних органах,
а вже потім проводить державну
реєстрацію. Такий механізм перевірки ініціювало Міністерство
юстиції України для того, щоб подолати рейдерство в Україні.
До речі, хочу звернути увагу на
деякі аспекти, пов’язані з «анти
рейдерським законом». Передбачена можливість повідомлення
власників про подання заяв відносно їх нерухомості. Якщо якась

третя особа подасть заяву на
реєстрацію вашої нерухомості,
що вже зареєстрована в Державному реєстрі, то технічний реєстратор Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно може
надіслати SMS-повідомлення,
або інформувати власника повідомленням на електронну пошту.
Але якщо право не зареєстроване
на паперових носіях, в архівних
книгах, в бюро технічної інвентаризації, на жаль, ми не зможемо
встановити факт власності. І тоді
можлива суперечка між двома
сторонами, яку необхідно вирішувати у судовому порядку. Це ще
одна з новацій, яка гарантує
безпеку і захист майна.

a

У яких випадках
державний реєстратор
може відмовити
у прийнятті документів
для проведення реєстрації
прав власності?

Згідно із змінами
у чому полягає
особливість набуття
права власності
на підставі
судового рішення?

.u

сучасна юстиція україни
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Чи стосуються зміни
державної реєстрації
права власності
на індивідуальні садибні,
житлові, садові,
дачні будинки?

У більшості випадків садові
та дачні будинки побудовані
до 5 серпня 1992 року. І оскільки
до цього часу не було обов’язку
введення їх в експлуатацію та не
функціонував такий орган, як будівельна інспекція, яка пересвідчувалася в законності побудови
на земельних ділянках, необхідно
в будь-якому випадку подавати
до Державного реєстру технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, в якому буде зазначено
рік побудови. Також, як альтернатива, можливе подання виписки
з господарської книги чи документ, що підтверджує присвоєння поштової адреси. Інколи громадяни скаржаться, що державні
реєстратори вимагають більше
документів, ніж потрібно, але наголошую, що у такому випадку
необхідно подавати той мінімум,
який передбачений законом.
Якщо є відмова в проведенні державної реєстрації, не бійтесь скористатися можливістю її оскарження.

бюлетень міністерства юстиції україни

.u

реєстровані на територіях, підконтрольних Україні. В даному випадку є можливість дистанційно
вирішити це питання. Тобто надати безпосередні докази для отримання висновку, який підтверджує,
що цей об’єкт нерухомості було
знищено внаслідок відповідних
подій. А далі з висновком і відповідним записом про наявність
державної реєстрації звернутися
із заявою про припинення права
власності в зв’язку зі знищенням об’єкта нерухомого майна.
Щоб уникнути ситуації, коли цього
об’єкта нерухомості вже немає,
а в реєстрі про нерухоме майно
наявність права власності на відповідний об’єкт нерухомості існує.
Тому в даному випадку радив би
припинити право власності у зв’язку зі знищенням майна.
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Законодавством передбачена
альтернатива як судового, так і позасудового оскарження діяльності
державних реєстраторів, державних і приватних нотаріусів, акредитованих суб’єктів. Якщо йдеться
про відмову в проведенні державної реєстрації, можна поскаржитися в Головне територіальне
управління юстиції. Якщо ж необхідно оскаржити їх рішення, звертайтесь до Міністерства юстиції
України. Комісія з питань розгляду
скарг у сфері державної реєстрації
розглядає спірні питання у терміни, встановлені законом, але не
більше 45 днів з моменту подання
скарги. Інша можливість – подати позов до суду за процедурою
адміністративного оскарження дій державного реєстратора.
Проте позасудове оскарження є більш ефективним, дієвим
і швидшим для громадян.

a

Як і де оскаржувати
вості повноцінно функціонувати
діяльність або бездіяльність державним установам, а також
державних реєстраторів?
суб’єктам господарювання, які за-

Комісія розглянула більше
півтори тисячі скарг у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно, а також у сфері
реєстрацій юридичних та фізичних осіб-підприємців. По-перше,
блокування доступу до державних
реєстрів, на певний час, для тих,
хто порушив відповідне законодавство, – дієвий механізм, який
застосовує комісія щодо розгляду скарг і не допускає, так званого, подальшого рейдерського
захоплення об’єктів нерухомості
чи корпоративних прав юридичних та фізичних осіб-підприємців. По-друге, це притягнення до
дисциплінарної відповідальності,
а також повідомлення відповідним правоохоронним органам
про порушення у сфері державної

co

У разі знищення об’єкта
нерухомості, наприклад,
на територіях Донецької
та Луганської областей,
підконтрольних Україні,
які дії повинен здійснити
власник для припинення
права власності?

Які заходи вживає комісія
з питань розгляду скарг
у сфері державної реєстрації
Міністерства юстиції
України до державних
реєстраторів, що порушили
законодавство в цій сфері?

dp

В першу чергу, для того, щоб
п р и п и н и т и п р а в о в л а с н о ст і
в зв’язку зі знищенням об’єкта
нерухомого майна, повинен бути
відповідний запис у Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно. Для цього необхідно
подати технічний паспорт і висновок за результатами обстеження і проведення технічної інвентаризації. Проблема полягає
в тому, що сьогодні на території,
непідконтрольній Україні, не діють
установи або суб’єкти господарювання, які проводять технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого
майна, оскільки незаконні збройні формування не дають можли-

реєстрації. Також комісія має можливість складати адміністративні
протоколи про адміністративне
правопорушення за порушення
законодавства, як доказ, що дотримання порядку проведення
державної реєстрації є обов’язковим, як і безпосереднє дотримання
законних прав та інтересів власників об’єктів нерухомого майна.
Після розгляду скарги комісія надсилає рішення всім зацікавленим
сторонам, в тому числі, повідомляє
відповідного державного реєстратора, які заходи щодо нього вжиті.
Окрім того, за результатами
розгляду відповідної скарги
комісія приймає рішення про скасування державної реєстрації, поновлює порушені права законних
власників і поновлює записи про
право власності шляхом скасування відповідних реєстраційних дій,
які містяться в Державному реєстрі.
Це теж дієвий механізм, тому що
протягом року комісія показала
дійсно позитивні результати, спрямовані на поновлення і захист
об’єктів нерухомого майна.
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Міжнародне співробітництво

Павло Петренко
та Марі Йованович
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підписали План реалізації
проекту міжнародної допомоги
для розвитку системи БПД

У кінці березня Міністр юстиції Павло Петренко та Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні
Марі Йованович підписали План спільних дій щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги
для розвитку професійних якостей адвокатів системи безоплатної правової допомоги.
зламані системою. Дякую тисячам
адвокатів і інших співробітників
системи БПД, які щодня проводять дуже важливу роботу – несуть
впевненість у захищеності прав для
тих людей, які 25 років не могли
навіть сподіватися на справедливість», – додав Міністр юстиції.
Він запевнив: розвиток системи
безоплатної правової допомоги по
всій країні – пріоритетний напрям
роботи, який закріплено у програмі
дій Кабінету Міністрів. Тому система
й надалі буде активно розвиватися.
«Цього року на базі системи безоплатної правової допомоги і 5 нових міжрегіональних
ресурсно-комунікаційних платформ Мін’юст розпочинає реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО!».
Мета проекту – підвищення рівня
правової культури та грамотності
наших громадян», – поінформував
присутніх Павло Петренко.
Посол США в Україні Марі Йованович зі свого боку зазначила,
що проект забезпечення громадян

dp

co

За словами Міністра юстиції,
завдяки підтримці з боку партнерів
система БПД відкриває 5 міжрегіональних ресурсно-комунікаційних
платформ, де проводитимуться
семінари, тренінги та онлайн-навчання для адвокатів. «Для нас
дуже важлива підтримка Уряду
США у сфері розбудови верховенства права і захисту прав людини.
Це фундамент сильної демократичної і незалежної української держави», – зазначив очільник Мін’юсту.
Він наголосив, що успішна реалізація цього проекту є предметом
його особистої уваги, адже розвинена система надання правової
допомоги громадянам здатна зробити Україну сильнішою, а кожного
українця – більш захищеним.
«Тільки за минулий рік понад
800 тисяч громадян отримали допомогу в наших центрах у всіх видах
справ. 2000 громадян були виправдані у кримінальних провадженнях
за необґрунтованими звинуваченнями. Це 2000 доль, які не були
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безоплатною правовою допомогою
є одним із найуспішніших в Україні.
А адвокати системи відіграють
вкрай важливу роль у захисті прав
людей, які були затримані та обвинувачені у кримінальних провадженнях.
«Для мене велика честь підписати сьогодні План спільних дій,
який передбачає розширення нашого співробітництва та надання
допомоги американською стороною. Ми допомагатимемо у розвитку регіональних ресурсно-комунікаційних платформ, які мають
стати хабами обміну знаннями,
онлайн-навчання чи проведення
тренінгів і семінарів», – сказала
пані Посол. За її словами, той факт,
що надання правової допомоги
незахищеним верствам населення
організовано не лише у кримінальних, а й у адміністративних та цивільних справах, демонструє,
що Україна захищає права людини і йде шляхом запровадження
міжнародних стандартів.

бюлетень міністерства юстиції україни
Ю. Н. Бабаєва
начальник відділу методичного забезпечення
нотаріату Управління нормативно-правового
та методичного забезпечення нотаріату
Департаменту приватного права
Міністерства юстиції України

Отримання
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посадовими особами
органів місцевого самоврядування
права здійснювати
оформлення спадщини
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З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування» від 20.10.2014 р. № 1709-VІІ
(далі – Закон від 20.10.2014 р. № 1709-VІІ), яким було внесено зміни, зокрема, до Закону України
«Про нотаріат» (далі – Закон), відповідно до положень якого органи місцевого самоврядування
наділено повноваженнями щодо оформлення спадкових прав.
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структурні підрозділи

.u

a

містах Києві та Севастополі (далі – управління юстиції) подання про направлення уповноваженої особи
на стажування (до подання обов’язково долучаються
документи, передбачені в пункті 6 Порядку проходження уповноваженими посадовими особами органу
місцевого самоврядування стажування в державній
нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 р.
№ 779/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.05.2015 р. за № 602/27047 (далі – Порядок стажування);
3) видачу управлінням юстиції на підставі подання ОМС та долучених до нього документів наказу про проходження стажування уповноваженою
посадовою особою (у наказі про проходження стажування обов’язково визначаються керівник стажування, місце проходження стажування, дати початку
та закінчення стажування);

Примітка!
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Закон від 20.10.2014 р. № 1709-VІІ став одним
із найочікуваніших, особливо жителями сільської
місцевості, оскільки забезпечує доступність сільського населення до нотаріальних послуг, пов’язаних
з оформленням спадкових прав.
Варто зазначити, що належне оформлення спадщини є складною юридичною процедурою, яка потребує високої кваліфікації у галузі права з метою уникнення порушень прав та інтересів сільських жителів,
які на сьогодні в переважній більшості є соціально незахищеними. Це особи похилого віку, інваліди, малозабезпечені, їх порушені права важко або взагалі неможливо буде поновити, тому Законом від 20.10.2014 р.
№ 1709-VІІ встановлено вимоги до посадових осіб органів місцевого самоврядування, що будуть оформлювати спадкові права. Такі вимоги полягають у наявності
вищої юридичної освіти, досвіду роботи у галузі права
не менше трьох років, проходженні протягом року стажування у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса, завершенні навчання щодо роботи
з єдиними та державними реєстрами, що функціонують в системі Міністерства юстиції України, та складанні іспиту із спадкового права у порядку, встановленому
Міністерством юстиції України.
Враховуючи викладене, посадові особи органу
місцевого самоврядування видаватимуть свідоцтва
про право на спадщину та свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі
смерті одного з подружжя лише після виконання вказаних умов, передбачених Законом.
Законом від 20.10.2014 р. № 1709-VІІ на Мі
ністерство юстиції України покладено обов’язок забезпечити належну реалізацію положень цього Закону.
У зв’язку з цим Міністерством юстиції України було
створено всі умови для того, щоб посадові особи органів місцевого самоврядування при бажанні змогли
отримати право на здійснення оформлення спадкових прав.
Отримання посадовими особами органу місцевого самоврядування права здійснювати оформлення
спадкових прав є процесом, що потребує значного
часу. Умовно його можна розділити на три етапи,
а саме: стажування, складання іспиту, отримання свідоцтва. Кожний етап включає в себе відповідні дії
та заходи.
І етап «Стажування» включає:
1) прийняття органом місцевого самоврядування
(далі – ОМС) рішення щодо направлення уповноваженої посадової особи на стажування з питань
оформлення спадкових прав;
2) направлення ОМС до відповідного Головного
територіального управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного територіального управління юстиції в області,
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1. К
 ерівником стажування може бути державний
або приватний нотаріус, що відповідає вимогам
Порядку стажування.
2. У разі виявлення наміру ОМС щодо стажування
уповноваженої посадової особи в державній
нотаріальній конторі, після внесення до управління юстиції подання про направлення на стажування цієї особи, управління юстиції самостійно визначає державного нотаріуса, що буде
керівником стажування.
3. У разі обрання керівником стажування приватного нотаріуса, ОМС безпосередньо звертається
до приватного нотаріуса і після домовленості
з ним до подання про направлення на стажування обов’язково долучає письмову заяву приватного нотаріуса про згоду бути керівником
стажування.

4) дії керівника стажування, який:
– складає індивідуальний план стажування,
де зазначає перелік питань та/або завдань, що ви
вчатиме уповноважена посадова особа ОМС (далі –
стажист) (план складається відповідно до Програми
стажування уповноваженої посадової особи органу
місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань
оформлення спадкових прав, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 23.12.2015 р.
№ 2727/5 «Деякі питання, що стосуються Програми
стажування уповноваженої посадової особи органу
місцевого самоврядування в державній нотаріальній
конторі або у приватного нотаріуса з питань оформ-

бюлетень міністерства юстиції україни

.u

a

– розміщенні на офіційному веб-сайті Мін і сте р ст в а ю ст и ц і ї Ук р а ї н и п о в і д о м л е н н я
про допуск уповноважених посадових осіб
до складання іспиту;
5) проведення іспиту у формі електронного
анонімного тестування (складається з теоретичної
і практичної частин);
6) виведення системою результатів електронного
анонімного тестування у вигляді відповідного повідомлення із зазначенням кількості набраних балів
уповноваженими посадовими особами за теоретичну
та практичну частини;
7) прийняття Комісією на підставі результатів
іспиту рішення про видачу або відмову у видачі
Міністерством юстиції України уповноваженій
посадовій особі свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових
прав;
8) оголошення Комісією результатів проведення
іспиту, яке відбувається в день ухвалення нею відповідного рішення шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції
України.
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лення спадкових прав», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.12.2015 р. за № 1638/28083);
– забезпечує умови праці для стажиста;
– організовує працю стажиста;
– надає повсякденну допомогу стажисту в набутті
професійних знань і практичних навичок;
– контролює виконання індивідуального плану
стажування;
– після вивчення кожного питання індивідуального плану стажування проводить співбесіду зі стажистом для визначення рівня його знань;
– складає висновок про проходження стажування
та подає його на затвердження начальнику управління юстиції;
5) проходження стажування протягом року
уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування;
6) затвердження начальником управління юстиції
висновку про проходження стажування.
ІІ етап «Складання іспиту із спадкового права»
включає:
1) оголошення Міністерством юстиції України
дати проведення іспиту із спадкового права;
2) подання заяви уповноваженою посадовою особою, яка успішно пройшла стажування та має намір
скласти іспит із спадкового права (заява подається
на ім’я голови ОМС);
3) направлення ОМС до Міністерства юстиції
України подання на підставі заяви уповноваженої
посадової особи з долученням до нього документів,
передбачених пунктом 13 Порядку проведення іспиту комісією з питань складання іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого
самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.06.2015 р. № 1075/5,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
26.06.2015 р. за № 760/27205;
4) дії Комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого
самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій (далі – Комісія), які полягають у:
– розгляді поданих зацікавленими особами документів;
– прийнятті рішення про допуск до складання
іспиту чи про відмову у такому допуску;

Примітка!

Уповноваженим посадовим особам, яким відмовлено в допуску до складання іспиту, Комісія надсилає витяг з відповідного рішення Комісії, засвідчений підписом секретаря Комісії, із зазначенням
причин такої відмови.

Примітка!

Уповноваженим посадовим особам, які не склали іспит, Комісія надсилає витяг з рішення Комісії
про відмову у видачі Міністерством юстиції України свідоцтва про право на вчинення нотаріальних
дій щодо оформлення спадкових прав, засвідчений підписом секретаря Комісії.

ІІІ етап «Отримання свідоцтва про право
на вчинення нотаріальних дій
щодо оформлення спадкових прав»
включає:
1) подання уповноваженою особою, яка має
намір одержати свідоцтво про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових
прав (далі – свідоцтво), заяви на ім’я керівника
ОМС про внесення до Міністерства юстиції України
подання про видачу свідоцтва;
2) направлення ОМС на підставі заяви до Мі
ністерства юстиції України подання про видачу
свідоцтва разом з документами, передбаченими
пунктом 7 Порядку видачі свідоцтва про право
на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення
спадкових прав, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7.12.2016 р. № 3595/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.12.2016 р. за № 1620/29750 (далі – Порядок
видачі свідоцтва).
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вання в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових
Подання з документами ОМС надсилаються кур’єр- прав», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
ською доставкою до Міністерства юстиції України 26.05.2015 р. за № 602/27047;
або подаються уповноваженим представником орвід 23.12.2015 р. № 2727/5 «Деякі питання, що стогану місцевого самоврядування, що діє на підставі суються Програми стажування уповноваженої посадодовіреності або іншого документа, що надає йому вої особи органу місцевого самоврядування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса
відповідні повноваження.
з питань оформлення спадкових прав», зареєстро3) дії Міністерства юстиції України при отриманні ваному в Міністерстві юстиції України 25.12.2015 р.
документів щодо видачі свідоцтва, які полягають у:
за № 1638/28083, яким затверджено перелік питань,
– опрацюванні та розгляді документів;
що вивчаються під час проходження стажування
– прийнятті рішення щодо залишення документів уповноваженої посадової особи органу місцевого
без розгляду чи/або здійсненні відповідних дій самоврядування в державній нотаріальній конторі
для видачі свідоцтва;
або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав, та визначено завдання, які необхідно виконати під час стажування;
від 25.06.2015 р. № 1075/5 «Про затвердження
1. Документи щодо видачі свідоцтва розглядаються Порядку проведення іспиту комісією з питань
Міністерством юстиції України протягом 10 робо- складання іспиту із спадкового права посадовичих днів з дня їх надходження.
ми особами органів місцевого самоврядування,
2. Подання залишається без розгляду, якщо воно по- уповноваженими на вчинення нотаріальних дій»,
дане без документів, передбачених пунктом 7 По- зареєстрованому в Мін істерстві юстиції України
рядку видачі свідоцтва, або якщо подані докумен- 26.06.2015 р. за № 760/27205;
ти оформлені з порушенням встановлених вимог,
від 7.12.2016 р. № 3595/5 «Про затвердження
про що Міністерство юстиції України повідомляє Порядку видачі свідоцтва про право на вчинення
нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав»,
ОМС в установленому законодавством порядку.
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
– підготовка висновку про видачу свідоцтва, який 14.12.2016 р. за № 1620/29750.
Більш детально з вказаними нормативно-правоє підставою для підготовки проекту наказу Міністервими актами, іншими актами законодавства, відомоства юстиції України про видачу такого свідоцтва;
– видача свідоцтва на підставі наказу Міністер- стями, що стосується проходження етапів стажування,
складання іспиту та отримання свідоцтва посадовими
ства юстиції України.
особами ОМС з метою отримання права на оформлен4) отримання свідоцтва ОМС.
ня спадщини та іншої інформації щодо діяльності вже
уповноважених посадових осіб ОМС щодо оформлення спадкових прав, можна ознайомитись, зайшовши на
Свідоцтво видається згідно з внесеним поданням сайт Міністерства юстиції України, у рубриці «НапрямОМС уповноваженому представнику ОМС, що діє на
ки діяльності», підрубриках «Нотаріат», «Оформлення
підставі довіреності чи іншого документа, що надає спадкових прав органами місцевого самоврядування».
йому повноваження, або надсилається до ОМС реВодночас наголосимо, що Міністерство юстиції
комендованим листом з повідомленням про вру- України відкрите до тісної співпраці із зазначених
чення протягом 3 робочих днів з дня реєстрації питань. Перш за все, вона полягає у наданні, як Мінінаказу про видачу свідоцтва.
стерством юстиції України, так і його територіальними управліннями юстиції, роз’яснень та консультацій
Вказані етапи отримання уповноваженими поса- у разі звернення всіх зацікавлених осіб з питань,
довими особами ОМС права здійснювати оформлення що стосуються отримання права здійснювати оформспадщини мають своє юридичне закріплення у нака- лення спадщини.
зах Міністерства юстиції України, що були розроблені
Зауважимо, що лише спільними зусиллями органів
з метою належної реалізації Закону від 20.10.2014 р. самоврядування, Міністерства юстиції України, осіб,
№ 1709-VІІ:
які бажають вчиняти нотаріальні дії щодо оформлення
від 25.05.2015 р. № 779/5 «Про затвердження спадкових прав у сільській місцевості, можливо досягПорядку проходження уповноваженими посадовими нути найкращого результату у забезпеченні сільського
особами органу місцевого самоврядування стажу- населення належними нотаріальними послугами.
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ОПТИМІЗАЦІЯ, РЕФОРМУВАННЯ,
ОНОВЛЕННЯ
Н. М. Оніщенко
завідувач відділом теорії держави і права
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, доктор юридичних наук,
професор, академік НАПрН України,
заслужений юрист України

і здійснення системи реформ і заходів соціального захисту населення» [1, с. 374].
Існує органічна єдність демократичної, соціальної, правової
держави і, беззаперечно, характеристик європейської держави.
Як демократична – вона захищає
права і свободи людини. Як правова – забезпечує принцип верховенства права, «якість» правового
закону в законодавстві. Як соціальна – держава визнає людину найвищою соціальною цінністю. Як європейська – захищає загальнолюдські
цінності, культурні надбання, зокрема, і правокультурні.
Отже, цілком зрозуміло, що правова система як втілення відповідного досягнутого рівня розвитку
права повинна бути здатною для:
а) виконання певних завдань;
б) відтворення необхідних в даних
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Правова система конкретного
суспільства, що відображає його
соціально-економічну, політичну і культурну своєрідність, є національною правовою системою.
Вона визначає цілісність цієї правової системи, відображає єдність
суспільства, є одним із виявів
державного суверенітету держави, показником сталого правового
розвитку. Вчені вказують, що національна правова система визначає
своєрідність правового життя певного суспільства.
П. Рабінович наголошує, що
держава практично набуває характеристики соціальної згоди,
коли на меті має реалізацію прав
людини на гідне життя, покладає
на себе обов’язки щодо виконання значної за обсягом соціальної
функції – «проведення соціальної
політики, спрямованої на розробку
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просторово-часових вимірах функцій; в) забезпечення необхідних
умов ефективного правового регулювання.
У першу чергу, розглянемо деякі
з невідкладних завдань сучасного
етапу розвитку правової системи
України.
У сучасних умовах зростає соціальна спрямованість правової
системи як засобу формування і реалізації інтересів суб’єктів шляхом
закріплення певних цілей, норм,
правил поведінки.
Національна правова система
поступово перетворюється на один
із важливих засобів забезпечення
оптимальної єдності політичної та
соціальної стабільності і динамізму, збереження цілісності суспільства, взаємодії особистісного й
суспільного, правового та публічного факторів, які завжди перебу-
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увагу на таке право людини, як її
цілісність – нове особистісне право,
необхідність якого викликана науково-технічним прогресом, особливо в сфері медицини і біологічної
науки (ст. 2 Хартії ЄС про основні
права 2000 р.). Це право включає
поінформованість і згоду людини
щодо застосування медичних препаратів, процедур, а також інших
заходів у межах медицини і біології. Одним із трактувань цього
розгляду є право людини на якісні
медичні препарати. Так, на жаль,
сьогодні в Україні ще непоодинокі
випадки продажу в аптечних мережах та кіосках ліків з невеликим
терміном дії, «термінонепридатних» пігулок або щеплень з простроченими вакцинами.
Вважаємо за необхідне удосконалити діюче законодавство України (Закони України «Про лікарські
засоби, «Основи законодавства
України про охорону здоров’я»)
в контексті контролю за продажем
неякісних лікарських засобів, що,
безумовно, буде сприяти позитивним зрушенням в оновленні правової системи [6].
Для вирішення цих завдань необхідна законодавча база, у тому
числі прийняття законів, спрямованих на залучення та ефективне використання іноземних інвестицій та
ресурсів, інноваційних технологій,
управлінського досвіду, розвитку
такого напряму, як грантологія.
Роль правової системи в умовах сучасної держави визначається
також необхідністю забезпечення
самовизначення особи, її розвитку
та соціалізації. При цьому право
виступає як об’єктивно можливий масштаб соціальної свободи,
як об’єкт і чинник реформаторських
змін, що стимулює творчу активність, самосвідомість людини, гарантує визнання суспільством того,
що кожний індивід народжується
вільним і рівним з іншими, а верховенство права розглядається як
соціальний феномен, який обумовлює невід’ємні права людини
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які спрямовані на збереження і розвиток традицій, самого існування
національної культури, мови, самобутності та відтворення етносу.
Значний вплив на завдання
правової системи справляє науково-технічний розвиток всієї
цивілізації. Держава підтримує
науку, освіту, культуру, використовує їх результати, сприяє розвитку
і забезпеченню інтелектуального
потенціалу суспільства, гарантує
інтелектуальний розвиток кожної
особистості [5, с. 165-174].
Одночасно вона вживає запобіжних заходів до обмеження
небезпеки, яка виникає від неконтрольованої появи та використання
сучасних науково-технічних досягнень (наприклад, досвід по клонуванню людської істоти).
В цьому контексті однією з
найактуальніших тем нашого правового простору залишаються
проблеми, пов’язані з правом на
охорону здоров’я, рівним доступом
кожного до належного медичного
обслуговування. У статті 1 Загальної декларації прав людини виписано, що «всі люди народжуються
вільними і рівними в своїй гідності
і правах». Саме питання рівності,
яке було предметом багатьох наукових дискусій і політичних полемік, може розглядатись з багатьох
точок зору. Принаймні у нашому суспільстві сьогодні найважливішими
вимірами є: 1) рівність усіх перед
законом, рівність у процедурах,
тобто юридична рівність, в тому
числі щодо забезпечення права на
охорону здоров’я та 2) хоча б відносна рівність матеріальних благ
в умовах існування – тобто економічна рівність.
Саме належний рівень матеріального забезпечення, як складова економічної рівності, є показником гарантування можливостей
для кожного індивіда в сфері охорони здоров’я. Показовими в цьому
ракурсі є юридичні й економічні
заходи, що проводяться сьогодні в ЄС. Зокрема, слід звернути
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вають у відносинах антиномії, тобто
взаємопроникнення і внутрішньої
суперечливості.
Правова система соціальної правової держави покликана: 1) не перешкоджати розвиткові громадянського суспільства, перетворюючи
його в активне і впливове; 2) слугувати підтриманню оптимального
співвідношення між прибутками
працездатної частини суспільства
та непрацездатними громадянами
(актуальне питання – сучасне пенсійне законодавство); 3) забезпечувати надання адресної соціальної
підтримки учасникам АТО, членам
їхніх сімей, дітям-інвалідам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, дітям-сиротам тощо;
4) сприяти скороченню та обмеженню масштабів зубожіння;
стримуванню безробіття; 5) забезпеченню прожиткового мінімуму
громадян. Це неодноразово підкреслювали науковці [2, с. 52-59].
Завдання правової системи
в умовах демократичної соціально
правової держави зазнають впливу
соціально-економічних, політико
моральних, етнонаціональних
факторів. При цьому зростає їх
соціальний зміст, спрямований на
зміцнення групової, міжгрупової
соціальної взаємодії людей з приводу реалізації своїх інтересів.
Зазначені функції покликані забезпечувати існування, а інколи –
і виживання самого суспільства,
реалізацію прав і свобод людини
і громадянина [3, с. 149-156].
Суттєвий вплив на функціонування правової системи здійснюють такі загальносоціальні завдання, як: а) гарантування національної
безпеки, боротьба з агресією з боку
РФ, ліквідація наслідків цієї агресії;
б) реалізації соціальних програм,
спрямованих на підтримання охорони здоров’я, соціальне забезпечення непрацездатних тощо, захист
та охорона прав дитини [4, с. 56-85].
Правова система сприяє вирішенню етнонаціональних завдань,
що поставлені перед суспільством,
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думки експертів з права
Дерегуляція не повинна означати послаблення ролі держави
і права у подоланні кризового стану,
забезпеченні стабілізації фінансів,
зміцнення курсу гривні, створення
стимулів підприємницької діяльності, проведення оптимальної
податкової політики, протистояння
намірам фінансово-промислових
структур «підмінити» державні
інтереси своїми клановими, що
призводить до зростання тіньової
економіки, лобіювання законів,
які мають антисоціальну спрямованість тощо.
Здійснення завдань та функцій
демократичної, соціальної, правової держави передбачає створення
і використання надійних юридичних механізмів реалізації свободи,
рівності і справедливості з урахуванням неможливості існування
абсолютної необмеженої свободи
та абсолютної рівності. Ці механізми мають визначити оптимальне співвідношення державних,
правових, економічних складових
регулювання та саморегулювання
суспільних процесів, регулювання
також перерозподілу матеріальних
ресурсів для забезпечення певного, наявного в державі рівня
життя, сприяти зниженню соціальної напруги.
За допомогою механізму правового регулювання відносини між
суб’єктами набувають певної правової форми. Саме через норми права
держава встановлює міру можливої
та дозволеної поведінки людей.
Регулятивна функція національної правової системи соціально
правової держави спрямована на
забезпечення взаємодії індивідуального і колективного, приватного
і публічного чинників, які завжди
не тільки знаходяться в відносинах взаємозалежності, а й суперечливості, бо кожний з них окремо
є потенційно внутрішньо суперечливим. Відомо, що не тільки права
і публічні інтереси є суперечливими за своєю соціально-ідеологічною природою, будь-яка соціальна
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перебувають у тісному взаємо
зв’язку і відокремлено, без взаємодії втрачають свої якісні характеристики.
Функціонування національної
правової системи залежить від усієї
сукупності суспільних відносин,
економічних, політичних, соціальних та духовних факторів. Термін
«функціонування правової системи» відображає її дію в соціальній системі. Дати функціональну
характеристику правової системи
означає визначити й описати способи її дії, шляхи і форми впливу на
суспільні відносини. Стабільність,
динамізм і системність суспільних
відносин є необхідними умовами
прогресу суспільства.
Нинішній період розвитку суспільства України потребує ефективної реалізації інтеграційної,
організаційної, регулятивної, охоронної та інших функцій правової
системи.
Функції правової системи
в умовах демократичної, соціально
правової держави зазнають впливу
соціально-економічних, політико-моральних, етнонаціональних
факторів.
У соціально-економічній сфері
національна правова система здійснює дві взаємопов’язані функції:
1) сприяє економічному розвитку
і максимальній активності (зайнятості) населення; 2) забезпечує соціально виправданий рівень споживання, сприяє сучасним уявленням
про загальнолюдську гідність.
В умовах розвитку ринкових
відносин особливого значення
набуває функція правової системи по забезпеченню соціальної
захищеності населення, боротьба
з безробіттям, розвитку соціального партнерства, створення надійних
механізмів захисту прав і свобод
людини і громадянина, впровадженню гендерних правовідносин.
Сутністю гарантій основних
прав і свобод людини і громадянина є умови, які повинна створити
держава для їх реалізації.
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і громадянина на свободу, рівність,
справедливість, гідне життя, повагу
і недоторканність [7, с. 35].
Основне завдання правової системи – створювати чітко визначену,
нормативну, стабільну основу для
всього комплексу суспільних відносин, у тому числі і для їх динаміки.
В умовах демократичної, соціальної, правової держави, яка
визначила свій європейський
вибір, реалізується сфера правового регулювання, сукупність суспільних відносин, яку можливо
і необхідно упорядковувати за допомогою права і правових засобів.
Основним напрямом правового регулювання в цих умовах є: а) закріплення і охорона нових суспільних
відносин; б) забезпечення сприятливих умов і засобів існування
індивідів; в) реалізація і правовий
захист життєво важливих потреб,
інтересів людей і соціальних спільностей; г) заборона певних суспільних відносин і поведінки (заснування комерційних банків та інших
комерційних структур посадовими
особами, робітниками правоохо
ронних органів та їх родичами
(активізація діяльності НАБУ, НАЗК
тощо в цих напрямах); ґ) сприяння
(за допомогою нових законів) виникненню і функціонуванню нових
відносин і суспільних явищ; д) розвиток правового світогляду та удосконалення правової ідеології.
Регулятивний вплив національної правової системи в контексті
реалізації її основних функцій
Важливе значення для проведення сучасних державних та
правових реформ відіграють функції, притаманні правовій системі
як явищу соціальної дійсності.
Наукове дослідження правової системи передбачає вивчення
не тільки її статики, а й динаміки,
того, як вона функціонує, змінюється, як виконує своє соціальне призначення. Зрозуміло, що виділення
статичних чи динамічних компонентів правової системи має суто
теоретичний характер, адже вони
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йнятість); б) пом’якшення наслідків
нестабільності та кризових проявів
(регулювання цін, кон’юнктурна
політика); в) зняття внутрішньої
напруги в регіонах і між окремими
сферами життя та групами людей.
Нагадаємо, що сьогодні мінімальна
заробітна плата становить 3200 грн.
У системі правового регулювання діюче публічне право має
поєднуватися з приватним правом
щодо виконання своїх організаційно-правових функцій відносно
прав і свобод особи [10, с. 49-93].
Незважаючи на проголошений
Конституцією України людський
вимір права (ст. ст. 3, 21-24 тощо),
фактичне становище особи сьогодні не відповідає цим ідеалам і перспективам.
Особливе занепокоєння викликають розбалансованість економіки,
вкрай деформована структура виробництва, спотворена за своїм
змістом система відносин власності, певна частина яких базується
на тіньових, корумпованих засадах.
Існує реальна перспектива закріплення цих небезпечних явищ, особливо в умовах жорсткої зовнішньої інтервенції з боку РФ.
Одним із негативних наслідків
реформ в Україні, що проводилися імпульсивно, без необхідного
наукового обґрунтування, стало
обвальне падіння виробництва, закриття та банкрутство підприємств,
катастрофічне збільшення дефіциту
бюджету, занепад соціальної сфери,
внаслідок чого спостерігається масове зубожіння народу.
У зв’язку з чим Україна сьогодні визначається як країна, де, відповідно, не захищені основоположні права.
Механізм забезпечення прав
і свобод особи виступає структурованим, складним, цілісним явищем
національної правової системи.
За змістом гарантії основних
прав і свобод – це система заходів,
які спрямовані на їх реалізацію
(органи охорони здоров’я, відповідного соціального забезпечен-
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ності компетентних державних
органів; законне притягнення до
відповідальності суб’єктів за порушення правових актів у сфері підприємницької діяльності; нормативне забезпечення регулятивної
діяльності держави в економічносоціальній сфері товарного виробництва, організації інвестування, субсидій, дотацій, оренди,
банківської справи, валютних операцій, податкової політики тощо;
регламентацію порядку вирішення
позовів та суперечок; відновлення
порушеного стану та відшкодування збитків.
Регулятивна функція правової
системи демократичної, соціально
правової держави спрямована на
два відносно самостійних, але взаємопов’язаних явища – індивідуальні
права, свободи та на публічні інтереси суспільства. В умовах розвитку ринкових відносин, процес державно-правового регулювання має
виходити з підтримання балансу
між приватноправовим і публічноправовим методами, з необхідності їх розмежування і взаємодії.
Правове регулювання ринкових
відносин має на меті, зокрема, упорядкування діяльності суб’єктів підприємництва, припинення процесів
зловживання правами і свободами
людини і громадянина як з боку
окремих підприємців, так і з боку
самої держави [9, с. 87-110].
Механізм забезпечення прав,
свобод та законних інтересів особи
як прояв удосконалення функцій
національної правової системи
Сучасні правознавці вказують,
що одним із основних завдань соціальної держави є забезпечення
гідного існування. Без цього соціальна держава вимушена боротися з бідністю. Оскільки виробництво і розподіл організовані за
принципом ринкової економіки,
держава в різних формах несе
відповідальність за їх ефективність, зокрема, за: а) гарантії росту
виробництва, участь у ньому всіх
працездатних осіб (тобто повна за-
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група, а в цілому і суспільство не є
однорідним за своїм складом та утворенням [8, с. 53-63].
Регулятивний вплив національної правової системи демократичної соціально-правової євро
пейської держави охоплює всі
сторони управління соціальними
процесами – від регуляції окремих
актів поведінки до координації всіх
видів суспільно корисної діяльності
шляхом використання економічних
стимулів, упровадження найбільш
досконалих систем управління,
змін умов праці та побуту та ін.
На поліпшення змісту процесу законотворення в економічній сфері
впливають такі чинники, як удосконалення на основі Конституції
системи юридичних гарантій прав
та свобод людини у сфері підприємництва, забезпечення рівного захисту прав суб’єктів різних
форм власності, всебічне державне
сприяння функціонуванню нових
форм господарювання, розвиток
і удосконалення вже діючих тощо.
Ринковий механізм виробництва
здатний функціонувати лише за
наявності стабільного правового
простору соціально-економічних
і політичних відносин.
Стосовно ринкової економіки
основними функціями правової
системи є регулятивна (закріплення реалій, що склалися в економіці) та охоронна. В цьому зв’язку
виділяються певні напрями в використанні правових форм – встановлення цілей економічного розвитку. Ринкові відносини не можна
«насаджувати» зверху законодавчими чи адміністративними заходами. Щодо останніх можна розраховувати на ефективність лише
там, де вони знімають перепони
на шляху до ринку, створюють додаткові економічні стимули; визначають необхідність додержання
конституційних вимог про рівність
усіх форм власності; про захист
прав споживачів; визначення
кола суб’єктів ринкових відносин,
поліпшення регістраційної діяль-
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фактичні умови для використання кожним своїх прав і свобод.
Гарантування прав і свобод
не може бути достатньо ефективним за відсутності належних
соціально-економічних, політичних, культурних та інших умов,
які визначають дієвість, сутність,
конструктив юридичного забезпечення прав і свобод особи.
Досвід розвинутих європейських країн свідчить, що в них
відбувається постійний процес
удосконалення комплексу заходів
правового, соціально-економічного, політичного, організаційного
і виховного характеру, метою яких
є створення належних умов для
реалізації, охорони і захисту прав
і свобод особи в умовах функціонування впливового громадянського
суспільства.
Проблема реалізації прав, свобод і обов’язків тісно пов’язана
з політичним, економічним, культурним станом суспільства, станом
його духовності, консолідованості,
розвитку політичної, правової
і мовної культур.
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алізації та охороні основних прав
та свобод людини і громадянина.
При цьому слід враховувати,
що основні права мають передумовою свого існування, з одного боку,
наявність держави, яка їх гарантує і захищає, з другого – баланс
саме цієї держави та розвиненого
громадянського суспільства.
На думку дослідників-державо
знавців, з цієї дилеми може бути
тільки один висновок: провести
тонке, диференційоване розмежування між сферою захисту основних прав і їх обмеженням. Держава повинна захищати свободу
індивіда за умови, що гарантується
достатній захист публічних інтересів [12, с. 482-499].
Специфічною юридичною гарантією прав і свобод людини і громадянина є ефективність функціонування, високий ступінь цілісності
правової системи, в яку включений
інститут прав людини [13, с. 60-70].
Проте нормативно-правові
засоби забезпечення прав і свобод людини та громадянина самі
по собі не можуть створювати
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ня тощо) в усіх сферах життєдіяльності людини.
За формою гарантій основних
прав і свобод – це передбачені
Конституцією і законами форми
(в тому числі правові) захисту основних прав і свобод. Пріоритетним видом юридичних гарантій
є нормативно-правові, під якими
слід розуміти систему норм по реалізації основних прав та свобод
людини і громадянина. Нормативно-правові гарантії включають
в себе норми – принципи, юридичні
обов’язки і юридичну відповідальність [11, с. 45].
Складовою нормативно-правових гарантій є юридична відповідальність за порушення основних прав, свобод та законних
інтересів людини.
Також видом юридичних гарантій, як зазначають науковці,
є організаційно-правові чи інституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина: закріплена в правових актах діяльність
державних органів та громадських
організацій по забезпеченню, ре-
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оптимізація, реформування, оновлення
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Стаття присвячена проблемам реформування та оновлення національної
правової системи. Окрема увага в цьому контексті присвячена сучасним завданням
та функціям правової системи, а також ролі балансу держави
та громадянського суспільства в означених процесах.
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Статья посвящена проблемам реформирования и обновления национальной
правовой системы. Особое внимание в этом контексте посвящено
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ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОБАЦІЄЮ
НА ЕТАПІ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ

М. М. Ребкало
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри теорії та історії держави
і права, конституційного права Академії
Державної пенітенціарної служби України

конавчої служби, в тому числі
й пробації.
У попередні роки й зараз пробація була і є об’єктом наукової
розробки багатьма вченими і практиками кримінально-виконавчого
права та науки державного управління. Серед них слід назвати І. Богатирьова, Н. Севостьянову, С. Халимона, О. Шапоренка, Д. Ягунова,
О. Янчука, І. Яковець й ін. Зазначені
науковці досліджували пробацію
в різних аспектах. Вона розглядалася як процес виправлення засуджених, або як форма соціально-правового впливу, спрямованого на
корекцію їхньої поведінки, а також
як засіб профілактики злочинності,
і як міру ресоціалізації засуджених.
Разом з тим дослідження системи
державного управління пробацією
поки залишається поза увагою на-
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Проблеми, пов’язані із застосу
ванням інституту пробації задля
підвищення ефективності протидії рецидивній злочинності
та іншим негативним соціальним
явищам, є актуальними в Україні.
Це підтверджується заходами організаційно-правового характеру
у сфері виконання покарань, які
здійснюють уповноважені державні органи, та увагою до цього
питання представників української
науки. Так, Верховна Рада України
ратифікувала основні міжнародні акти, які стосуються відбування покарань без позбавлення
волі, та прийняла Закон України
«Про пробацію» (далі – Закон).
Кабінет Міністрів України також затвердив низку нормативно-розпорядчих актів для нормалізації
функціонування кримінально-ви-

уковців та практичних працівників.
Якраз цьому питанню і присвячена
наша стаття.
Метою цієї статті є дослідження
базисних елементів діючої системи
державного управління пробацією
та виявлення особливостей на сучасному етапі її розбудови.
Система державного управління є складним явищем. У зв’язку
з цим існує багато поглядів стосовно цього поняття. Але у своїй більшості вони окреслюються навколо
того, що в її основі лежать такі
елементи: по-перше – це суб’єкти
управління; по-друге – об’єктний
склад; по-третє – управлінські
процеси, які реалізуються через
зв’язки між суб’єктами і об’єктами
системи [1, с. 26].
Результати досліджень суб’єктної складової системи державного

33

думки експертів з права
та її інформаційного забезпечення
й ін. Таким чином, на середньому
рівні виконавчої влади державне
управління здійснює Мін’юст через
Департамент пробації, завдання
та функції останнього характеризуються конкретністю та розгалуженістю напрямів управлінського
впливу.
На місцевому рівні управлінська діяльність забезпечується
Міжрегіональними управліннями
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту
(далі – Міжрегіональне управління) [5]. Зазначений територіальний
суб’єкт управління відповідно до
наділених повноважень: організовує виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; спрямовує діяльність підпорядкованих
органів пробації щодо забезпечення захисту прав і свобод людини під час відбування покарання;
координує та контролює діяльність
підвідомчих підрозділів пробації;
організовує фінансово-господарську діяльність підпорядкованих
органів; планує та реалізує кадрову
роботу та ін. [6]. Управлінська структура Міжрегіонального управління
включає в себе керівника, заступників та керівного складу відділів
(відділень) за функціональними
напрямами роботи. Особливою
рисою Міжрегіональних управлінь
є те, що вперше в новітній історії
функціонування органів управління
виконанням покарань на місцевому
рівні їм підпорядковані підрозділи,
які розташовані на території декількох областей України. Наприклад,
Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації утворено на базі відповідних
управлінь у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Найнижчою ланкою управління пробацією є органи міського
та районного рівня. Відповідно
до статті 18 Закону на зазначені
підрозділи покладаються такі
завдання: здійснення нагляду за
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трального рівня. Проведені в останні роки системні зміни державного
управління сферою виконання покарань вказують, що функції такого
органу на сучасному етапі виконує Міністерство юстиції України
(далі – Мін’юст). Це підтверджується
й змістом завдань, які вказані у Положенні про Міністерство юстиції
України, а саме: формування та реалізація державної політики у сфері
виконання кримінальних покарань
та пробації; здійснення наглядових,
соціальних, виховних та профілактичних заходів щодо засуджених;
забезпечення контролю за дотриманням прав людини і громадянина на стадії відбування покарання;
здійснення міжнародно-правового
співробітництва, в тому числі із питань пробації й інше [4]. Окрім того,
у складі Мін’юсту утворено Департамент пробації, в якому структурно об’єднані Управління організації діяльності пробації, Управління
моніторингу ефективності пробації, Управління ресоціалізації
засуджених та адміністративних
стягнень. В свою чергу у зазначених управліннях створені такі
підрозділи: відділ альтернативних
покарань та пробаційного нагляду; відділ пробаційних програм;
відділ досудових заходів та пенітенціарної пробації; відділ аналізу,
розвитку пробації та статистики;
відділ взаємодії та інформаційного забезпечення пробації; відділ
адміністративних стягнень у виді
громадських та виправних робіт;
відділ ресоціалізації засуджених.
Отже, вказані вище структурні
підрозділи здійснюють організаційну, координуючу, аналітичну, контрольну діяльність, яка реалізується за певними напрямами. Серед
останніх слід назвати: по-перше,
забезпечення альтернативних
видів покарань; по-друге, організація пробаційного нагляду та пробаційного програмування; по-третє,
реалізація досудових заходів та
пенітенціарної пробації; по-четверте, сприяння розвитку пробації
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управління у різних сферах суспільного життя засвідчують, що її структура створена відповідно до діючої
системи органів державної виконавчої влади України. Вищий рівень
займає Кабінет Міністрів України;
середній – органи центральної
виконавчої влади (міністерство,
служба), а місцевий – територіальні
органи управління (обласні, районні державні адміністрації) [2, с.18].
Оскільки пробація знаходиться під
юрисдикцією Міністерства юстиції
України, а це відносить її до гілки
виконавчої влади, то можливість
застосування такого підходу стосовно структурного аналізу державного управління цим інститутом
є очевидною.
У частині 1 статті 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» визначені основні завдання,
які покладаються на Уряд України.
Серед них є такі, що відносяться
й до пробації, а саме: вжиття заходів щодо охорони прав і свобод
людини та громадянина; забезпечення політики у сферах зайнятості населення, його соціального
захисту, охорони здоров’я, освіти
(це стосується й засуджених); здійснення заходів щодо боротьби із
злочинністю; розробка й виконання загальнодержавних програм
розвитку різних сфер, в тому числі
й виконання покарань. Відповідно до частини 2 статті 1 згаданого вище закону Кабінет Міністрів
реалізує свою діяльність через
галузеві міністерства та служби
[3]. Отже, на підставі повноважень
та місця в системі органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України безумовно є найвищим органом
державного управління пробацією,
який спрямовує і координує міністерства, інші органи виконавчої
влади, уповноважені забезпечити
діяльність цього кримінально-виконавчого інституту.
Згідно з пунктом 4 частини 1
статті 2 Закону державну політику
у сфері пробації здійснює відповідний орган виконавчої влади цен-
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судженими та належної соціально
виховної роботи (ст. 20 Закону).
Правовий стан волонтерів у сфері
пробації визначається Законом
України «Про волонтерську діяльність» та актом Мін’юсту. Викладене
вище визнає волонтерів як суб’єктів реалізації завдань пробації.
Але ч. 3. ст. 20 Закону вказує на
те, що волонтери здійснюють свої
повноваження під керівництвом
персоналу пробації [8]. Упродовж
цього волонтери теж набувають
статусу об’єкта управлінського
впливу. Процеси управління волонтерською пробацією є поки
недостатньо дослідженими, й тому
в найближчій перспективі слід
очікувати наукової розробки їх як
об’єктів державно-управлінського
впливу. Таким чином, об’єкт державного управління пробацією
складається із персоналу і волонтерів, які за правовим статусом
та способами його реалізації істотно різняться один від одного, що
слід враховувати при формуванні
механізму управлінського впливу.
Наступною складовою системи державного управління є зв’язки інформаційного характеру між
її елементами. Досвід управлінської
діяльності у сфері виконання покарань свідчить, що інформаційні
зв’язки умовно можна поділити на
формальні та неформальні. Формальні − здійснюються офіційно
визначеними засобами. Частіше
всього вони реалізуються через
накази, розпорядження, інструкції,
роз’яснення і таке інше (нормативні
форми). Крім того, суб’єкти можуть
передавати управлінську інформацію при проведенні різних організаційних заходів. Наприклад,
під час засідань колегії, селекторних нарад, науково-практичних
заходів, при проведенні занять
у системі службової підготовки,
на курсах підвищення кваліфікації
(організаційні форми). Інформація
знизу вгору може проходити через
надання звітів про виконану роботу
підлеглими підрозділами за певний
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виборі форм і методів управлінського впливу. Крім того, персонал пробації, на нашу думку, має
потребу в удосконаленні деяких
сторін його фахової кваліфікації.
Це обумовлюється тим, що у ст. 8
Закону визначені такі види пробації, як досудова, наглядова та пенітенціарна. Такий стан підтверджує
потребу в оволодінні працівниками пробації навичками різних
професій, наприклад, юриста, практичного психолога, соціального
працівника, менеджера. На наш
погляд, є два найбільш принагідні
шляхи вирішення цієї проблеми:
перший – здійснювати комплектування підрозділів пробації особами, які вже мають необхідну освіту
та спеціальність; другий – готувати
фахівців у навчальних закладах
кримінально-виконавчої служби
України. Схиляємося до другого
шляху, оскільки навчання персоналу у спеціалізованому закладі
та поетапне (службова практика,
стажування) його введення в професію істотно сприятиме не тільки
адаптації до проходження служби
в підрозділах пробації, а й якості
роботи із засудженими. Сутнісним
є питання підвищення кваліфікації
персоналу кримінально-виконавчої
інспекції для пробації. Цей процес,
на нашу думку, буде більш дієвим,
якщо об’єднає в собі різні навчальні
форми. Наприклад, поряд з курсами перепідготовки або підвищення кваліфікації, доцільно надавати
персоналу сучасні знання під час
проведення науково-практичних
заходів. Отже, персонал як об’єкт
державно-управлінського впливу
має потребу у вдосконаленні деяких сторін фахової кваліфікації,
які обумовлені законодавством та
особливостями службової діяльності в підрозділах пробації різного управлінського рівня.
Новелою діючого законодавства про пробацію є залучення до
цього процесу волонтерів. Зазначена категорія осіб уповноважена
сприяти проведенню нагляду за за-
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засудженими; виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, громадських
робіт, виправних робіт; складання
та реалізація пробаційних програм стосовно засуджених, звільнених від відбування покарання
з випробуванням; проведення
соціально-виховної роботи; підготовка до звільнення засуджених,
які відбувають покарання у виді
обмеження волі та позбавлення
волі на певний строк й інше. Особливостями управлінської діяльності
на міському та районному рівні є те,
що вона забезпечується керівниками одноосібно. Отже, на місцевому
рівні виконавчої влади управлінська система має ієрархічну структуру, в якій управлінські функції
реалізуються посадовими особами
Міжрегіональних управлінь та міських і районних органів пробації.
До іншої системної складової
державного управління пробацією
відноситься об’єкт впливу. Положення кримінально-виконавчого
законодавства вказують на те, що
в ході пробації об’єктами управління є персонал пробації, а також
засуджені. Остання категорія осіб
підлягає кримінально-виконавчому
впливу, який має свої особливості,
як за завданнями, так і методами
реалізації. Внаслідок цього дослідження засуджених у якості об’єктів
впливу, на нашу думку, є прерогативою науковців галузі кримінально
виконавчого права. Що ж стосується персоналу пробації, то він
складається із осіб рядового і начальницького складу, спеціалістів
та працівників, які працюють за
трудовим договором [7]. Їх правовий та соціальний статус, умови
проходження служби регулюються
положеннями кримінально-виконавчого законодавства, законодавства про державну службу, а також
законодавством про працю. Особливості правового регулювання
кожної із вказаних вище категорій
персоналу слід враховувати при

35

думки експертів з права
них управлінських форм; по-п’яте, утворена система, на нашу
думку, буде сприяти ефективному використанню ресурсної бази
(фінансів, матеріальних та інших
засобів), необхідної для продуктивного функціонування пробації;
по-шосте, дає можливість формальної та неформальної комунікації
між суб’єктами та об’єктами управлінської системи.
Проведений аналіз утвореної
системи державного управління
пробацією та наведені висновки
вказують на можливість подальшої наукової розробки, оскільки
практика її функціонування в майбутньому безумовно поряд з позитивними виявить і негативні факти.
Подолання останніх буде залежати не тільки від владних структур,
а й від якості науково-дослідної
роботи вчених та практичних працівників.
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Проведений аналіз системи
державного управління пробацією
дає змогу визначити деякі її особливості: по-перше, суб’єктний склад
діє на трьох управлінських рівнях,
а саме: Кабінет Міністрів − вищий
рівень, Мін’юст − центральний
рівень, Міжрегіональні управління − місцевий рівень; по-друге,
вперше в практиці державного управління сферою виконання покарань на місцевому рівні
утворені Міжрегіональні управління (раніше – обласні); по-третє,
серед об’єктів управлінського
впливу виділені як персонал, так
і волонтери пробації, останні є новелою у системі державного управління сферою виконання покарань;
по-четверте, створює передумови
для оптимальної реалізації управлінських функцій (організація,
координація, стимулювання, контроль) та правових і організацій-
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період часу або за виконання конкретного завдання, під час звітності
керівників (наприклад, на засіданнях колегії), при проведенні комплексних або цільових перевірок
нижчестоящих інстанцій вищестоящими тощо. Неформальні комунікації частіше всього виникають за
ініціативою об’єктів управлінського
впливу. В останні роки цьому процесу активно сприяють можливості
Інтернету, через який до керівників
різних рівнів надходить інформація
про якість роботи управлінських
ланок системи. Неофіційно інформація може отримуватися керівниками й під час проведення заходів
індивідуально-виховного характеру.
Отже, діюча у сфері виконання покарань система управлінських зв’язків
дозволяє передавати та отримувати
достовірну інформацію суб’єктами
і об’єктами управлінської діяльності
й оперативно на неї реагувати.
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КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДДЕЮ (СУДДЯМИ)
ЗАВІДОМО НЕПРАВОСУДНОГО
СУДОВОГО РІШЕННЯ

co

М. С. Пономарьова
аспірант Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

dp

Процес розвитку суспільства
обумовлений прагненням до створення справедливого правосуддя.
Розвиток норм інституту правосуддя, відповідальності за порушення
належної процедури його здійснення коріниться в історії правової
науки. Аналіз джерел кримінального права, що охороняють процедуру судочинства, ставить перед
наукою кримінального права сучасні завдання, спрямовані на оптимізацію кримінально-правової
охорони відповідальності суддів
за постановлення неправосудного судового рішення, вирішення
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яких недоцільне без аналізу етапів
історичного розвитку кримінальної
відповідальності за вчинення злочинів суб’єктами правосуддя, що й
обумовлює актуальність теми дослідження.
У вітчизняній кримінально-правовій літературі аналізу окремим
історичним джерелам права приділено увагу в роботах Д. Багалія,
М. Бажанова, Л. Гаухмана, М. Василенка, О. Кваші, О. Кістяківського,
О. Лазаревського, О. Маліновського,
В. Меньшагіна, Д. Міллера, А. Піонтковського, Н. Сизої, М. Таганцева,
С. Тихенка, І. Теличенька, М. Хав-

ронюка, М. Ясинського. Історія запровадження кримінальної відповідальності за посягання на
правосуддя висвітлена в окремих
розділах монографій С. Дідика,
Н. Квасневської.
Метою нашої статті є виявлення історичних закономірностей
криміналізації відповідальності
суддів у правових джерелах України, надання визначення кримінальної відповідальності суддів за неправосудне судове рішення.
Перш за все, слід звернути увагу
на те, що вживаючи термін «неправосудне» судове рішення у диспо-
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го рішення; 2) у ході судового розгляду; 3) після винесення судового
рішення; 4) злочини, вчинені адвокатом [7], що свідчить про початок
запровадження системи розмежування злочинів залежно від об’єкта
посягання та про підвищення правової думки, яка охороняла інститут
правосуддя загалом.
У нормах Новгородської судної грамоти містилися прообрази
таких сучасних конституційних
принципів кримінального судочинства, як рівність усіх перед законом
і судом, законність при провадженні у кримінальних справах, змагальність сторін. Стаття 26 грамоти
передбачала порядок судочинства
у судах вищої інстанції, а саме
забороняла отримувати хабарі
та вирішувати справу по дружбі.
Відповідальності суддів у випадку
постановлення неправосудного рішення у Новгородському судебнику
не передбачалось, як і в Псковській
судній грамоті 1467 р.
Важливою правовою пам’яткою
Росії був прийнятий на Земському
соборі 1550 р. Судебник, який ґрунтувався на положеннях Судебника
1497 р. [8]. Особливістю дії вказаного акта є те, що Судебник 1550 р.
проводив чітку межу між службовим злочином і добросовісною
помилкою судді. У разі хибного
рішення без хитрощів, тобто через
добросовісну помилку, хибу чи недостатній досвід, суддя кримінальної відповідальності не ніс, оскільки в його діях відсутній склад
злочину. Судебник 1550 р., на відміну від згаданих, не просто встановлював заборону на здійснення
тих чи інших діянь, а й передбачав
відповідні негативні наслідки для
осіб, що їх допустили, у виді санкції стосовно осіб судових органів
за винесення неправосудного рішення в результаті отримання хабара. Матеріальна відповідальність
полягала в зобов’язанні повернути
позивачеві суму позову й судові
витрати в трикратному розмірі. Покарання вищим службовим особам
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функцію правосуддя. Відповідальності за злочини проти правосуддя,
що вчиняються суддями, не передбачалось, але можна стверджувати,
що в «Руській правді» закріпилися
лише зачатки становлення інституту
правосуддя.
За родовим об’єктом до злочинів проти особи у XIV ст. відносили польські статути Казимира
Великого середини XIV ст., Судебник Казимира ІV 1468 p. посягання
на інститут правосуддя. У вказаних
джерелах вживався термін «правосуддя»: «а якщо б наша людина завинила перед князівською,
або панською, або боярською людиною, і в якому повіті, під нашим
намісництвом або тивунством,
то нашому наміснику або тивуну
заявити, щоб [вони] з нашою людиною вчинили правосуддя, а якщо
схоче на спільний суд, то їх на спільний суд пустити і рок призначити».
Наведені правові пам’ятки відносили до найбільш тяжких злочинів
вбивство на суді або у присутності
пана [5], а тому про охорону рішень
князя та процедури судочинства
як об’єкта правосуддя ще не йшлося взагалі. На інститут кримінально
правової охорони правосуддя
накладав відбиток факт приналежності до панівного класу особи,
щодо якої здійснено посягання.
Важливим етапом у встановленні інституту правосуддя стало
прийняття Литовських статутів.
Артикул 39 розділу 3 Литовського
статуту 1566 р. вперше містив припис про те, що необхідно чинити
правосуддя по справедливості,
містилася заборона за вирішення справи по дружбі чи хабар [6].
Проаналізувавши положення трьох
статутів, Ю. Сеньків класифікувала
злочини проти правосуддя, виділивши дві великі групи, які складали злочини, вчинені судовими
чиновниками. У другій групі злочинів, учинених учасниками судового процесу, дослідниця виділила
чотири підгрупи (три – за часовою
ознакою): 1) до винесення судово-
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зиції ст. 375 Кримінального кодексу
України (далі – КК України), жоден
із правових актів не дає роз’яснення його юридичного змісту.
Як філософсько-правова категорія
«неправосудність» судового рішення означає виражену в неправильному застосуванні некомпетентним
або (і) упередженим суддею норм
матеріального і (або) процесуального права, невідповідність судового акта фактичним обставинам
юридичного конфлікту [1]. Юридична енциклопедія визначає неправосудний вирок як «судовий акт,
винесений всупереч установленим
фактичним обставинам справи
або з істотним порушенням норм
матеріального чи процесуального
закону» [2]. Загалом поняття «неправосудність», «правосуддя» тлумачаться неоднозначно науковцями і правниками, на законодавчому
рівні визначення термінів відсутнє.
Вказана проблема існувала в різні
доби історичного розвитку суспільства. Кримінально-правове значення термінів в різні історичні
періоди змінювалося залежно від
родового об’єкта, до якого законодавцем віднесено злочин.
Так, вже у «Руській правді», що
діяла на теренах Київської Русі,
виділялися склади злочинів проти
осіб, які здійснювали правосуддя.
«Руська правда» знала два родових об’єкти злочинів – особистість
і майно, правосуддя не ставилося
під правову охорону на цьому етапі
окремо. Відбиток на суд у Київській Русі накладав той факт, що роль
судді виконував князь, і суд не був
відокремлений від адміністрації.
Норми права захищали здебільшого
інтереси пануючих кіл староруського суспільства [3]. Усі судові органи
цього періоду користувалися такою
повагою, що жодна вирішена ними
справа не підлягала оскарженню,
а рішення суду було остаточним [4].
Можна зробити висновок, що на
цьому етапі кримінально-правова
охорона обмежувалась захистом
прибічників князя, які здійснювали
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свою окрему думку, процес був
гласним [13]. Доцільно зробити
висновок, що у період Гетьманщини спостерігається посилення
кримінально-правової охорони
правосуддя та запроваджується
інститут кримінальної відповідальності за неправосудні рішення.
Негативними ознаками були порушення, викликані, зокрема, застосуванням суддями законодавства
на власний розсуд, а також незначною кількістю друкованих видань
зводів законів. На вказаному етапі
правової думки система виокремлення злочинів в окремі групи
однорідних або тотожних за своєю
соціальною і економічною сутністю
суспільних відносин запроваджена
не була.
У 1743 році були прийняті
«Права, за якими судиться малоросійський народ». Важливе
правове значення має вказаний
акт у зв’язку з тим, що проступки
та злочини проти правосуддя були
розташовані в розд. 7 «О судах,
судьях и других персонах к суду
надлежащих и о содержании правового порядка в делах судебных»
та розд. 8, 20, 25. Усі проступки
та злочини проти правосуддя, які
були передбачені Правами, можна
класифікувати на такі групи: а) проступки та злочини, які вчиняються
суддями та іншими службовими
особами, які беруть участь у здійсненні правосуддя; б) проступки та
злочини, які вчиняються учасниками процесу; в) проступки та злочини, які вчиняються іншими особами
[14]. Хоча цей нормативний акт і не
був затверджений, його текст став
правовим підґрунтям артикулів
Литовських статутів, що підкреслює
його юридичне значення як джерела права.
Важливим, з точки зору форми
вини вчиненого суддею злочину, є Уложення про покарання
кримінальне та виправне 1866 р.,
де передбачалась відповідальність суддів за постановлення неправосудного вироку чи рішення,
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кої доби ХVІІ-ХVІІІ ст. У Інструкції
гетьмана Апостола 1730 р. з метою
зменшення кількості таких апеляцій і скарг встановлювалася
відповідальність суддів за постановлення неправосудного рішення, за що «...суддів теж карано або
штрафовано, коли доведено їхню
необ’єктивність» [10]. З цієї точки
зору, доцільно зазначити, що норми
Інструкції при гетьмані Семенові
Наришкіну з Колегії чужоземних
справ 1732 р. були присвячені
справам суду. Відповідно до цієї інструкції Наришкін був зобов’язаний
наглядати за «суддями генеральними великоросійськими», щоб вони
судили по правді, без зволікання,
не брали хабарів і були в цьому
за приклад для суддів українського походження [11]. Розгляд
кримінальних справ у період Гетьманщини проходив колегіально
у складі голови і виборних суддів,
які обиралися на два місяці шляхом
жеребкування зі складу старшими
і підстаршин. Особливістю було
те, що до складу колегій не могли
входити особи, звання яких були
нижче, ніж ті, що мали підсудні [12].
У ордері гетьмана Кирила Розу
мовського 1751 р. було запроваджено штраф як вид покарання судді.
Штрафи за неправовий вирок з суддів полкових і магістратових судів
стягував Генеральний суд, а з суддів
Генерального суду Генеральна канцелярія. Характерною рисою є те,
що судовий розгляд періоду Гетьманщини подібний до сучасного.
Класифікація злочинів за об’єктами
посягання в ордері, як і в Інструкції,
окремо виділена ще не була.
Характеризуючи розгляд справ
ХVІІ ст., варто зазначити, що судова
постанова або вирок складали частину судового протоколу. Як правило, судові рішення складалися
із описово-мотивувальної та резолютивної частин. Безперечним
підтвердженням високого розвитку
судового процесу була можливість
апеляційного оскарження. Кожний суддя мав право висловити
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визначав глава держави, для нижчих посадовців відповідальність
встановлювалась у самому Судебнику 1550 р. і була досить суворою,
передбачалось ув’язнення. Дія Новгородської і Псковської судних
грамот, Судебників 1497, 1550 рр.
не поширювалася на територію
українських земель, але вони відобразились у нормах Соборного
уложення 1649 р. Варто зазначити,
що в Уложенні 1649 р. містилася
окрема гл. Х «Про суд», в якій відслідковувалася більш визначена
система злочинів проти правосуддя. Стаття 3 Судебника 1550 р.
визначала склад посадового злочину – винесення неправильного
рішення в результаті отримання
хабара, визначено процедуру здійснення судочинства, запроваджено
відповідальність за звинувачення
суддів в умисному неправосудді. За родовим об’єктом злочини
розміщені поруч із посадовими
злочинами, у ст. ст. 2-7 Судебника.
Як і в Судебнику 1550 р., в Уложенні чітко розмежовувалися судова
помилка при прийнятті рішення
суддею та умисне постановлення
неправосудного рішення. Стаття 12
передбачала відповідальність
за підміну судових документів,
за хабар чи з особистих мотивів.
Стат ті 15-17 були спрямовані
на боротьбу з тяганиною, відмовами розглядати справи, зв’язані
з вимаганням хабара [9]. Варто
зазначити, що особливістю періоду
дії вказаного акта є те, що санкції
за злочини проти правосуддя були
значно тяжчими, ніж за інші злочини, що посилювало кримінально-правову охорону правосуддя.
Збільшено кількість статей, що передбачають відповідальність за такі
злочини, посилюються санкції за їх
вчинення. Але на цьому етапі ще не
була сформована чітка система
норм за злочини проти правосуддя.
Інститут відповідальності суддів
за неправосудні рішення як окремий інститут уперше встановлюється у правових пам’ятках гетьмансь-

40

№ 4(186) 2017 РОКУ

бюлетень міністерства юстиції україни

a

трудових установ, організацій
та окремих осіб, від яких залежить
виконання завдань правосуддя,
зведені до єдиного об’єкта посягання – правосуддя в розумінні досудової діяльності, судового розгляду справ та діяльності,
пов’язаної з реалізацією судових
рішень. З цього видно, що склади злочинів оптимізовані шляхом
розміщення у послідовності стадій
виконання завдань правосуддя.
Також розширення системи злочинів проти правосуддя зумовило
прийняття низки галузевих нормативних актів, в тому числі законів
«Про статус судів» від 15 грудня
1992 р., «Про органи суддівського самоврядування» від 2 грудня
1994 р., «Про кваліфікаційні комісії,
кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів України» від 2 грудня 1994 р.,
«Про державний захист працівників
суду і правоохоронних органів»
від 23 грудня 1993 р. Стаття 176
«Винесення суддями завідомо
неправосудного вироку, рішення,
ухвал и або постанови» складалась з двох частин у такій редакції:
«Винесення суддями з корисливих
мотивів або іншої особистої заінтересованості завідомо незаконного
вироку, рішення, ухвали або постанови – карається позбавленням волі на строк до п’яти років.
Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, – каралося
позбавленням свободи на строк
до восьми років» [17].
З наведеного вбачається,
що у порівнянні з КК УРСР 1922
і 1927 рр. ст. 176 КК 1960 р. передбачала відповідальність за всі види неправосудних судових актів, а склади
злочинів були розміщені за ознакою родового об’єкта у логічній послідовності за стадіями досудового
слідства та судового розгляду. У чинному Кримінальному кодексі 2001 р.
система злочинів проти правосуддя
збережена.
Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміж-
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У Кримінальному уложенні
від 22 березня 1903 р. [15] підвищується кримінально-правова
охорона правосуддя шляхом встановлення відповідальності нарівні
з суддями і присяжних засідателів.
Це пов’язано з тим, що на початку
ХХ ст. почали формуватися і діяти
народні суди. У зв’язку з цим для
забезпечення належної роботи
народних судів і була передбачена кримінально-правова охорона
вказаних відносин. Негативною
особливістю цього джерела є те,
що покарання за злочини проти
правосуддя в Уложенні 1903 р. передбачались у різних главах, зокрема, і серед службових злочинів.
Розміщення таких норм у різних
родових об’єктах не сприяло ефективному їх застосуванню на практиці та негативно відобразилося
на місці і значенні інституту правосуддя в системі норм права.
Особливістю ухваленого 1 січня
1927 р. КК УРСР є те, що первинні
норми КК УРСР 1927 р., як і норми
КК УРСР 1922 р., передбачали відповідальність лише за винесення
неправосудного вироку. Проте згодом ст. 114 була змінена і набула
такого змісту: «Постановлення суддями з корисливих чи інших особистих мотивів неправосудного вироку, рішення чи висновку». КК УРСР
1922 р. доповнено положенням про
відповідальність народних засідателів за невиконання без поважних
причин своїх обов’язків [16]. Правовий аналіз кримінальних кодексів
радянської епохи засвідчив відсутність розміщення норм за ознакою
родового об’єкта злочинів.
Уперше встановлено родовий об’єкт посягань, передбачених
гл. VIII «Злочини проти правосуддя»
у Кримінальному кодексі 1960 р.,
в якому визначено ознаки складів
злочинів, декриміналізовано діяння,
що не становили значної суспільної
небезпеки, та запроваджено відповідальність за окремі суспільно
небезпечні діяння. У главі дії представників слідства, суду, виправно‑

dp

co

i.c
om

у п’яти статтях. Особливістю дії
Уложення 1649 р., яке розглядається як об’єкт кримінально-правової
охорони, є те, що неправосуддя,
умисне винесення неправосудного вироку, незаконне звільнення
від покарання або призначення
необґрунтовано м’якого покарання
об’єднані у гл. «Про неправосуддя».
Аналіз вказаного акта дає підстави засвідчити, що законодавець
не відносив до об’єкта охорони
порушення правил розслідування
кримінальних справ, застосування
недозволених методів слідства, невжиття належних заходів до своєчасного розслідування. Вони об’єднані в окрему гл. «Про злочини
і проступки чиновників при слідстві і суді». Таким чином, робимо
висновок, що згрупування норм
у окрему главу «Про неправосуддя»
свідчило про усвідомлення особливого місця інституту охорони
правосуддя в тогочасних джерелах
права, стало кроком для сучасної
кодифікації злочинів в системі злочинів проти правосуддя.
Уложення встановлює відпо
відальність за винесення несправедливого рішення у цивільній
чи кримінальній справі через помилку судді чи неправильне тлумачення законів або непорозуміння.
Притягнення суддів до відповідальності здійснювалося за особливими
правилами, які визначалися Дисциплінарним судом. При цьому притягнення до кримінальної або цивільної
відповідальності могло мати місце
лише при доведеності здійснення
судом умисного неправосуддя, факт
перегляду вищестоящою інстанцією
рішення (вироку) судді у справі не
вважався достатньою підставою відповідальності. Отже, в Уложенні про
покарання кримінальне і виправне
містилось більше правових норм,
що передбачали відповідальність
суддів за злочини проти правосуддя.
Слід зазначити, що такі норми були
регламентовані законодавцем того
часу досить детально і деякі з них
актуальні й досі.

41

думки експертів з права
відповідальності суддів, що врегульований нормами права залежно від етапів історичного розвитку відповідальності суспільства
за постановлення неправосудного
судового рішення, що виражається
у формі кримінального покарання
та його правових наслідках.
У зв’язку з викладеним, робимо висновок, що пам’ятки, які регулювали відносини правосуддя до ХVII ст. , встановлювали
кримінально- правову охорону
правосуддя лише ззовні, під охорону ставилося особливе становище судді як суб’єкта правосуддя. Кримінальна відповідальність
за постановлення неправосудного
судового рішення суддями запроваджена ще не була. Про зачатки
відповідальності свідчило запровадження подібних до сучасних
принципів кримінального судочинства, заборона отримати винагороду за вирішення спору у суді.
Кримінальна відповідальність суддів як вид юридичної відповідальності вперше запроваджується
у правових джерелах періоду Гетьманщини за постановлення завідомо неправосудного судового
рішення та хабарництво. Уложення
про покарання кримінальне і виправне розширило перелік правових норм, що передбачали відповідальність суддів за злочини
проти правосуддя. Уперше як родовий об’єкт посягань «Злочини
проти правосуддя» встановлено
у КК УССР 1960 р. та збережено
у КК України 2001 р.
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Отже, внесені зміни до Конституції України щодо правосуддя, прийнят тя Закону України
«Про судоустрій і статус суддів»
в ред. від 2.06.2016 р. характеризуються усвідомленням особливого місця правосуддя для
суспільства, високі кадрові, професійні та моральні якості кандидатів на посаду суддів є одним
з інструментів захисту прав людини і громадянина, у зв’язку з чим
стали предметом судової реформи
в Україні. Потребує вдосконалення склад злочину, передбачений
ст. 375 КК України, з метою приведення у відповідність Рекомендації R (94) 12 Комітету Міністрів
Ради Європи щодо незалежності, ефективності і ролі суддів,
змінам до Конституції України
(щодо правосуддя) та вимогам
суспільства.
Отже, дослідження джерел
права дає підстави визнати,
що відповідальність судді (суддів) за неправосуддя є історично
обґрунтованою. Аналіз джерел
права, що регулюють кримінальну
відповідальність суддів, свідчить
про усвідомлення особливого
місця правосудного судового рішення у джерелах права та поетапне вдосконалення кримінальної відповідальності суд дів.
Аналіз генези відповідальності
за постановлення неправосудного судового рішення дає підстави визначити кримінальну
відповідальність як історично
обґрунтований вид юридичної
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них правових інститутів на 20152020 роки, що схвалена Указом
Президента України від 20 травня
2015 р. № 276, визначено, що судова реформа в Україні включатиме як оновлення законодавства,
так і прийняття змін до Конституції України. Законом України «Про
внесення змін до Конституції України щодо правосуддя» [5] переглянуто процедуру призначення на
посаду суддів, підстави затримання
або утримування під вартою суддів
до винесення обвинувального вироку судом тощо.
У стат ті 7 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів»
[25] в редакції від 2.06.2016 р. закріплено право на справедливий
суд, що передбачає захист прав,
свобод та інтересів кожного у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом,
утвор еним законом. Суддю не
може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним
судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Порядок затримання
судді передбачає випадки надання згоди Вищою радою правосуддя на затримання судді за вчинення злочину; затримання судді під
час або відразу ж після вчинення
тяжкого або особливо тяжкого
злочину, якщо таке затримання
є необхідним для попередження
вчинення злочину, відвернення
чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження
доказів цього злочину (ст. 49).
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Адміністративні обов’язки
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О. В. Марченко
здобувач відділу проблем
публічного права Науково-дослідного інституту
публічного права

конодавства Європейського Союзу,
в якій зазначається, що адаптація
законодавства – це процес приведення законів України та інших
нормативно-правових актів у відповідність до acquis communautaire
(правової системи ЄС). Отже, головною метою відповідно до цього
нормативно-правового акта є забезпечення прав та свобод громадян і Міністерство юстиції як центральний орган виконавчої влади,
завдяки своїм обов’язкам, відіграє
ключову роль в закріпленні таких
основоположних, природних можливостей індивіда.
Ці обов’язки виникають завдяки
адміністративно-правовим відносинам, в яких Міністерство юстиції взаємодіє з іншими органами
державної влади. Тому в Україні
врегулювання питань обов’язків відіграє величезну роль. Адже
Мін’юст як основний орган виконавчої влади безпосередньо стоїть
на сторожі принципу верховенства
права в державно-правовій політиці нашої країни.
Усі ці чинники і зумовлюють актуальність цього дослідження.
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Вирішення проблем громадян
в правовій демократичній державі неможливе без забезпечення
їх певними комунікативними послугами, за допомогою яких вони
зможуть прозоро і в стислі терміни забезпечувати самостійно чи з
допомогою публічної адміністрації
права, свободи та законні інтереси.
Таким чином, Міністерство юстиції
(Мін’юст), як і всі органи державної
влади, має свої обов’язки, які відіграють важливу роль у становленні
справедливої правової держави,
адже вони є втіленням покладених
на нього зобов’язань перед державою і, в першу чергу, перед громадянським суспільством, які потрібно безумовно виконувати.
Оскільки наша держава стоїть
на етапі євроінтеграції, ми запозичуємо досвід із системи законодавства Європейського Союзу,
в якому забезпечення прав та свобод громадян – на першому місці.
Тому така мета є і в нашої країни.
Адже згідно з Законом України від
18.03.2004 р. було затверджено
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до за-

Питання обов’язків адміністративної діяльності Міністерства
юстиції розглядалися такими вченими юристами, як В. Б. Авер’янов,
Ю. С. Шемшученко, О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, В. В. Галунько,
Н. А. Железняк, С. О. Козуліна,
І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда, Р. С. Мельник, О. В. Негодченко, А. В. Омельченко, В. Ф. Опришко, М. І. Ославський, А. С. Фастовець. Цей аспект
становить наукову цінність і для
представників науки міжнародного
права, зокрема, таких, як А. Є. Тамм,
В. О. Ріяка, Д. Н. Бахрах, Р. А. Петров
та ін. Однак системного аналізу цієї
проблематики здійснено на доктринальному рівні досі не було,
що й зумовлює необхідність розгляду зазначеного питання.
Мета нашої статті – на основі
теорії адміністративного права,
аналізу відповідних нормативно
правових актів, праць вчених та
інших джерел охарактеризувати
та класифікувати адміністративні
обов’язки Міністерства юстиції.
Як вважає С. О. Козуліна, одним
із найгостріших питань державної
правової політики сьогодні є ефек-
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думки експертів з права
Міністерства юстиції, як державного органу, що втілює законність
та справедливість в правову систему нашої країни.
Крім того, в законодавчій системі України існують й інші нормативно-правові акти, прийняті
на основі Конституції України,
якими у своїй діяльності керується Міністерство юстиції, як центральний орган виконавчої влади.
Тому спеціалізація діяльності
поділяється саме на такі сфери:
адміністративна діяльність, пов’язана із очищенням влади, адміністративна діяльність пенітенціарної
служби, архівної служби, департаменту державної реєстрації, департаменту виконавчої служби, у сфері
безоплатної правової допомоги
та контролю і нагляду за діяльністю нотаріату. Однак у них є спільне
покликання (обов’язок), яке полягає в забезпеченні справедливого
правосуддя, законності й справедливості, а також забезпеченні прав
і свобод громадян. Для прикладу, ми
проаналізуємо деякі нормативно
правові акти, відповідно до яких
Міністерство юстиції виконує покладені на нього владні обов’язки.
Адміністративні обов’язки
Мін’юсту у сфері адміністративної
діяльності, пов’язаної з очищенням
влади, полягають у проведенні перевірки та утворенні дорадчого
громадського органу з питань люстрації для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації),
до складу якого повинні входити
представники засобів масової
інформації та представники громадськості. Міністерство юстиції
в місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом розробляє
та подає на затвердження Кабінету
Міністрів України: перелік органів,
які здійснюють перевірку, порядок проведення перевірок та план
проведення перевірок по кожному органу державної влади та органу місцевого самоврядування,
а також підприємствах. Після чого
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права та визнання людини найвищою соціальною цінністю. Саме
Міністерство юстиції стоїть на сторожі втілення принципу законності
в державотворенні і становленні
справедливого українського законодавства, тому цьому органу приділяється особлива увага науковців.
Міністерство юстиції за своїм
правовим статусом є центральним органом виконавчої влади,
тому відповідно до теорій поділу
державної влади виконавча влада
є однією з самостійних гілок. Відповідно, що стосується завдань виконавчої влади, то вони полягають
в: реалізації та виконанні Конституції та законів України, прийнятих
парламентом; забезпеченні прав
та свобод людини і громадянина;
регулюванні економіки, соціально
культурної та адміністративно
політичної сфер життєдіяльності
суспільства; сприянні задоволенню
життєвих потреб населення [3].
Згідно з академічним тлумачним словником української мови
обов’язок – це те, чого треба беззастережно дотримуватися, що слід
безвідмовно виконувати відповідно до вимог суспільства або виходячи з власного сумління [4].
В юриспруденції загалом та
в адміністративному праві, зокрема, переважна кількість правових інститутів безпосередньо пов’язані із нормами права.
Не є винятком із цього правила і адміністративні обов’язки
Міністерства юстиції, які визначаються багатьма нормативноправовими актами. Первинно та загально це питання регулює основоположний закон нашої держави –
Конституція, в якій зазначається,
що права і свободи людини та їх
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини
є головним обов’язком держави
(ст. 3) [5]. А отже, це завдання є безпосереднім та головним обов’язком
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тивність реалізації громадянами
своїх прав і свобод, яка безпосередньо залежить від ступеня забезпечення їх надійної охорони та захисту, що здійснюються відповідними
органами держави. Саме з такою
правоохоронною діяльністю традиційно пов’язують феномен юстиції. Термін «юстиція» в літературі,
законодавстві та на побутовому
рівні здається зрозумілим і усталеним, але тільки на перший погляд.
Змістовий спектр цієї дефініції
варіюється, як правило, від сукупності системи всіх правоохоронних органів, судового відомства
до діяльності цих установ, форми
судової державної діяльності та їх
обов’язків [1].
Провідною у цій сфері є думка
Н. А. Железняк, яка зазначає, що
однією з важливих державно-правових реформ є забезпечення
процесу формування досконалої
правової системи, яка була б здатна зумовити побудову правової
держави і громадянського суспільства в Україні. І в цій справі важлива роль відводиться Міністерству
юстиції України, яке є провідним
органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
правової політики, спрямованої на
розвиток національної правової
системи, створення і реалізацію
правових норм, зміцнення режиму
законності та безпеки, формування
у населення розвиненої правової
культури та правового світогляду,
утвердження принципів справедливості, верховенства права, захист
прав і свобод людини як найвищої
соціальної цінності [2].
Тобто законотворчість та діяльність органів державної влади
базуються на основоположних
принципах та обов’язках, в які закладено базові витоки правильного функціонування правової
системи. Оскільки Україна обрала
шлях незалежного розвитку в напрямі євроінтеграції, її основоположними засадами є верховенство
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таріусів, а також здійснює реєстрацію приватних нотаріусів. Згідно зі
ст. 33 Мін’юст проводить перевірку
організації нотаріальної діяльності
приватного нотаріуса, дотримання
ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства за певний
період [9].
Отже, нотаріат є вагомим суб’єктом, який може у максимальній наближеності до громадян надавати
їм численні адміністративні послуги. Тим самим нотаріуси стали публічними суб’єктами, які здійснюють делеговані державні функції.
Відповідно їх діяльність потребує
контролю не тільки як приватних
осіб, а й адміністративного контролю, як суб’єктів публічної адмі
ністрації, які здійснюють делеговані публічні функції.
Міністерство юстиції виконує
й багато інших обов’язків щодо органів виконавчої влади в сферах
своєї адміністративної діяльності,
зокрема, видає нормативно-правові акти (накази), за допомогою
яких керується діяльність інших органів державної влади, а також контролює та здійснює нагляд за ними.
Таким чином, Мін’юст відповідно до покладених на нього владних
обов’язків втілює принцип верховенства права, який є основним
у діяльності всіх гілок влади без
винятку. Тому цей орган державної влади можна назвати «органом
справедливості», оскільки він захищає основоположні права, свободи,
гідність та честь громадян нашої
держави.
Отже, ми пропонуємо таку
класифікацію адміністративних
обов’язків Міністерства юстиції
України: загальногромадянські
та загальнослужбові обов’язки.
Загальногромадянські обов’язки
полягають в забезпеченні основоположних прав і свобод громадян
та обов’язків, закріплених в Конституції України, міжнародно-правових актах та інших законах України. Загальногромадянські права
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регіональних, обласних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
а також здійснення координації їх
діяльності та інших управлінських
обов’язків, передбачених ст. ст. 16,
28 цього закону [7]. Прикладом є
те, що в Україні на сьогодні діє 548
стаціонарних точок доступу до безоплатної правової допомоги. Беручи до уваги статистику за 2016 р.,
більше 33 тис. громадян отримали
правову допомогу, близько 239 тис.
осіб отримали правові консультації.
Звернутися із заявою про допомогу
може кожен пересічний громадянин, тому це є однією із важливих
змін, яка доводить нам, що наша
країна на правильному шляху
до євроінтеграції [8].
На нашу думку, Закон України
«Про безоплатну правову допомо
гу» є новизною в українському законодавстві, який наближує нашу
державу до євроінтеграції та забезпечує невід’ємні, основоположні права громадян у відповідності
з Міжнародними правовими актами та Конституцією України.
Вирішення проблем громадян
в правовій демократичній державі
неможливе без забезпечення їх
певними комунікативними послугами. За їх допомогою вони зможуть
прозоро і в стислі терміни забезпечувати самостійно чи з допомогою
публічної адміністрації права, свободи та законні інтереси. Одним із
провідних правових інститутів у цій
сфері є нотаріат. Тому дуже важливою особливістю є те, що Мін’юст
здійснює дуже багато функціональних обов’язків в цій галузі,
а саме контроль за організацією
нотаріату, перевірку організації
нотаріальної діяльності нотаріусів,
дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання
правил нотаріального діловодства.
Також видає свідоцтва про право
на зайняття нотаріальною діяльністю, створює та ліквідує державні
та нотаріальні контори, призначає
і звільняє з посад державних но-
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міністерство розміщує на своєму
офіційному веб-сайті інформацію
про поштову та електронну адреси,
контактний номер телефону кожного з органів державної влади,
до компетенції яких належить проведення перевірки, а також дорадчого громадського органу з питань
люстрації при Міністерстві юстиції
України, до яких фізичні та юридичні особи протягом одного місяця з дня початку проходження
перевірки можуть подати інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення
на неї заборон, передбачених цим
Законом. Така інформація, подана
фізичними та юридичними особами, підлягає розгляду органами
державної влади, до компетенції
яких належить проведення перевірки (ст. 5) [6]. Наприклад, Міністерство юстиції застосувало Закон
вже щодо 934 осіб, інформацію
про яких можна побачити кожному
пересічному громадянину на офіційному сайті Єдиного державного
реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України
«Про очищення влади».
Тобто згідно з наведеним законом на Міністерство юстиції покладено обов’язок здійснювати безпосередній контроль за процесом
очищення влади, а також формування та ведення Єдиного державного реєстру про осіб, щодо яких
встановлено заборону. Відповідно
цей закон дозволить не допустити
до участі в управлінні державними
справами осіб, які своїм рішенням,
діями чи бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію
влади, що надалі зумовить високий
ступінь довіри громадськості до органів державної влади та збереже
втілення принципу верховенства
права та законності, за яким права
і свободи громадянина визнаються
найвищою соціальною цінністю.
У статті 16 Закону України «Про
безоплатну правову допомогу»
зазначено, що Міністерство юстиції має обов’язок щодо утворення
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думки експертів з права
ським суспільством і державою
функціональних правил поведінки, спрямованих до посадових
осіб і органів цього міністерства,
яких вони мають беззастережно дотримуватися і виконувати
з метою реалізації державної правової політики у системі органів
виконавчої влади, як орган справедливості щодо громадян України та інших осіб, які на законних
підставах перебувають на нашій
території.
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Законів України, зокрема, в адміністративній діяльності, пов’язаної із очищенням влади, адміністративної діяльності пенітенціарної
служби, архівної служби, департаменту державної реєстрації, департаменту виконавчої служби, у сфері
безоплатної правової допомоги
та контролю і нагляду за діяльністю
нотаріату.
Адміністративні обов’язки
Міністерства юстиції – це сукупність покладених громадян-
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поділяються на: 1) особисті – право
на життя, право на повагу гідності,
право на свободу та особисту недоторканність; 2) соціально-економічні – право на працю, відпочинок, соціальний захист; 3) політичні
– обирати і бути обраним, брати
участь в управлінні державними
справами.
Загальнослужбові обов’язки –
це ті обов’язки, які Мін’юст виконує у сфері реалізації державно-
правової політики, відповідно до
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ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ДОСУДОВОГО
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Г. Г. Пампуха
аспірант Європейського університету,
судовий експерт, президент
Міжнародної неприбуткової асоціації
«Європейська арбітражна палата»,
голова Міжнародного центру судової експертизи
при Європейській арбітражній палаті
(м. Брюссель, Бельгія)

переваг для сторін, а саме: економія
часу та коштів, конфіденційність,
гнучкість процедури та, найголовніше, збереження партнерських
відносин між учасниками спору.
Система ADR успішно діє в Бельгії,
Франції, Великобританії, Австрії,
Норвегії, Фінляндії тощо. За статистикою, в США, Канаді, Нідерландах
83-85 % всіх конфліктів теж вирішується із застосуванням альтернативних способів їх врегулювання [1].
Метою цієї статті є дослідження
правових засад, можливості та перспектив використання судової чи
медіаційної експертизи, як одного
із засобів досудового (доарбітражного) вирішення спорів, не тільки в
європейських державах, а й у державах, де відбуваються євроінтеграційні процеси, на прикладі України.
Коротко зупинимося на положеннях процесуального законодавства України щодо врегулювання
досудового розгляду спорів.
Так, Цивільний процесуальний
кодекс України [2] взагалі не містить
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У сучасному світі відбувається
пришвидшення майже всіх процесів
суспільного життя, в тому числі і у
сфері вирішення спорів. При цьому
як на національному, так і на міжнародному рівнях, спостерігається
значне перевантаження державної
та арбітражної судових систем, що
зменшує ефективність розгляду та
вирішення судових спорів. Тому
зростає роль альтернативних способів вирішення спорів (Alternative
Dispute Resolution (далі – ADR), за
допомогою яких конфліктуючі сторони можуть прийти до мирного
врегулювання спорів. Якщо раніше мова йшла про застосування
ADR тільки при вирішенні комерційних та деяких цивільних спорів,
то зараз ADR застосовується дуже
широко навіть у кримінальному
процесі. Крім того, розширюється
коло інструментів ADR. Досвід держав – членів Європейського Союзу
показує, що система ADR, яка включає в себе комерційний арбітраж,
мирових суддів, медіацію, має низку
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норм, що врегульовують процедури
досудового вирішення спорів.
У Господарському процесуальному кодексі [3] питання досудового вирішення спорів врегульовані
положеннями розділу ІІ «Досудове врегулювання господарських
спорів». Зокрема, у ч. 4 ст. 7 цього
Кодексу зазначається, що при розгляді претензії підприємства та організації в разі необхідності повинні
звірити розрахунки, провести судову експертизу або вчинити інші дії
для забезпечення досудового врегулювання спору.
Відповідно до частини 4 статті 99 Кодексу адміністративного
судочинства України [4], якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору
і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адмініст
ративного суду встановлюється
місячний строк, який обчислюється
з дня, коли позивач дізнався про
рішення суб’єкта владних повноважень за результатами розгляду його

бюлетень міністерства юстиції україни

a

(доарбітражному) етапі з подальшою метою та можливістю примирення сторін спору.
Аналіз законодавства таких
країн, як Чехія, Польща, Німеччина, Словаччина, Румунія, Україна,
Росія та Білорусь, експертної практики та основної її проблематики,
наприклад, у сфері проведення
будівельної експертизи, свідчить
про те, що арбітри чи адвокати,
які беруть участь у вирішенні питань в будівельних спорах, не мають
вузькопрофільних знань саме в будівельній сфері. Тому необхідним
є призначення судової експертизи.
На розгляд експертам передаються
матеріали справи з усіма необхідними документами для вирішення
поставлених їм питань. Після надання експертом висновку до суду суд
поновлює провадження в справі
і допитує експерта в судовому
засіданні за участю сторін та вирішує справу.
Проте довготривалого вирішення спорів можна уникнути за
допомогою досудового звернення
сторін до експерта-медіатора, який
обирається ними. В такому випадку
можна заощадити арбітражний збір
чи державне мито при зверненні
до суду. При цьому учасники інвестиційних проектів у сфері будівництва та інших сферах господарської
діяльності мають можливості вирішення будівельних та інших спорів
за межами залу суду. В наведеному
прикладі такими спорами можуть
бути спори з приводу змісту проектної і кошторисної документації,
договірної ціни, необхідного обсягу робіт, строків та умов виконання
робіт, дійсності наданих сторонами
дозвільних та інших необхідних для
виконання договору документів,
якості робіт тощо.
Високий ризик втрати коштів
та репутаційні ризики – це одні
із основних факторів, які змушують шукати нові засоби досудового
вирішення спорів з метою їх запобігання. Зокрема, суб’єктами господарювання у будівельній галузі вжи-
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будь-які висновки експертів або
інші документи доказового характеру, на яких третейський суд може
базуватися при прийнятті свого рішення (ч. 3 ст. 24). Якщо сторони не
домовились про інше, третейський
суд може призначити одного або
кількох експертів для подання йому
доповіді з конкретних питань, які
визначаються третейським судом,
або зажадати від сторони надання
експерту будь-якої інформації, що
стосується справи, чи пред’явлення для огляду або надання можливості огляду будь-яких документів,
товарів чи іншого майна, що мають
відношення до справи (ст. 26).
Відповідно до Закону України «Про третейські суди» від
11.05.2004 р. № 1701-IV [9] з метою
правильного вирішення спору третейський суд має право зобов’язати сторони чи одну із сторін замовити проведення експертизи для
роз’яснення питань, які потребують
спеціальних знань, про що третейський суд виносить відповідну ухвалу.
Однак законів про мирових суддів, медіацію та інших альтернативних методів врегулювання спорів
на відміну від інших держав світу,
Україна ще не має.
Відповідно до міжнародної
практики до системи суб’єктів та механізмів ADR входять: національні
арбітражні і третейські суди, міжнародні комерційні арбітражні суди,
мирові судді тощо.
Вважаємо, що одним із альтернативних засобів вирішення
спорів також може бути експертиза як процес примирення сторін
спору. Саме вона допомагає досягти точності та професійної зваженості у вирішенні спірних питань.
Експертиза як форма врегулювання спору стимулює самостійність
сторін, адже вони добровільно
і на власний розсуд обирають експерта, визначають його завдання
та об’єм повноважень. Таким чином,
медіаційна експертиза – це процес
проведення експертного дослідження (експертизи) на досудовому
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скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Згідно із частиною 1 статті 242
Кримінального процесуального кодексу України [5] експертиза проводиться експертом за зверненням
сторони кримінального проваджен
ня або за дорученням слідчого
судді чи суду, якщо для з’ясування
обставин, що мають значення для
кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи
для з’ясування питань права.
Як видно із вищенаведеного,
стадія досудового вирішення спорів
врегульовується лише нормами
Господарського процесуального
кодексу України, однак це не означає, що сторони спору не можуть
врегулювати в досудовому порядку
також і інші спори шляхом використання механізмів ADR. При цьому
слід зазначити, що кожен із вище
названих процесуальних кодексів
містить положення про застосування
експертизи як доказу у судочинстві.
Відповідно до статті 1 Закону
України «Про судову експертизу»
від 25.02.1994 р. № 4038-XII (далі –
Закон) [6] судова експертиза –
це дослідження експертом на основі
спеціальних знань матеріальних
об’єктів, явищ і процесів, які містять
інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні
органів досудового розслідування
чи суду.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 р.
№ 51/95-ВР [7] наукова і науково
технічна експертиза – це діяльність,
метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об’єктів експертизи і підготовка обґрунтованих висновків
для прийняття рішень щодо таких
об’єктів.
У Законі України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від
24.02.1994 р. № 4002-XII [8] зазначається, що сторонам, серед іншого, повинні бути передані також
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У статті 24 Закону, якою врегульовуються питання міжнародного
наукового співробітництва, йдеться про те, що державні спеціалізовані установи, які виконують судові
експертизи, користуються правом
встановлювати міжнародні наукові
зв’язки з установами судових експертиз, криміналістики тощо інших
держав, проводити спільні наукові
конференції, симпозіуми, семінари,
обмінюватися стажистами, науковою інформацією і друкованими
виданнями та здійснювати спільні
видання в галузі судової експертизи
і криміналістики.
Необхідних експертів можна
знайти у відповідних державних
реєстрах експертів, в тих країнах, де
ці реєстри утримуються та адмініст
руються Міністерством юстиції
(як наприклад, в Україні), або іншими уповноваженими державою
операторами. В деяких країнах такі
реєстри утримують національні
експертні асоціації, як наприклад,
у Чехії. Але досі були відсутні єдині
міжнародні реєстри експертів, які
одночасно мають відповідну підготовку та професійний досвід роботи
в сфері ADR.
Для вирішення цієї проблеми
у 2015 р. був створений Міжнародний експертний реєстр (далі –
Реєстр) за підтримки Міжнародного центру судової експертизи при
Європейській арбітражній палаті
(Брюссель, Бельгія). Цей реєстр містить інформацію не тільки про експертів європейських країн, а й також
експертів інших країн світу, у сфері
виконання міжнародних комісійних
експертиз та проектів [10]. Крім проведення експертиз, експерти цього
Реєстру, які мають відповідну додаткову підготовку, використовуються
як міжнародні арбітри чи медіатори
для врегулювання спорів.
Наголосимо, що у Бельгії, Чехії,
Німеччині та інших країнах цент
ральної та західної Європи останнім часом вже використовують експертів-медіаторів та проведення
медіаційної експертизи, як особли-
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ють в державних науково-дослідних та відомчих установах (далі –
державні експерти), та приватні
експерти, як працюють індивідуально чи у приватних установах.
Згідно з відомчими нормативно
правовими актами державні експерти не мають права працювати
як експерти поза межами державної
установи, тому вони не можуть бути
залучені до проведення експертизи
та примирення сторін з отриманням
за цю роботу гонорару. Практично
це можливо тільки за погодженням
та згодою керівника державної установи з оплатою на розрахунковий
рахунок державної установи, і тільки після цього виплати зарплати
експерту. А якщо ще врахувати, що
для примирення сторін експерт повинен пройти спеціальну підготовку,
а також те, що наразі всі державні
установи в Україні дуже завантажені експертизами, що призначені
судами та слідчими органами, то на
проведення додаткових експертиз
у експертів просто не буде вистачати часу. Тому експертів можна залучати для проведення експертизи
та наступної процедури примирення сторін тільки з приватних установ
чи індивідуальної експертної діяльності, а якщо йдеться про міжнародний спір, також є можливість залучати експертів інших країн, які мають
належну спеціальну підготовку (експертів-медіаторів).
Відповідно до статті 23 Закону
керівники державних спеціалізованих установ, що проводять судові
експертизи, у необхідних випадках мають право за згодою органу
або особи, що призначили судову експертизу, включати до складу експертних комісій провідних
фахівців інших держав. Такі спільні експертні комісії здійснюють
судові експертизи за нормами
процесуального законодавства
України. Плата іноземним фахівцям за участь у судовій експертизі
та відшкодування інших витрат,
пов’язаних з її проведенням, здійс
нюється за домовленістю сторін.
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ваються різні заходи, щоб уникнути
судових розглядів спорів. Контроль
реалізації проектів відбувається
на всіх стадіях будівництва. І способи вирішення спорів варіюються від
простих переговорів до альтернативного вирішення спорів (ADR-методів). Таким чином, сторони можуть врегулювати свої розбіжності
і уникнути псування партнерських
відносин, що часто є наслідком виникнення спору.
Залучення експертів із спеціальною підготовкою (далі – експертів
арбітрів, експертів-медіаторів)
до вирішення спорів між суб’єктами господарювання набирає все
більшого поширення, здійснюється
не тільки сторонами в суді або
судом, а й використовується іншими суб’єктами. В ряді випадків групу
таких експертів повинен очолювати експерт, який має необхідний
значний практичний досвід, щоб
допомогти сторонам зрозуміти
результати досліджень експертів.
Такий фахівець повинен також мати
професійні навички медіатора чи
арбітра. Якщо такий «спеціаліст
посередник» є необхідним, сторони
залучають його для того, щоб досягти взаємоприйнятного рішення. Залучення експерта-медіатора
є сучасним інноваційним засобом
вирішення спорів. Концепція діяльності таких експертів ґрунтується
на принципі: «Претензії неминучі,
а спори – ні» [10].
Залучення експертів-арбітрів
(експертів-медіаторів) дає змогу
досудового врегулювання спору,
а переваги цього полягають у зменшенні витраченого часу і коштів для
врегулювання конкретної спірної
ситуації. Інколи проведення експертизи може мати значну вартість,
але в будь-якому разі ця сума буде
меншою, ніж оплата роботи адвоката, сплата судового (арбітражного
збору) і виконання рішення суду
(міжнародного комерційного арбітражного суду).
Судову експертизу в Україні
виконують експерти, які працю-

52

№ 4(186) 2017 РОКУ

бюлетень міністерства юстиції україни

a

рема, одним із шляхів такого вдосконалення є прийняття окремого
нового закону України про експертну діяльність, який би врегульовував
суспільні відносини у сфері судової,
наукової та інших видів експертиз.
Адже Закон України «Про судову
експертизу» був прийнятий понад
20 років тому і потребує вдосконалення та імплементації норм європейського законодавства у сфері
судової експертизи.
Україна традиційно є учасником великого транснаціонального
ринку газу, вугілля, електроенергії,
аграрних культур, транспортних послуг, машинобудування та багатьох
інших міжнародних економічних
відносин. Триває процес євроінтеграції, укладається велика кількість
міжнародних торгових та інвестиційних контрактів. Тому не тільки
судова, арбітражна, а й експертна
система потребують реформування,
імплементації норм європейського
законодавства та практики до національних законодавчих процесуальних норм у сфері призначення,
проведення і використання національних та міжнародних експертиз,
в тому числі як процедури примирення сторін будь-якого спору в досудовому чи доарбітражному процесах, та до відповідних експертних
наукових методик.

.u

ня документів, отримання доказів
та визнання і виконання судових
рішень», затвердженою наказом
Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 р. № 1092/5/54
(зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 2 липня 2008 р.
за № 573/15264) [11], регламентовано порядок легалізації та виконання рішень закордонних судів
та рішень МКАСів в Україні, але при
цьому жодною нормою не передбачено використання міжнародних
експертиз, як офіційної належної
доказової бази у судовому процесі.
Це суттєво обмежує права сторін
спору у цивільному, господарському та адміністративному процесах,
а також сторін звинувачення та захисту у кримінальному процесі.
Викладене дає можливість зробити висновок про те, що залучення
експертів-медіаторів є одним із сучасних інноваційних засобів досудового (доарбітражного) вирішення
спорів, який надає можливість сторонам спору заощадити час та кош
ти, що мали бути витрачені на вирішення спору у судовому порядку
та виконання відповідного судового рішення. У зв’язку з цим потребує вдосконалення законодавство
України у сфері правового регулювання експертної діяльності. Зок
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вий метод ADR. Але тільки в окремих країнах є прямі норми в національному законодавстві, що визначають таку можливість і процедуру.
Так, наприклад, у Законі Королівства
Бельгії «Про судових експертів» від
15.01.2010 р. (параграфи 969991) прямо визначено, що експерт,
після проведення експертизи, може
застосувати всі можливості для примирення сторін спору, якщо він існує
між сторонами і якщо обидві сторони нададуть на це свою згоду.
З метою залучення експерта
для досудового вирішення спору,
сторонам слід укласти тристоронній договір з експертом або групою експертів, у якому повинні
бути визначені питання, що виносяться для проведення експертизи, а також інші права та обов’язки
сторін. Кожна із сторін спору може
запропонувати своїх експертів, які
будуть працювати спільно, для вирішення єдиного завдання замовника
(замовників).
Важливо зазначити, що ст. 81
Закону України «Про міжнародне приватне право» та ст. 35 Закону України «Про міжнародний
комерційний арбітраж», а також
Інструкцією «Про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги
в цивільних справах щодо вручен-
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МЕДІАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ
ДОСУДОВОГО (ДОАРБІТРАЖНОГО) ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
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Г. Г. Пампуха
У статті досліджуються правові засади, можливості та перспективи
використання національної та міжнародної судової експертизи як одного із
альтернативних способів досудового (доарбітражного) вирішення спорів.

Ключові слова: судова експертиза, наукова експертиза, арбітраж, медіація,
медіаційна експертиза, експерт-медіатор, досудове врегулювання спорів.
Стаття надійшла до редакції: 13.04.2017.

Медиационная ЭКСПЕРТИЗА КАК ОДИН ИЗ СРЕДСТВ
ДОСУДЕБНОГО (арбитражного) разрешения споров

co

Г. Г. Пампуха
В статье исследуются правовые основы, возможности и перспективы
использования национальной и международной судебной экспертизы как одного из
альтернативних способов досудебного (доарбитражного) разрешения споров.

Ключевые слова: судебная экспертиза, научная экспертиза, арбитраж, медиация,
медиационная экспертиза, эксперт-медиатор, досудебное урегулирование споров.
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EXAMINATION mediation as a means
of PRE (pre-arbitration) RESOLVE DISPUTES

G. G. Pampukha
In this article research the legal basis, opportunities and prospects for the use of national
and international judicial expertise as one of the alternative methods of pre-trial (pre-arbitrary)
resolution of disputes.
Keywords: court expertise, scientific expertise, arbitration, mediation, mediation expertise,
expert-mediator, pre-trial of dispute resolutions.
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Призначення
ЛОЗІНСЬКИЙ Ілля Сергійович
начальник Управління взаємодії з органами державної влади
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ПАЩЕНКО Оксана Володимирівна
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наказ МЮУ від 03.02.2017 № 564/к

директор Департаменту Державної кримінально-виконавчої служби України
наказ МЮУ від 14.02.2017 № 701 /к
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Інформація надана Департаментом персоналу
Міністерства юстиції України

вітаємо
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з Днем народження!

КОСОЛАПОВА
Олена Андріївна

Керівник Секретаріату Державного
секретаря Міністерства
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15 квітня
Шановна Олено Андріївно!
Вітаємо Вас з Днем народження!
Професійних успіхів Вам і досягнення поставленої мети,
миру і здійснення сподівань. Хай весна принесе сонячну радість і любов!
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15 квітня
Шановна Олено Андріївно!
Вітаємо Вас з Днем народження!
Професійних успіхів Вам і досягнення поставленої мети,
миру і здійснення сподівань. Хай весна принесе сонячну радість і любов!

бюлетень міністерства юстиції україни

21 квітня
Шановний Юрію Олександровичу!
Вітаємо Вас з Днем народження!
Бажаємо вагомих здобутків у роботі, поваги від колег,
весняного настрою. Міцного Вам здоров’я, миру і добробуту!
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МОІСЕЄВ
Юрій Олександрович
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23 квітня
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Директор Департаменту
з питань судової роботи та банкрутства
Міністерства юстиції України
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Шановна Наталіє Іларіонівно!
Прийміть вітання з Днем народження!
Бажаємо Вам і надалі утверджувати верховенство права в Україні,
здійснювати позитивні зміни в нашій державі.
Успіхів, наснаги, поваги і любові.

СЕВОСТЬЯНОВА
Наталія Іларіонівна
Перший заступник
Міністра юстиції України

29 квітня

Шановна Ольго Василівно!
Вітаємо Вас з Днем народження!
Бажаємо здійснення найважливіших планів і задумів
в ім’я утвердження в Україні справедливості.
Міцного Вам здоров’я, сонячного настрою, щасливих років!

ДАВИДЧУК
Ольга Василівна

Керівник Секретаріату
Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини

З повагою
колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «Укрправінформ»,
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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з Днем народження!

Членів редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
4 квітня
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Кузнєцову Наталію Семенівну
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професора кафедри цивільного права юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка НАПрН України,
доктора юридичних наук, заслуженого діяча науки і техніки України

22 квітня
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Крижанівську Тетяну Іванівну

редактора сектору з видавництва додаткових видань,
відповідального секретаря редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
З повагою
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

вітаємо
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з Днем народження!
6 квітня

Вінницьку Тетяну Петрівну
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першого заступника начальника
Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області

6 квітня

Свистун Ірину Петрівну

начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області

7 квітня

Хічія Андрія Мироновича
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з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області
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8 квітня

Дуднікову Наталю Павлівну

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

11 квітня

Малого Олександра Володимировича
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Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

Куманську-Нор Оксану Павлівну
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заступника начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у Львівській області

17 квітня

Стельмах Еліну Борисівну

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

17 квітня

Тимченка Олега Вадимовича

co
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з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Полтавській області

23 квітня

Потьомкіна Олега Олександровича
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Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області
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Данилишина Петра Богдановича

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

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 з днем народження

вітаємо

з Днем народження наших колег!
2 квітня

Мітько Вікторію Вікторівну

.u

2 квітня

a

начальника управління забезпечення якості правової допомоги

Пухтаєвича Євгена Валерійовича

в. о. директора Куп’янського місцевого центру з надання БВПД

i.c
om

4 квітня

Бабича Дмитра Вікторовича

в. о. директора Голопристанського місцевого центру з надання БВПД

7 квітня

Якименко Зосю Іларіонівну

директора Ізмаїльського місцевого центру з надання БВПД

8 квітня

Гайко Ларису Олександрівну

co

заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській областях

8 квітня

dp

Савчука Євгена Володимировича

в. о. директора Смілянського місцевого центру з надання БВПД

13 квітня

Гербеду Олександра Йосифовича

директора Регіонального центру з надання БВПД у Житомирській області

13 квітня

Россоху Артема Івановича

директора Лубенського місцевого центру з надання БВПД
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18 квітня

Батюка Олега Олексійовича

директора Маріупольського місцевого центру з надання БВПД

18 квітня

Кучерука Сергія Олександровича
19 квітня

Клецька Юрія Семеновича

a

начальника управління стратегічного планування та фінансів

.u

в. о. директора Каховського місцевого центру з надання БВПД

22 квітня

i.c
om

Півторака Віктора Олександровича
головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту

25 квітня

Гордєєва Юрія Володимировича

директора Тернопільського місцевого центру з надання БВПД

dp

co

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

ПЕРЕЛІК

.u

a

нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у березні 2017 року

i.c
om

Наказ від 01.03.2017 № 740/5

Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень
в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України
Дата та номер державної реєстрації 02.03.2017 № 291/30159

Наказ від 01.03.2017 № 741/5

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 06 лютого 2017 року № 292/5
Дата та номер державної реєстрації 02.03.2017 № 298/30166

Наказ від 03.03.2017 № 777/5

Про внесення змін до Положення про Головні територіальні управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

co

Дата та номер державної реєстрації 10.03.2017 № 341/30209

Наказ від 09.03.2017 № 809/5

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства юстиції України

dp

Дата та номер державної реєстрації 10.03.2017 № 335/30203

Наказ від 20.03.2017 № 908/5

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
з питань діяльності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
Дата та номер державної реєстрації 20.03.2017 № 375/30243

Наказ від 22.03.2017 № 922/5
Про затвердження Змін до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
Дата та номер державної реєстрації 23.03.2017 № 397/30265
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Наказ від 24.03.2017 № 949/5
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 01 березня 2016 року № 571/5
Дата та номер державної реєстрації 28.03.2017 № 411/30279

Наказ від 24.03.2017 № 954/5
Про встановлення розміру плати за користування автоматизованою системою виконавчого провадження
Дата та номер державної реєстрації 27.03.2017 № 406/30274

a

Наказ від 24.03.2017 № 957/5
Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

.u

Дата та номер державної реєстрації 27.03.2017 № 403/30271

Наказ від 29.03.2017 № 1015/5

Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 31 жовтня 2016 року № 3086/5

i.c
om

Дата та номер державної реєстрації 29.03.2017 № 420/30288

Наказ від 29.03.2017 № 1016/5

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 29.03.2017 № 419/30287

Наказ від 29.03.2017 № 1017/5/206

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України,
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453
Дата та номер державної реєстрації 29.03.2017 № 422/30290

co

Наказ від 29.03.2017 № 1042/5

Про затвердження Порядку погодження у Міністерстві юстиції України
призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади

dp

Дата та номер державної реєстрації 31.03.2017 № 438/30306

Наказ від 31.03.2017 № 1084/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5
Дата та номер державної реєстрації 03.04.2017 № 443/30311

Управління систематизації законодавства
та координації правової роботи
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,
тел. (044) 279-68-58
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ВИМОГИ

щодо оформлення наукових статей, які публікуються
в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

dp

co

i.c
om

.u

a

Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України № 7–05/1 від 15 січня
2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (зі змінами і доповненнями).
Загальні вимоги до структури наукових статей:
•• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
•• аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і, на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
•• формування цілей статті (постановка завдання);
•• виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
•• обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах
10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
•• у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання,
почесне звання, посада та місце роботи автора;
•• нижче – код унівесальної десяткової класифікації (УДК статті);
•• нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
•• посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та
конкретних сторінок, напр. [1, с. 25–26]. Назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті
(розділ «Список використаних джерел»);
•• у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву,
найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видавництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;
•• на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, російською, англійською мовами. Анотації розміщуються після списку використаних джерел та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я,
по батькові автора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування
на сайті видання).
Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:
•• роздрукований примірник наукової статті, підписаний на кожній сторінці автором;
•• електронний варіант статті;
•• електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см,
300 крапок на дюйм;
•• довідку про автора (співавторів) в електронному і друкованому вигляді, зразок якої розміщений на нашому сайті;
•• якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
•• особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, наукового відділу або доктора наук з відповідної спеціальності.
•• з 1 вересня 2016 р. скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації – 540 грн за 10 сторінок
(у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник), або скановану квитанцію про передплату на журнал
(1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік).
Матеріали: стаття; довідка про автора надсилаються поштою, а їх електронні варіанти на адресу:
bulleten@upinfo.com.ua
Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття – doc; Іванов фото – jpeg; Іванов довідка – doc).
Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора) і відхилення статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.
За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.
Адреса: 01601, Київ-601, провулок Рильський, 8-а, к. 301.
Офіційний сайт: http://pravinform.gov.ua
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