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Система пробації – 
система довіри та віри держави 

у свого громадянина

Яких вершин може досягти 
людина, якщо їй надати другий 
шанс? Відповідь на це питан-
ня складно віднайти, особливо, 
коли йдеться про тих, хто опи-
нився на лаві підсудних та очікує 
свого вироку. Жодна із українсь-
ких інституцій протягом остан-
ніх двох десятків років навіть 
не замислювалася над цим, адже 
на інше, аніж – карати ув’язнен-
ням, ані судова система, ані пені-
тенціарна просто не були спро-
можні.

Результатом багаторічної бай-
дужості стали тисячі загублених 
життів, яких віддали напризво-
ляще, навіть не задумуючись над 
тим, що ж спонукало до вчинен-
ня злочину, та, як «вилікувати» 
людину, надавши, насамперед, 
кваліфіковану психологічну допо-
могу.  Українська ж система пока-
рання, яка за роки так і не змогла 
самоствердитися, до дрібниць ав-
томатизувала «конвеєр справед-

Д.  В. Чернишов 
заступник Міністра юстиції України 

ливості», котрий без вагань по-
глинав абсолютно всіх, хто вчинив 
правопорушення.  

Забезпечити право не опини-
тися серед тих, до кого можуть 
застосувати лише ув’язнення, на-
дасть впровадження системи про-
бації. Починаючи від 2017-го року, 
нове явище у кримінально-вико-
навчій системі набуло офіційного 
забарвлення, – саме воно і має 
забезпечити вибіркове покарання 
у вигляді позбавлення волі.

Змінити підхід до виправ-
лення тих осіб, хто помилився 
в цьому житті, і, власне, нівелюва-
ти можливий рецидив, – і є клю-
човим у системі пробації. Особ-

ливо це стосується неповнолітніх, 
які через різні причини вперше 
вийшли за рамки закону і до 
яких, за міжнародними вимога-
ми, застосовується і надто суворе 
покарання, і ведеться надто не-
правильна робота щодо їх ресо-
ціалізації. Підсумки саме такого 
підходу здебільшого невтішні, 
адже ув’язнення не завжди спро-
можне допомогти. 

Усвідомити, здавалося б, прості 
речі в європейських країнах вда-
лося ще у дев’яностих, ми ж лише 
розпочинаємо свій шлях. І ми не 
говоримо про уникання неспра-
ведливості чи масове уникання 
в’язниці, ми говоримо про інше – 
ми не будемо калічити тих, хто, 
воістину, має право на другий 
шанс та головне – може бути ко-
рисним своєму народові.

Власне, усе це і має забезпе-
чити система пробації – система, 
яка продемонструє довіру і віру 
держави у свого громадянина, 

СЬОГОДНІ СУСПІЛЬСТВО НАРЕШТІ 
ОТРИМАЛО ШАНС ЗІЙТИ З ТІЄЇ ДОРОГИ, 

ЯКА ВЕСЬ ЦЕЙ ЧАС БУЛА ХИБНОЮ. 
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бюлетень міністерства юстиції україни

адже пробація – це не карт-бланш, 
а щоденна робота з тими, хто 
лише розпочинає вчитися вирішу-
вати свої проблеми, не вступаючи 
у конфлікт із законом.

У бюджеті України на 2017 рік 
на діяльність органів пробації пе-
редбачено 317,4 млн грн, з яких 
250 млн – на заробітну плату 
персоналу. Інші кошти йтимуть 
на оплату оренди приміщень , 
зокрема, 4 млн грн, а решта – 
на оплату комунальних послуг 
та придбання матеріалів для 
оформлення  особових справ 
суб’єктів пробації. Від міжнарод-
них організацій прямого секто-
рального фінансування через 
Міністерство юстиції України 
на розвиток пробації фінансуван-
ня не передбачено.

З 2002 року тривала робота 
щодо створення передумов впро-
вадження пробації. А це майже 
15 років роботи вивчення інозем-
ного досвіду, навчання персоналу, 
пілотування пробаційних центрів, 
розробки методик та інструментів 
пробації, участі у міжнародних 
проектах.

У вересні 2016 року внесе-
но необхідні зміни у законодав-
ство України. Це зроблено для 
створення повноцінної правової 
«платформи» щодо реалізації 
Закону України «Про пробацію», 
прийнятого у 2015-ому році.

Законодавчі зміни урегулюва-
ли такі новації,  як:

•  досудова доповідь (прийнят-
тя судом справедливого рішення 
про міру відповідальності особи);

•  пробаційний нагляд (полягає 
не лише у контролі, а й проведен-
ні соціально-виховної роботи – 
безпека суспільства);

•  пробаційні програми (корек-
ція поведінки, вирішення проблем 

з роботою і житлом – виправлен-
ня засудженого);

•  повноваження підрозділів 
з питань пробації.

Персонал, який раніше пра-
цював у кримінально-виконавчій 
інспекції Державної пенітен-
ціарної служби України, після 
проходження навчання у Центрі 
професійної підготовки персона-
лу ДКВС за спеціалізованими про-
грамами, розробленими за участю 
міжнародних експертів, було пе-
реведено до підрозділів пробації. 
Посади працівників підрозділів 
органів пробації були укомплек-
товані фахівцями, а саме: юри-
стами, соціальними працівниками 
та психологами. 

Зарплата офіцера пробації 
у 2017 році, виходячи з бюд-
жетних асигнувань, що виділені 
на зарплату, та кількості укомплек-
тованого персоналу підрозділів 
органів пробації, в середньому 
складає 6 тис. грн: 

•  грошове забезпечення ате-
стованих працівників – 5,6 тис. грн;

•  заробітна плата працівників, 
які працюють на підставі трудових 
договорів – 6,1 тис. грн.

У чому полягає механізм за-
стосування системи пробації?

Пробація починає працюва-
ти з людиною ще на досудовій 
стадії. Співробітник пробації зби-
рає інформацію про всі сфери 
життя особи, яка обвинувачуєть-
ся у вчиненні злочину: поведінку, 
відносини з рідними та у суспіль-
стві, а також про інші обставини, 
які допомагають зрозуміти, що 
саме стало причиною скоєння 
злочину. Ця інформація лягає в 
основу досудової доповіді, яка 
відповідно  до  законодавчих 
змін є обов’язковою для розгляду 
судом під час винесення вироку 

(написання досудової доповіді та 
залучення до судового процесу 
інспектора пробації відбувається 
за ухвалою суду або ж клопотан-
ням сторони захисту). 

Мета досудової доповіді – за-
безпечити суд інформацією щодо 
можливості  виправлення людини 
без ув’язнення та задля визначен-
ня того, які саме заходи найбіль-
ше сприятимуть її ресоціалізації. 
Досудова доповідь складається 
щодо особи, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину невеликої або се-
редньої тяжкості, або тяжкого зло-
чину, нижня межа санкції якого не 
перевищує п’яти років позбавлен-
ня волі. Досудова доповідь щодо 
неповнолітнього, обвинуваченого 
віком від 14 до 18 років, скла-
дається незалежно від тяжкості 
вчиненого злочину.

Звільнення від відбування по-
карання з випробуванням (нагля-
дова пробація) може застосовува-
тись за рішенням суду відповідно 
до ст. 75 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України) до 
осіб, які вчинили злочини неве-
ликої або середньої тяжкості, або 
тяжкий злочин, нижня межа санк-
ції якого не перевищує п’яти років 
позбавлення волі. 

Зі  зміною  законодавства , 
обов’язки, які можуть бути покла-
дені на особу, звільнену від відбу-
вання покарання з випробуванням 
(ст. 76 КК України), були значно 
розширені: відтепер це не лише 
відмітка чи повідомлення про 
зміну місця проживання – обов’яз-
ковим є отримання загальної 
середньої освіти, працевлашту-
вання або перебування на обліку 
в центрі зайнятості, проходження 
пробаційної програми, лікування 
від алкогольної та наркотичної за-
лежності, обмеження відвідування 
певних закладів тощо. 

Після винесення вироку суду 
без позбавлення волі співробіт-
ники пробації не лише здійс-
нюють нагляд за засудженим , 
а й активно мотивують його до 

СИСТЕМА ПРОБАЦІЇ – 
ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ В 15 РОКІВ

ФАКТИЧНИЙ ЗАПУСК ПРОБАЦІЇ
ВІДБУВСЯ У СІЧНІ 2017 РОКУ. 
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змін, залучаючи до індивідуаль-
ної та групової роботи, надають 
соціально -психологічні послуги.

Надалі вони також проводити-
муть пробаційні програми, при-
значені судом. Мета таких про-
грам полягає у формуванні серед 
засуджених навичок самостійного 
вирішення проблем, не вступаючи 
у конфлікт із законом. 

Наразі ведеться активна робо-
та щодо розробки та затверджен-
ня пробаційних програм з ура-
хуванням кращого міжнародного 
досвіду. Ці програми почнуть за-
стосовуватись за рішенням суду 
з січня 2018 р. Також планується 
залучення персоналу пробації 
до роботи з особами, які готують-
ся до виходу з місць позбавлення 
волі, аби допомогти їм адаптува-
тися до життя в громаді. 

Задля  ведення  комплекс-
ної роботи у штат пробації були 
введені нові посади соціального 
фахівця і психолога, яких рані-
ше не було. Отож, уся діяльність 
пробації спрямована на знижен-
ня  вірогідності скоєння людиною 
повторного правопорушення та її 
ресоціалізацію. 

Зокрема, в органах проба-
ції України (498 підрозділів) 

працюють майже 4 тис. осіб, зо-
крема, 620 соціальних фахівців 
і 291 психолог. 

За статистикою Ради Європи, 
більше 90% осіб, які отримали 
другий шанс в житті, не скоювали 
повторних правопорушень.

Нещодавно в Одесі відкрив-
ся черговий Центр ювенальної 
пробації . Попереду відкриття 
аналогічних центрів у Дніпрі, Жи-
томирі і Миколаєві. Такі проба-
ційні заклади для неповнолітніх 
вже функціонують у Києві, Львові, 
Івано-Франківську, Мелітополі, 
Маріуполі та Запоріжжі. 

Індивідуальна і групова робо-
та з дітьми проводиться за такими 
реабілітаційними програмами:

•  програма для хлопців «Управ-
ління гнівом»;

•  програма для дівчат «Вчи-
мося керувати емоціями»;

•  програма «Вибір до змін» 
(направлена на формування про-
соціальної поведінки);

•  програма «Життєві навички».
Наразі Міністерством юстиції 

України у співпраці з Проектним 

офісом АГРІТІМ (Канада) від-
працьовується модель пробації 
щодо дорослих правопорушників 
у 4 пілотних містах – Полтаві, Кро-
пивницькому, Луцьку та Черкасах. 
Планується охопити приблизно 
2209 клієнтів пробації в цих містах. 
До роботи підрозділів пробації 
будуть також активно залучатись 
органи місцевого самоврядування 
і неурядові організації.

До кінця 2017 року в цих мі-
стах будуть відкриті перші Центри 
пробації для повнолітніх право-
порушників. Працівники центрів 
проводитимуть апробацію про-
грам для дорослих правопоруш-
ників, які спрямовані на поперед-
ження залежностей, формування 
навичок управління гнівом та жит-
тєвих навичок, зокрема, щодо по-
шуку місця роботи, планування 
сімейного бюджету тощо. 

З 2018 року Центри пробації 
щодо дорослих правопорушників 
почнуть відкриватись і в інши х 
містах. 

Упродовж 2013-2017 років 
458 дітей  отримали  послуги 
в центрах ювенальної пробації. 
Діти, які пройшли реабілітаційні 
програми, показали рівень реци-
дивної злочинності – лише 2%.  

ЦЕНТРИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРОБАЦІЇ
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«На користь державного бюд-
жету з російського газового моно-
поліста Газпрому фахівцями Мін’ю-
сту було стягнено 80 мільйо нів 
гривень. Окрім того, були арешто-
вані активи даної компанії на те-
риторії України вартістю понад 
33 мільйони гривень. Можу анон-
сувати, що зараз проводиться 
робота з розшуку інших активів 
компанії. Також Мін’юст напрацьо-
вує правові механізми, направлені 
на вихід даного питання на між-
народний рівень. Ми звертатиме-
мося до інших країн за правовою 
допомогою з метою реалізації 
даного рішення суду. Адже за рі-
шенням суду має бути стягнуто 
з компанії 173 міль ярди гривень 
штрафу за зло вживання моно-
польним становищем»,– зазначив 
Міністр юстиції.

«У першому півріччі, і я хочу 
подякувати за це нашій команді 
юристів, нам вдалося сформувати 
правову позицію по справі проти 
Росії, яка пов’язана з анексією 
Криму. Європейський суд з прав 
людини прийняв цю позицію. 
Ті докази, які були зібрані, безза-
перечно підтверджують незакон-
ність анексії й масові порушення 
прав людини Російською Феде-

рацією. Так само ми маємо під-
твердження того, що захоплення 
Криму було спланованою акцією, 
яку Росія готувала за кілька років 
до початку анексії», – заявив він. 
Зараз Міністерство юстиції готує 
правову позицію у справі, яка сто-
сується подій на Донбасі. Україн-
ській стороні вдалося отримати 
позитивні для нас проміжні ви-
сновки в Міжнародному суді ООН, 

Презентація результатів 
роботи Мін’юсту 

в І  півріччі  
Міністр юстиції Павло Петренко в ході прес-конференції, 

яка пройшла за участі заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олени Сукманової 
та керівника Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслава Куценка, 

презентував результати роботи Міністерства юстиції України у І півріччі 2017 року. 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ ЗАЙМАЄТЬСЯ 
ВЕЛИКИМ БЛОКОМ ПИТАНЬ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СПРАВАМИ 

ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
У МІЖНАРОДНИХ СУДАХ. 
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бюлетень міністерства юстиції україни

який зобов’язав РФ припинити 
утиски й переслідування українців 
та кримських татар у Криму.

«Завдяки роботі Комісії з роз-
гляду скарг на дії державних ре-
єстраторів при Міністерстві юсти-
ції нам вдалося захистити права 
150 власників земельних паїв 
у Кіровоградській області і права 
власників 52 квартир у Києві. 
За всіма цими фактами Мін’юст 
передав правоохоронцям мате-
ріали, які дадуть можливість при-
тягнути конкретних осіб до від-
повідальності», – додав він.

Це платформа, де кожен украї-
нець може в електронному фор-
маті без контакту з чиновником 
отримати понад 20 послуг Міні-
стерства юстиції. «Так само ми 
продовжуємо розвивати наші по-
пулярні серед населення послуги. 
У рамках проекту «Шлюб за добу», 
який також став загальнонаціо-
нальним , одружилися  понад 
12 ти сяч українських молодят», – 
поінформував присутніх Міністр 
юстиції. Ще одним загальнонаціо-
нальним проектом є реєстрація 
народження у пологових будин-
ках. У пологових будинках по всій 
країні діють фронт-офіси Міні-
стерства юстиції. Майже 160 тисяч 
батьків скористалися послугою 
з отримання перших документів 
свого малюка безпосередньо 
у медичних установах. Це майже 
третина усіх новонароджених. 

«Але ми не збираємося на 
цьому зупинятися . Незабаром 
батьки зможуть отримати цю по-
слугу в режимі онлайн», – наголо-
сив Павло Петренко.

Очільник Мін’юсту також за-
уважив: серед основних завдань 
команди Міністерства юстиції 
є формування захищеної сильної 
української держави, де кожна лю-
дина знає свої права, захищає свої 
права і реалізовує їх. 

Так, Верховна Рада підтрима-
ла ініціативу Міністерства юстиції 
і наприкінці минулого року роз-
ширила коло осіб, які мають право 
на безоплатну правову допомо-
гу. Внутрішньо переміщені особи 
та учасники АТО отримали мож-
ливість звертатися за адвокатсь-
ким захистом з усіх питань, а поріг 
для малозабезпечених громадян 
було збільшено до 2 мінімальних 
зарплат. «Ми працюємо за прин-
ципом – допомогти кожному і по-
чути кожного. Ми не відмовляємо 
жодній людині, яка прийшла до 
центрів чи бюро. Кожен отримує 
консультацію та пораду спеціаліс-
тів»,– додав Павло Петренко.

Так само в звітному періоді був 
даний старт великому національ-
ному проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 
який виконуватиме 2 основні функ-
ції. Перша – просвітницька, адже 
багато українців не знають своїх 
прав і не знають, як скористати-
ся тими можливостями, які гаран-
товані законодавством. «Нині ми 
визначили перші 3 сфери: захист 
права власності, спілкування гро-
мадян із судом та корупція у вищих 
навчальних закладах. Це перших 
3 великі блоки, в яких ми спільно 

з USAID здійснюватимемо просвіт-
ницьку роботу», – сказав очільник 
Мін ’юсту. Друга функція цього 
проекту – моніторинг порушених 
прав і реагування з боку держави 
на ті системні порушення, які фік-
суються в центрах безоплатної 
правової допомоги. 

Міністр юстиції також предста-
вив нового члена команди Мін’-
юсту – Олену Сукманову, яка обій-
няла посаду заступника Міністра 
юстиції з питань державної реєст-
рації. За словами Олени Сукмано-
вої, Мін’юст впевнено рухається 
до прогресивного електронного 
обслуговування українських гро-
мадян. Очільник столичного управ-
ління юстиції Станіслав Куценко 
наголосив, що Он-лайн будинок 
юстиції зароджувався на базі го-
ловного територіального управ-
ління міста Києва, тож йому дуже 
приємно, що нині цей проект пе-
рейшов на загальнонаціональний 
рівень.   

ОКРІМ ТОГО, В РОЗРЯД 
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕЙШОВ

ПРОЕКТ «ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ». 

САМЕ ТОМУ МІН’ЮСТ 
СЕРЕД ПРІОРИТЕТІВ СВОЄЇ РОБОТИ

ВИЗНАЧИВ СТВОРЕННЯ
ПОВНОЦІННОЇ СИСТЕМИ

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ. 

ЗА СЛОВАМИ ПАВЛА ПЕТРЕНКА,
ВАЖЛИВИМ НАПРЯМОМ РОБОТИ ВІДОМСТВА 

Є ЗАХИСТ ГРОМАДЯН ТА БІЗНЕСУ 
ВІД РЕЙДЕРСЬКИХ ЗАХОПЛЕНЬ МАЙНА. 

«ВОСЕНИ МИ ПРЕЗЕНТУЄМО
СИСТЕМУ МОНІТОРИНГУ ПОРУШЕНЬ 

З БОКУ ЧИНОВНИКІВ
І СИСТЕМУ ПОКАРАННЯ 

ТИХ З НИХ, ХТО ПОРУШУЄ ПРАВА 
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН», –
ЗАЯВИВ ПАВЛО ПЕТРЕНКО.
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Робочий візит
Павла Петренка 
на Сумщину

У липні Міністр юстиції Павло Петренко в рамках візиту 
на Сумщину відкрив другий контакт-центр системи безоплатної правової допомоги, 

працівники якого надаватимуть консультації українцям за телефоном гарячої лінії БПД 0 800 213-103.

«Сьогодні в повноцінному режимі запрацював 
наш другий контакт-центр системи безоплатної пра-
вової допомоги. Головне завдання цього центру – 
надавати первинну правову консультацію громадя-
нам», –  зазначив Міністр юстиції. За його словами, 
у центрі працюють 6 молодих фахівців, які з 7 годи-
ни ранку до 9 години вечора консультують україн-
ців. Сам центр почав працювати в тестовому режимі 
ще в квітні, і за цей час тут отримали допомогу понад 
4 тисячі громадян.

«Коло питань, з якими зверталися українці – дуже 
широке. Це і нарахування пенсії, і сплата аліментів, 
і позбавлення батьківських прав, і оформлення суб-
сидії чи земельних ділянок для сімей учасників АТО. 
Це ті болючі питання, які турбують українців і сто-
суються доль людей. Це ті питання, які досі українці 
не могли вирішити без фахової юридичної допом-
оги», – додав Павло Петренко. Він також зазначив, 
що насправді багато громадян потребують лише 
консультації і підказки стосовно того, як заповню-
вати документи чи куди звернутися для вирішення 
їхнього питання.

«За статистикою, яка підтверджується і робо-
тою першого контакт-центру в Чернівцях, тільки 
20% людей, які телефонують до контактних центрів, 
у подальшому звертаються до адвокатів. 80% отри-
мують достатню правову допомогу телефоном», – 
додав очільник Мін’юсту.

Міністр юстиції також анонсував запуск ще однієї 
важливої ініціативи Мін’юсту – сільського нотаріа-
ту: «У 2015 році однією з тих ідей, яка зародилася 
за спільної ініціативи народних депутатів з Сумщи-

ни, команди Міністерства юстиції і місцевої влади, 
стало створення сільського нотаріату, який макси-
мально наблизить нотаріальні послуги до жителів сіл 
та невеликих містечок. В рамках проекту співробіт-
ники сільської ради або об’єднаної громади мати-
муть право виконувати ті самі функції, що й нотаріус 
у великому місті». За словами Павла Петренка , Сум-
щина стала першим регіоном, де вже найближчим 
часом буде реалізовано цей проект. «Перші 8 сіль-
ських нотаріусів вже пройшли навчання та стажу-
вання у Міністерстві юстиції і незабаром почнуть 
роботу з обслуговування населення. Перш за все, 
це стосується таких популярних у сільській місце-
вості питань, як оформлення спадщини, отримання 
копій документів на нерухоме майно, оформлення 
свідоцтва про право на спадщину та багато інших. 
Всі ці послуги можна буде отримати у сільських но-
таріусів», – зазначив Міністр юстиції. При цьому він 
наголосив, що Міністерство юстиції готове разом 
з органами влади на місцях й надалі розвивати 
цю ініціативу, щоб всі без винятку сільські ради і те-
риторіальні громади на території Сумської області 
вже наступного року мали в штаті як мінімум одного 
сільського нотаріуса.

«Маємо амбітний план – зробити Сумщину пер-
шим регіоном, в якому нотаріальна послуга дійде до 
найменшого селища, до найменшої об’єднаної гро-
мади. А за Сумщиною підтягнуться й інші області»,– 
сказав очільник Мін’юсту. Павло Петренко також 
провів зустріч з головою Сумської обласної держав-
ної адміністрації Миколою Клочком та фахівцями 
органів системи юстиції Сумської області.   
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За 3,5 місяці з моменту запуску спільної онлайн послуги Міністерства 
юстиції, Міністерства соціальної політики та Держагентства 
з питань електронного урядування щодо оформлення державної 
допомоги при народженні дитини цим сервісом скористалися 
понад 1000 батьків новонароджених.

«Міністерство юстиції першим 
серед державних органів почало 
запроваджувати онлайн сервіси 
для громадян. Адже це не лише 
зручно, а й дає можливість уник-
нути спілкування з чиновниками 
і унеможливлює корупцію. Дякую 
нашим партнерам з Мінсоцполіти-
ки та держагентства, які перейняли 
цей досвід Мін’юсту і разом з нами 
запровадили новий електронний 
сервіс. Завдяки йому батькам понад 
1000 малюків не довелося стояти 
в чергах, спілкуватися з держслуж-
бовцями. Зекономлений час вони 
змогли провести з новонароджени-
ми малюками»,– зазначив Міністр 
юстиції Павло Петренко.

Раніше  подати  документи 
на отримання допомоги можна 
було лише у паперовій формі 
під час особистого візиту до від-
ділів соцзабезу. Так, 2016 року 
близько 400 тис. українців осо-
бисто відвідали органи соцзахи-
сту населення, витративши на це 
купу часу. Завдяки онлайн сервісу 
запроваджено принципово новий 
рівень якості обслуговування . 
Всі необхідні документи можна 
подати у будь-який зручний час – 
24 години на добу сім днів на тиж-
день– через Інтернет.

Більше того, завдяки нала-
годженій взаємодії між реєстра-
ми Мін’юсту та Мінсоцполітики, 
скорочено кількість документів, 

які мають пред’явити заявники. 
Відтепер не потрібна копія сві-
доцтва про народження дитини – 
працівники управлінь соцзахисту 
самостійно перевіряють наявність 
відповідного свідоцтва у реєстрі 
актів цивільного стану.

Якщо користувач має елект-
ронний цифровий підпис (ЕЦП), 
результати розгляду заявки також 
надходять онлайн – на електрон-
ну пошту заявника. Але відсутність 
ЕЦП не є перешкодою для кори-
стування сервісом. У такому разі 
в режимі он- лайн можна напра-
вити документи на попередній 
розгляд. Це значно скоротить час 
особистого візиту до управлінь 
соцзахисту.

За словами очільника Мін’ юсту, 
2 роки тому, коли Міністерство 
юстиції запускало пілотний проект 
з видачі свідоцтв про народжен-
ня у медичних закладах, була по-
ставлена амбітна мета – зробити 
так, щоб українці при народженні 
дитини отримували повний спектр 
послуг прямо у пологовому.

«Ми сказали і ми зробили. 
Нині батьки новонароджених 
українців, не виходячи з поло-
гового будинку, можуть отрима-
ти фактично весь спектр послуг. 
Це і свідоцтво про народження, 
і реєстрація місця проживання ма-
люка, які можна оформити прямо 
у пологових, а також онлайн по-

слуга з оформлення державної 
допомоги», – наголосив Павло 
Петренко.

Скористатися онлайн послу-
гою з оформлення державної до-
помоги при народженні дитини 
можна на порталі Мінсоцполіти-
ки e-services.msp.gov.ua. З часом 
сервіс також буде доступний 
на Єдиному державному порталі 
адмі ністративних послуг my.gov.ua.

«Це вже – друга соціальна 
послуга після житлової субсидії, 
оформлення якої ми запровади-
ли онлайн. Доступність і зручність 
послуг для громадян є одним 
із пріоритетів роботи міністерст-
ва», – за уважив Міністр соціальної 
політики Андрій Рева.

За словами голови Державного 
агентства з питань електронного 
урядування Олександра Риженка, 
електронні послуги для бізнесових 
організацій і громадян – невід’єм-
на складова впровадження ре-
ального електронного урядування 
в Україні.

Президент Фонду «Східна 
Європа» Віктор Лях у свою чергу 
зауважив: перед Програмою EGAP, 
за підтримки якої було розроб-
лено цю послугу, стоїть надзви-
чайно амбітне завдання: допо-
могти впровадити в Україні нові 
електронні послуги, які кори-
стуються найбільшим попитом 
громадян.   

Понад 1000 батьків 
скористалися онлайн сервісом 
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Сьогодні наш співрозмовник – начальник відділу міжнародної правової допомоги 
у цивільних справах Міністерства юстиції України Ольга Зозуля. 

«ПЕРЕВАГА МЕДІАТОРА
В ТОМУ, ЩО ВІН ВИВОДИТЬ СТОРОНИ 
НА НОВИЙ РІВЕНЬ СПІЛКУВАННЯ», –

Ольга Зозуляdpcoi.c
om.ua
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бюлетень міністерства юстиції україни

Пані Ольго, 
розкажіть, будь ласка, 
про природу конфліктів. 
Чому вони виникають?

Сама природа конфлікту – 
це зіткнення протилежних інте-
ресів і поглядів, що супровод-
жуються складними колізіями; 
напруження і крайнє загострення 
суперечностей, що призводить 
до активних дій, ускладнень, бо-
ротьби. У всіх сферах людської ді-
яльності при вирішенні різноманіт-
них завдань у побуті, на роботі чи 
відпочинку доводиться спостеріга-
ти різні за своїм змістом і силою 
прояви конфліктів. Вони займають 
значне місце в житті кожної лю-
дини, оскільки їх наслідки бува-
ють занадто відчутні протягом ба-
гатьох років. Конфлікти найчастіше 
асоціюють з агресією, загрозами, 
суперечками, ворожістю, війною 
тощо. А тому існує думка, що кон-
флікт – явище завжди небажане, 
що його необхідно, по можливос-
ті, уникати і негайно вирішувати, 
як тільки він виникне.

Початком конфлікту вважаєть-
ся ситуація, коли хоча б один 
із суб’єктів усвідомлює відмінність 
своїх інтересів і принципів від ін-
шого і розпочинає односторонні 
дії зі згладжування цих відмінно-
стей на свою користь. Особи мо-
жуть спробувати переконати один 
одного прийняти їх точку зору або 
заблокувати чужу за допомогою 
первинних засобів впливу, таких, 
як примус, винагорода, традиція, 
експертна оцінка, харизма тощо.

Щоб ефективно управляти 
розвитком конфлікту, необхідно 
з максимальною точністю скла-
сти його діагноз. Потім з’ясува-
ти, хто залучений в цей процес, 
визначити потреби і побоювання 
кожного з учасників конфліктної 
ситуації. Ідеальним є сприйняття 
конфлікту таким, яким він є на-
справді. Але непоодинокі ситуа-
ції, коли конфронтуючі сторони 
не можуть спокійно владнати 
ситуацію, коли намагаються самі 

вирішити конфлікт, а тоді шукають 
посередників. 

А які способи 
вирішення конфліктів 
найбільш популярні сьогодні?

Можна виділити такі спосо-
би вирішення конфліктів: судове 
вирішення спору, та альтернативні 
методи, зокрема, посередництво, 
медіація, арбітраж тощо. Відповід-
но до того, чи можна владнати си-
туацію мирним шляхом до суду, 
сторони обирають для себе най-
більш прийнятний спосіб вирішен-
ня спору або конфлікту.

У будь-якому конфлікті є різні 
стадії перебування. І дуже часто 
сторони , перебуваючи на цих 
різних стадіях , не розуміють , 
не чують один одного. Одна сто-
рона вже може бути налашто-
вана шукати якийсь метод вирі-
шення і бачить певний результат, 
а інша – ще перебуває на тій 
стадії, коли вирують емоції, що 
заважають рухатися далі. В ідеалі 
необхідно, щоб усі знаходились 
на одному рівні, але в більшості 
випадків, конфліктуючим сторо-
нам не вистачає терпіння для того, 
щоб почути один одного і пере-
йти на рівень взаєморозуміння 
й цивілізованого спілкування . 
Тому на сьогодні найбільш попу-
лярним залишається судовий спо-
сіб вирішення конфлікту. 

Ви стверджуєте, 
що судовий спосіб 
вирішення конфліктів 
найпопулярніший в Україні. 
Чому так відбувається, адже 
за статистикою громадяни 
українським судам не надто 
довіряють?

На жаль, так. Судочинство – 
специфічна форма вирішення 
спорів та конфліктів, вироблена 
багатовіковою людською практи-
кою. Ця форма має ряд переваг. 
Недовіра існує, але обізнані гро-
мадяни намагаються діяти все ж 
в правовому полі. Напевне, підсві-

домо вірять, що тільки суд може 
винести справедливе рішення. 
Так і повинно бути, адже суддя 
незаангажована, незацікавлена 
особа, яка має розглядати справу 
відповідно до чинного законо-
давства і приймати справедливе 
рішення, та відповідно, сторони 
мають бути згодні з цим рішенням. 
Якщо незгодні – можуть подава-
ти апеляційні і касаційні скарги. 
В будь-якому разі є такі конфлікти, 
які краще вирішувати через суд. 
Якщо людина не обізнана у за-
конодавстві, краще скористатись 
допомогою юридичних радників 
або адвокатів. Для цього існує сис-
тема безоплатної правової роботи. 

В інших державах, де пра-
вова свідомість громадян вища 
і їм відомі альтернативні способи, 
окрім суду, найбільшою популярні-
стю теж є залучення судової систе-
ми до вирішення конфліктів. Мож-
ливо, тому, що знають: на будь-якій 
стадії судового розгляду можна 
укласти мирову угоду і застосувати 
процедуру медіації. 

Можна стверджувати, що не 
кожен конфлікт – юридичний, 
але практично кожний може за-
вершитися юридичною процеду-
рою. Ця обставина пояснюєть-
ся тим, що суб’єкти конфлікту 
мають рівні права, а сам конфлікт 
може мати юридичні наслідки. 
Адже є сфери, де юридичне втру-
чання може завдати певної шкоди. 
Це стосується, в першу чергу, кон-
фліктів у пізнавальній, науковій, 
ідеологічній, релігійній сферах 
життя. Однак на практиці судова 
система будь-якої країни відіграє 
вирішальну роль, як у запобіган-
ні, так і у вирішенні більшості 
конфліктів.

У чому полягають
функції медіатора, 
якщо сторони можуть 
вирішити конфлікт 
через суд?

Медіатор поступово, застосову-
ючи спеціальні методи комунікації 
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і спілкування, підводить сторони 
до того, щоб вони, по-перше, почу-
ли один одного, по-друге, вироби-
ли якісь спільні рішення. Щоб віді-
йшли від тих позицій, на яких вони 
наголошували на початку конфлік-
ту, для того, щоб можна було руха-
тись далі. Медіатор має відповідні 
рамки і слідкує за тим, щоб сторони 
не виходили за їх межі, інформує 
про всі можливі варіанти. В ідеалі 
сторони самі виробляють спільну 
позицію, якесь спільне рішення тієї 
проблеми, з якою вони прийшли. 
Це може бути надзвичайно оновле-
не і не сподіване рішення для обох, 
з точки зору того, на яких позиціях 
вони були від початку. Конфлікти 
бувають різні: є приховані, є ситу-
ативні, а є такі, що накопичувались 
роками, нагромадились багатьма 
проблемами. І згодом, коли сторони 
починають спілкуватися, вони навіть 
не розуміють передумов виникнен-
ня конфлікту, чому раніше не сіли 
за стіл переговорів. Тому дуже важ-
лива і, мені здається, найголовніша 
перевага медіатора в тому, що він 
виводить сторони на новий рівень 
спілкування. Медіатор не дає ніяких 
порад, сторони самі мають прийти 
до такого рішення, яке буде влашто-
вувати обох.

Процедура медіації відріз-
няється від роботи психолога і від 
усіх інших напрямів посередни-
цтва. Це спеціальні методи. По-
трібно знати дуже багато методик 
та підходів. Застосовувати їх різні 
інтерпретації, в кожному окремо-
му випадку. Для того необхідно 
не лише вчитися, а ще й постійно 
практикуватися, удосконалюва-
ти свої знання. Завдяки методу 
cпроб і помилок, виробляти свою 
власну лінію поведінки, тактики, 
яка буде змінюватися в залежнос-
ті від конфлікту і поведінки самих 
сторін. Медіатор має тонко відчу-
вати людей та їх настрої, шляхом 
перепитування та перефразуван-
ня налаштовувати сторони, щоб 
вони ніби самі шукали розв’язання 
проблеми. 

Ви навчалися в Українській 
академії медіації 
і нині володієте 
деякими методиками. 
Плануєте застосовувати їх 
на практиці у якості 
медіатора?

Деякі засвоєні техніки планую 
застосовувати у своїй повсякден-
ній роботі. До нас часто звертають-
ся громадяни, які планують при-
везти дитину в Україну або вивезти 
в іноземну державу на постійне 
місце проживання. І тут виникає 
конфлікт між батьками, один– про-
сить допомогти вивезти, інший – 
звертається до нас з проханням 
повернути дитину або сприяти їх 
спілкуванню. В ідеалі – зібрати 
сторони за одним столом і у якості 
медіатора вирішити проблему. Але, 
оскільки ми й досі не маємо зако-
ну «Про медіацію», говорити про 
те, що державні службовці можуть 
бути медіаторами, некоректно, 
адже невідомо, чи буде це дозво-
лено законом. Тому нині ми працю-
ємо над укладенням Меморандуму 
з Національною асоціацією медіа-
торів України і з Асоціацією адво-
катів України для того, щоб вони як 
професіонали надавали послуги 
медіації сторонам конфлікту. 

Сьогодні ми просто пояснюємо 
сторонам, що можна укласти угоду 
або іншим мирним шляхом вирі-
шити конфлікт. Якщо буде прийня-
тий закон і законодавство дозво-
лятиме державним службовцям 
надавати послуги медіації, будемо 
інформувати громадян і деталь-
но роз’яснювати усі нюанси цієї 
процедури.

Вважаю, що назріває необхід-
ність розповсюджувати інформацію 
про медіацію як альтернативу судо-
вим спорам і її переваги. Тому що 
це дає людям вибір і більше мож-
ливостей, враховуючи, що такий 
надзвичайно актуальний спосіб 
вирішення конфлікту є конфіден-
ційним, а медіатор – неупереджена 
особа, яка здатна бачити ситуацію 
з різних боків. 

Оскільки медіаторів на сьогод-
ні вже багато, на часі необхідність 
створення реєстру медіаторів, 
щоб для кожного з них була акре-
дитація, а ми розроблятимемо 
спеціальні вимоги, які врахову-
ватимуть, наприклад, особливість 
транскордонних конфліктів щодо 
дітей. В цьому напрямі у нас досить 
багато планів і, сподіваюся, вони 
найближчим часом реалізуються. 

Якщо немає
 Закону України 
«Про медіацію», 
на яких правових засадах 
працюють медіатори 
в Україні?

Медіатори працюють на до-
говірній основі. Це один з видів 
надання правових послуг або 
послуг медіації. Нещодавно Міні-
стерство соціальної політики 
України своїм наказом затвер-
дило соціальні стандарти для на-
дання послуг медіації у сімейних 
спорах. Це дуже важливий крок, 
а тому віднині у Міському центрі 
дитини в Києві медіатори працю-
ють з сімейними парами та успіш-
но долають конфлікти. Ми раді, 
що з’явилася така можливість і, 
хоча такими маленькими кроками, 
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що і Рада Європи, і Європейський 
Союз всім державам-учасницям 
радять вивчати можливості, за-
стосовувати альтернативні методи 
вирішення конфліктів, щоб наван-
таження на судову систему посту-
пово зменшувалося.
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у нас в Україні. Якщо вже сторони 
вирішили застосувати процеду-
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плачу за все, ти лише бери участь 
у переговорах», тому що буде 
більше зацікавлена у результатах. 
Я знаю, що за кордоном, принай-
мні у Німеччині, послуга медіа-
тора коштує від 40 до 50 євро 
за годину. Відповідно, в договорі 
сторони з медіатором погоджують 
мінімальну кількість годин, а за не-
обхідності можуть пролонгувати 
на більший термін, якщо питання 
залишається відкритим. 

Наприклад , можу зазначи-
ти, що в Міському центрі дитини 
соціальні послуги медіатора на-
даються безкоштовно. В інших 
закладах було запроваджено 
пілотні проекти, медіатори працю-
вали на громадських засадах або 
за символічну плату. Держава має 
бути зацікавлена в запровадженні 
інституту медіації і розвитку цієї 

сфери діяльності, тоді, можливо, 
ця послуга буде безкоштовною 
для громадян в рамках безоплат-
ної правової допомоги.  

На якому етапі зараз 
знаходиться процес 
запровадження медіації? 

На сьогодні дуже багато різних 
дискусій триває на експертному 
рівні, звучить багато різних думок 
щодо того, потрібна досудова чи су-
дова медіація, чи буде вона комер-
ційною або, можливо, застосувати 
державне замовлення послуги. 
Адже кожна робота має бути опла-
чувана, навіть, якщо вона безко-
штовна для громадян. Тим більше, 
що усі медіатори вчаться за влас-
ний рахунок, досить вартісний, 
адже є курси багаторівневі, які на-
дають знання від базових навичок 

до різногалузевих. В Україні одно-
стайного рішення не прийнято. 
Знаю, що триває робота над про-
ектом закону, яка може відбува-
тися досить довго через дискусії 
і у Верховній Раді, і у спільноті 
медіаторів, і у колі різних екс-
пертів. Дуже обережно необхідно 
ставитися до іноземного досвіду 
для того, щоб не бездумно кальку-
вати, а адаптувати до українських 
реалій. Будемо сподіватися, що 
у результаті дискусії буде прийняте 
правильне рішення, яке може бути 
навіть пілотним. Адже змінювати 
ситуацію у процесі – це цивілі-
зований шлях розвитку. Головне, 
щоб була віра і довіра громадян 
на позитивні результати такого ме-
тоду вирішення конфліктів, який 
призведе до економії часу, коштів, 
і найпевніше, емоцій.   

Пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з директором Інституту права та післядипломної освіти
Міністерства юстиції України, доктором юридичних наук, заслуженим юристом України

Катериною Чижмарь.

«У будь-якій професії 
слід прагнути досконалості», –  

Катерина Чижмарь

Катерино Іванівно, 
юрист – надзвичайно 
складна і відповідальна 
професія, особливо 
в нашій країні. 
Яким був Ваш професійний 
шлях, адже Ви успішно 
займаєтесь і громадською 
діяльністю?

Не можу не погодитися, що 
нині складний час, і, особливо 

для юристів, адже законодавство 
повсякчас змінюється, удоскона-
люється, запроваджуються нові 
механізми контролю за дотри-
манням його норм, а отже, від-
повідальність зростає.

Мене не лякає і ніколи не ля-
кала відповідальність, вважаю, що 
маю найкращу професію і хорошу 
освіту. Школу закінчила з відмін-
ним атестатом і золотою медаллю, 

що давало мені змогу всі сили при 
підготовці до вступної кампанії 
в університет зосередити на од-
ному предметі, на історії, яка, 
до речі, була основним іспитом 
на юрфак.

У 1991 році в Ужгородському 
державному університеті було 
відкрито юридичний факультет. 
Документи ми подавали з бать-
ком, який у виборі мною юридич-
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ної професії відіграв тоді основ-
ну роль. У 1996 році я закінчила 
навчання та здобула кваліфіка-
цію юриста. Знаково, що диплом 
спеціаліста я і мої однокурсники 
отримали 28 червня 1996 року, 
в день народження Конституції 
України.

У 1995 році, будучи на п’ятому 
курсі, одразу після виробничої 
практики, влаштувалась на ро-
боту в юридичний відділ Закар-
патської облдержадміністрації. 
У 2005 році заочно закінчила 
Національну академію держав-

ного управління при Президен-
тові України (магістр державного 
управління). Професійний шлях 
від спеціаліста І категорії юри-
дичного відділу секретаріату За-
карпатської облдержадміністрації 
до директора Департаменту Міні-
стерства юстиції України я долала 
протягом двадцяти років. У 2007 
році здобула науковий ступінь 
кандидата юридичних наук.

У 2015 році захистила док-
торську дисертацію. Саме з цією 
подією було пов’язане моє рішен-
ня змінити роботу і присвятити 

себе юридичній науці, але все ж 
таки, у сфері юстиції. Я з вдяч-
ністю  прийняла  пропозицію 
Міністра юстиції очолити Інститут 
права та післядипломної освіти, 
колишнього Центру перепідго-
товки та підвищення кваліфікації 
працівників органів юстиції.

Щодо громадської діяльнос-
ті, то мені приємно долучатися до 
справ громади і бути в цих справах 
корисною. Так, у 2005-2007 роках 
очолювала відділення Української 
нотаріальної палати в Закарпатсь-
кій області, з 2007 року була від-
повідальним секретарем Київсько-
го міського відділення Української 
нотаріальної палати, згодом її пер-
шим віце-президентом. Окрім того, 
обиралася головою Експертної 
ради ВГО Інституту теоретико-пра-
вових досліджень у сфері юстиції 
та керівником Закарпатського від-
ділення Спілки юристів України.

Ви – заслужений юрист 
України. Як вважаєте, 
за що здобули таке звання? 

У 2009 році Указом Прези-
дента України та з нагоди Дня 
юриста  мені  було  присвоєно 
це звання. На той час я працюва-
ла в органах юстиції Київщини. 
Очолювала Головне управління 
юстиції. Подання вносив голова 
Київської обласної державної 
адміністрації за вагомий особис-
тий внесок у розбудову системи 
органів юстиції Київської області. 
Вважаю, що у будь-якій професії 
слід прагнути досконалості. Тому й 
намагаюсь зробити свій скромний 
вклад у розвиток права, розбудо-
ви правової держави та вдоско-
налення системи захисту прав 
і основних свобод людини і гро-
мадянина. Як вже було сказано, 
у 2015 році я, припинивши ро-
боту на державній службі, прий-
няла для себе важливе рішення 
щодо професійного майбутнього. 
Очевидним для мене було те, 
що для удосконалення системи 
юстиції, її реформування потрібні 
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системні, науково обґрунтовані, 
виважені, ефективні заходи.

Маючи безпосередньо відно-
шення до законодавчого врегулю-
вання та впровадження в життя 
нотаріальної реформи 2012 року 
і реформи у сфері реєстрації ре-
чових прав у 2013 році, ще в той 
час я оцінила роль і значення на-
укових досліджень, творчих по-
шуків та уміння чітко, лаконічно 
і логічно викладати думки, пере-
конуючи сотні, тисячі представ-
ників професійного цеху нотарів 
у реальних можливостях системи 
нотаріату, її перспективах та ри-
зиках. Тому й почала більше уваги 
приділяти не тільки практиці , 
а й науці.

Так, за останніх сім років мною 
опубліковані більше 60 наукових 
праць на такі теми, як: міжнародні 
стандарти рівності прав чоловіків 
і жінок, нотаріат в системі захис-
ту прав і свобод людини і грома-
дянина, конституційно-правові 
основи організації та діяльності 
органів нотаріату, роль органів 
нотаріату в правоохоронній ді-
яльності держави, гарантування 
майнових прав засуджених до по-
збавлення волі у процесі право-
вої реформи в Україні, державна 
реєстрація права власності на не-
рухоме майно нотаріусом як еле-
мент захисту конституційного 
права особи на власність. Окрім 
того, у співавторстві з іншими ві-
домими науковцями, правниками 
підготовлено понад 12 науково-
практичних коментарів норма-
тивно-правових актів України, 
4 проекти законів, які були прий-
няті ВРУ та є на сьогодні чинними, 
70 проектів підзаконних норма-
тивних актів: постанов КМУ, на-
казів Міністерства юстиції Украї-
ни у сфері нотаріату, банкрутства, 
монографій, науково-практичних 
та навчальних посібників.

Також я є автором Концепції 
реформування нотаріату України 
на 2010-2015 рр. , нотаріальної 
реформи 2012 р. , внаслідок якої 

Україну прийнято до Міжнарод-
ного союзу нотаріату, та рефор-
ми у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно 
з наданням нотаріусу статусу дер-
жавного реєстратора. До своїх 
професійних здобутків можу від-
нести і співавторство Концепції 
реформування законодавства 
у сфері електронного цифрового 
підпису. Під моїм безпосереднім 
керівництвом підготовлено нор-
мативну базу у сфері банкрутства 
та електронного цифрового під-
пису після передачі цих функцій 
до Міністерства юстиції України 
(2011 р.).

Сьогодні Ви директор 
Інституту права 
та післядипломної освіти 
Міністерства юстиції 
України. Чим займається 
ваш заклад?

Нині Інститут є єдиним галу-
зевим навчальним закладом піс-
лядипломної освіти, що здійснює 
підвищення кваліфікації праців-
ників органів юстиції України. 
Серед основних видів його ді-
яльності, передусім, освітня, яка 
включає навчальну, науково-
методичну, рекомендаційну. 
Окрім того, розробляємо основні 
напрями післядипломної освіти 
для працівників органів юсти-
ції та щорічні плани-графіки для 
надання послуг післядипломної 
освіти працівникам органів юсти-
ції та інших категорій слухачів 
на підставі визначених Міністер-
ством юстиції потреб.

Також беремо участь у діяль-
ності робочих груп, створених 
Міністерством юстиції України 
для розроблення проектів нор-
мативно-правових актів, інструк-
тивно-методичних матеріалів . 
Серед іншого, надаємо платні по-
слуги, у тому числі у сфері освіт-
ньої діяльності з метою розвитку 
закладу післядипломної освіти, 
покращення умов праці та навчан-
ня учасників навчального процесу.

Яка роль Інституту права
 та післядипломної освіти 
щодо впровадження 
реформ, зокрема, 
у сфері примусового 
виконання рішень?

Відповідно до Закону України 
«Про органи та осіб, які забез-
печують примусове виконання 
рішень судів та інших органів» 
державне регулювання діяльності 
приватного виконавця здійснює-
ться Міністерством юстиції Украї-
ни. На виконання вимог Закону 
та з метою оперативного, якісно-
го впровадження новел законо-
давства й старту реформ, Мін’ю-
стом було затверджено Порядок 
допуску до професії приватного 
виконавця. Враховуючи, що ця 
процедура передбачає навчання 
осіб, які прагнуть стати приват-
ними виконавцями, Інститутом 
права та післядипломної освіти 
запроваджено навчальні курси 
з отримання знань у сфері приму-
сового виконання судових рішень 
і рішень інших органів. Ці курси 
здійснюються на принципах до-
ступності, ґрунтовності, систем-
ності й послідовності викладення 
навчального матеріалу, поєднання 
теоретичних знань з практичними 
вміннями та навичками щодо еко-
номічних прав і свобод людини 
й громадянина, системи органів 
та осіб, які відповідно до закону 
здійснюють примусове виконан-
ня рішень судів та інших органів, 
процедури виконавчого прова-
дження, в тому числі судового 
контролю за ним, відповідно до 
затвердженого Інститутом плану 
навчання.

Надзвичайно важливо було 
на початку впровадження рефор-
ми збалансувати навчальну про-
граму для майбутніх приватних 
виконавців, безперервно і си-
стемно проводити навчальний 
процес, який базується на теорії 
та практиці. Ця вимога в повній 
мірі та ефективно забезпечується 
Інститутом права та післядиплом-
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ної освіти, який є відомчим на-
вчальним закладом, має достатню 
матеріально-технічну базу і ка-
дровий потенціал з можливим за-
лученням до викладацької роботи 
практиків, фахівців Міністерства 
юстиції, спеціалістів профільного 
департаменту, науковців.

Серед іншого нами запропо-
новано та подано на розгляд ке-
рівництва Міністерства юстиції 
України Концепцію створення 
Академії юстиції України. Цією 
Концепцією пропонується на базі 
Інституту права та післядиплом-
ної освіти Міністерства юстиції 
України, реорганізуючи навчальні 
заклади, які є у віданні Мін’юсту– 
створити вищий навчальний за-
клад – Академію юстиції України.

Сьогодні назріла об’єктивна 
необхідність оптимізувати систе-
му навчальних закладів, які за-
безпечують підготовку, перепід-
готовку і підвищення кваліфікації  
персоналу органів та установ 
юстиції.

Очевидно, що діяльність ор-
ганів юстиції у період децентралі-
зації та реформування виконав-
чої, реєстраційної, пенітенціарної 
системи, системи безоплатної 
правової допомоги привертає 
особливу увагу суспільства і гро-

мадськості. Час вимагає від пра-
цівників органів юстиції високої 
кваліфікації , відповідальності 
при виконанні своїх посадових 
обов’язків для забезпечення за-
хисту прав і свобод людини й 
інтересів держави . Саме тому 
потреба в реформуванні систе-
ми підготовки кадрів для органів 
юстиції є дуже актуальною.

Знаю, що Інститутом права 
та післядипломної освіти 
Міністерства юстиції 
України засновано 
власне видання. 
На яку аудиторію 
розрахований журнал? 

Наше юридичне науково-по-
пулярне видання зареєстроване 
у листопаді 2016 року під назвою: 
«Право та юстиція: науково-прак-
тичний журнал». Вважаю його ще 
одним досягненням колективу Ін-
ституту права та післядипломної 
освіти Міністерства юстиції Украї-
ни. Адже ми доклали багато зусиль 
для реалізації заявлених амбітних 
наукових і творчих цілей. Журнал 
розрахований на юристів, нау-
ковців, теоретиків та практиків, 
які цікавляться новинами у сфері 
юстиції, прагнуть удосконалити 
свої знання і поділитися досвідом.

А яка Ви у житті, 
чи маєте хобі, 
про що мрієте? 

Я відношу себе до оптимістів, 
людей, які вміють вірити і які 
гідні довіри інших. Ми з сестрою 
росли, маючи безмежну, велику, 
батьківську і материнську любов, 
ласку, опіку. Вони з повагою від-
носились як одне до одного , 
так і до всього, що їх оточувало. 
Тому намагаюсь в такому ж дусі 
виховувати сина і доньку, пере-
дати своїм дітям сімейні цінності 
і родинні традиції. 

Про що я мрію? Всі мрії, плани, 
надії і очікування пов’язані з моїми 
дітьми, їхнім майбутнім, перспек-
тивами та можливістю реалізу-
вати себе у повній мірі. А щодо 
хобі, то я дуже люблю подорожу-
вати. Щороку ми з родиною їдемо 
в Карпати. Я народилась в гірсько-
му селі, тому для мене краще гір 
є тільки гори. Тут можна набратися 
енергії рідної землі, зарядитись 
позитивом і силою на цілий рік, до 
наступної зустрічі. Ще одне захоп-
лення – музика. Вона віддзерка-
лює мій настрій і емоції та завжди 
допомагає зосередитись, якщо 
потрібно, зняти емоційну напру-
гу, відпочити, подумати, згадати 
приємні моменти, помріяти. . .    
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З 3 по 9 липня цього року делегація Інституту кримінально-виконавчої служби у складі 8 осіб 
здійснила робочий візит до Центрального навчального закладу Служби ув’язнення м.Калиш (Польща) 

у рамках угоди про співробітництво між Інститутом кримінально-виконавчої служби 
та Центральним навчальним закладом Служби ув’язнення Республіки Польща.

Розвиток міжнародного
співробітництва та партнерства

Метою роботи делегації Інституту було: обмін 
знаннями та досвідом, пов’язаними із системою та 
методами навчання, що застосовуються при підго-
товці персоналу для потреб установ виконання по-
карань, вивчення особливостей підготовки персоналу 
із використанням інтерактивних методів викладання 
та практикоорієнтованого навчання, участь у практич-
них заняттях, ознайомлення із системою організації 
навчального процесу, визначення практик та еле-
ментів, які можуть бути впроваджені у вітчизняну 
систему підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації персоналу Державної кримінально-
виконавчої служби України.

Делегація Інституту мала змогу ознайомитися 
із системою підготовки персоналу для потреб Служби 
ув’язнення Польщі, організацією роботи Центрально-
го навчального закладу Служби ув’язнення м. Калиш. 
У свою чергу делегація Інституту висвітлила основні 
аспекти системи професійного навчання персоналу 
ДКВС України та зробила презентацію роботи Інсти-
туту кримінально-виконавчої служби. 

Центральний навчальний заклад Служби ув’язнен-
ня м. Калиш здійснює такі види навчання: первинне 
(при вступі на службу); спеціалізація (при необхід-
ності вивчення окремих специфічних видів діяльнос-
ті під час реформування, при зміні посади або видів 
діяльності); підвищення кваліфікації (в межах про-
грам навчання впродовж життя). Навчання персо-
налу складається з трьох етапів: загальна підготовка 
(10 тематичних модулів, які вивчають всі без винят-
ку співробітники); практичне стажування в установі 
(але не в тій, в якій працює), навчання за спеціаліза-
цією професійної діяльності. За результатами кож-
ного етапу навчання складається іспит, після завер-
шення всього циклу навчання – комплексний іспит. 
Зазначимо, що в умовах навчальних корпусів ство-
рені спеціальні класи для відпрацювання практич-
них навичок персоналу. Делегація Інституту під час 
візиту мала змогу відвідати дві установи покарань: 

напіввідкритого типу та змішаного типу. За результа-
тами побаченого можна зробити висновки, що умови 
в установах виконання покарань і умови в навчаль-
них класах Центрального навчального закладу не різ-
няться. У навчальних корпусах відтворені камери 
для засуджених до різних видів режиму утримання, 
кімнати охорони, приміщення для персонального до-
гляду відвідувачів та їх речей тощо.

Учасники делегації мали змогу взяти безпосеред-
ню участь у заняттях, випробувати себе в ігрових на-
вчальних ситуаціях, бути частиною інтерактивного 
навчання під час тренінгів тощо.

Після тижневої роботи делегації Інституту відбула-
ся зустріч із комендантом (директором) Центрального 
навчального закладу Служби ув’язнення м.Калиш під-
полковником Річардом Сапраски. Пана коменданта 
цікавило враження, яке справила на делегацію Інсти-
туту їх робота, також він попросив фахівців Інституту 
надати рекомендації щодо покращення роботи Цен-
трального навчального закладу. Делегація Інституту 
почерпнула для себе багато інформації щодо орга-
нізації навчання за допомогою освітньої платформи 
e-learning, особливостей процесу освіти дорослих 
(що може бути впроваджене для заочної форми 
навчання), форм практикоорієнтованого навчання.   
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З метою забезпечення реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження 
державою фактів народження фізичної особи та її походження, шлюбу, 

розірвання шлюбу, зміни імені, смерті органами державної реєстрації актів цивільного стану 
проводиться державна реєстрація актів цивільного стану відповідно до вимог законодавства.

Реалізація прав
та законних інтересів громадян
у сфері державної реєстрації

актів цивільного стану

Л. Ю. Литвиненко 
головний спеціаліст відділу 
проставлення апостиля Управління 
державної реєстрації актів цивільного стану 
Департаменту державної реєстрації 
та нотаріату 

Процеси реформування у цій 
сфері здійснюються шляхом вне-
сення змін до нормативно-пра-
вових актів, що регламентують 
проведення державної реєстра-
ції актів цивільного стану. Метою 
таких змін є максимальне і якіс-
не задоволення потреб людини 
у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану, створення ефек-
тивного механізму реалізації прав 
та інтересів громадян.

Так , питання забезпечення 
прав у сфері державної реєстра-
ції актів цивільного стану осіб, 
які проживають на тимчасово 
окупованій території, у тому числі 
в районі проведення антитерори-
стичної операції, або переселили-
ся з цих територій, врегульовано 
шляхом прийняття відповідних 
наказів  Міністерства юстиції 
України від 13.06.2014 р. № 921/5 
та від 10.09.2014 р. № 1517/5.

Відповідними змінами в за-
конодавстві врегульовано пи-
тання повторної видачі свідоцтв 
про державну реєстрацію актів 
цивільного стану будь-яким від-
ділом державної реєстрації актів 
цивільного стану, що знаходиться 
на території, підконтрольній владі 
України, незалежно від місця дер-
жавної реєстрації акта цивільно-
го стану за наявності відповідних 

відомостей у Державному реєстрі 
актів цивільного стану громадян. 

Крім того, з метою забезпечен-
ня державної реєстрації фактів 
народження або смерті, які від-
булись на тимчасово окупованій 
території України, та спрощення 
судового процесу розгляду заяв 
громадян щодо встановлення цих 
фактів, Верховною Радою Украї-
ни за ініціативою Міністерства 
юстиції України 4.02.2016 р. при-
йнято Закон України «Про вне-
сення змін до Цивільного проце-
суального кодексу України щодо 
встановлення факту народження 
або смерті на тимчасово окупо-
ваній території України», що на-
брав чинності 24.02.2016 р.

Вказаним Законом передба-
чено, зокрема, подання заяв про 
встановлення факту народження 
або смерті особи на тимчасово 
окупованій території України до 

НАРАЗІ ВКАЗАНІ ГРОМАДЯНИ 
МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗУВАТИ 
СВОЇ ПРАВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ 

РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 
ПРИ ЗВЕРНЕННІ ДО БУДЬ-ЯКОГО ВІДДІЛУ 

ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ 
ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ЗА МЕЖАМИ 
ЦИХ ТЕРИТОРІЙ НА ЇХ ВИБІР.
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суду за межами такої території 
незалежно від місця проживання 
заявника, невідкладний розгляд 
заяви з моменту її надходження 
до суду, видачу заявнику копії 
судового рішення негайно після 
оголошення, а також негайне його 
виконання.

Згідно з положеннями Закону 
України «Про державну реєст-
рацію актів цивільного стану» 
рішення суду про встановлення 
факту народження або смерті 
є підставою для державної реєст-
рації відповідного факту.

Так, для створення сприятли-
вих умов, спрямованих на спро-
щення доступу громадян до по-
слуг щодо державної реєстрації 

народження відповідно до нака-
зу Міністерства юстиції України 
від 26.08.2015 р. № 1593/5 «Деякі 
питання організації роботи від-
ділів державної реєстрації актів 
цивільного стану, пов’язаної з дер-
жавною реєстрацією народження 
дитини», деякими відділами дер-
жавної реєстрації актів цивільно-
го стану в усіх регіонах України 
та у місті Києві надається послуга 
щодо прийому документів, необ-
хідних для державної реєстрації 
народження, і видачі відповід-
ного свідоцтва безпосередньо 
в пологових будинках. Станом 
на 7.06.2017 р. з часу запровад-
ження наведеною послугою ско-
ристалися 151 424 громадяни.

На офіційному веб-сайті Міні-
стерства юстиції України розмі-
щена інформація про пологові 
будинки, в яких можна отримати 
свідоцтво про народження дити-
ни (https://minjust.gov.ua).

Крім того, за бажанням батьків 
чи одного з них під час прове-
дення державної реєстрації наро-
дження дитини відділом держав-

ної реєстрації актів цивільного 
стану можуть бути прийняті до-
кументи для реєстрації місця 
проживання  новонародженої 
дитини, що передбачено Пра-
вилами реєстрації місця прожи-
вання, затвердженими постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 2.03.2016 р. № 207.

З метою апробації європейсь-
ких стандартів у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану 
з 29.07.2016 р. в Україні запро-
ваджено пілотний проект щодо 
державної  реєстрації  шлюбу 
у скорочені строки за обраним 
заявниками місцем, який функціо-
нує в окремих відділах державної 
реєстрації актів цивільного стану  
усіх регіонів України. 

Зазначеним пілотним проектом 
передбачено спрощену процедуру 
державної реєстрації шлюбу та за-
безпечено реалізацію гарантова-
ного державою права на шлюб, 
зокрема, для осіб, які проживають 
на тимчасово окупованій території 
України або переселилися з неї, 
шляхом надання чоловіку і жінці, 

З МЕТОЮ НАЛЕЖНОГО НАДАННЯ 
ПОСЛУГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 

АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 
ДЛЯ ГРОМАДЯН ЗАПРОВАДЖЕНО 
ДЕКІЛЬКА ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ.dpcoi.c
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які бажають укласти шлюб, можли-
вості зареєструвати його у визна-
чені ними строки та бажаний час 
за обраним ними місцем. 

Станом на 4.06.2017 р. у рам-
ках пілотного проекту з почат-
ку його запровадження заявки 
на проведення державної реєст-
рації шлюбу подали 9 496 гро-
мадян та зареєстрував шлюб 
9 041 громадянин.

На сьогоднішній день у сфері 
державної реєстрації актів цивіль-
ного стану функціонують сучасні 
електронні сервіси, що значно 
поліпшує рівень обслуговування 
громадян і створює сприятливі 
умови для отримання фізичними 
особами послуг у наведеній сфері.

Відповідно до розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України 
від 26.06.2015 р. № 669-р «Про ре-
алізацію пілотного проекту у сфері 
державної реєстрації актів цивіль-
ного стану» в Україні запровадже-
но електронний сервіс з подачі 
заяв у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану через мере-
жу Інтернет у деяких відділах дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану майже усіх регіонів України 
(крім Донецької області).

Запровадження наведеного 
пілотного проекту передбачає 
можливість подання фізичною 
особою до відділу державної ре-
єстрації актів цивільного стану 
заяви через мережу Інтернет 
з подальшим її підписанням у та-
кому відділі або заяви з накла-
денням електронного цифрового 
підпису; проведення оплати за 
надання адміністративних послуг 
у режимі онлайн з використанням 
платіжних систем; відсутність не-
обхідності пред’явлення фізичною 
особою документів про державну 
реєстрацію актів цивільного стану 
за наявності у Державному ре-
єстрі актів цивільного стану гро-
мадян відомостей, що містяться 
у цих документах тощо.

У зв’язку із запровадженням 
з листопада 2015 р. в Україні 
Електронного реєстру апостилів 
відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 4.11.2015 р. 
№ 890 «Деякі питання забез-
печення запровадження елект-
ронного сервісу з проставлення 
апостиля» прийом документів, ви-
даних органами юстиції, судами, 
а також документів, що оформ-
ляються нотаріусами України , 
здійснюється відділами держав-
ної реєстрації актів цивільного 
стану, перелік яких розміщено 
на офіційному веб-сайті Міні-
стерства юстиції України (https://
ddr minjust.gov.ua).

Разом з тим користується по-
питом попередній запис громадян 
на прийом до цих відділів в ре-
жимі онлайн через мережу Інтер-

нет, який існує з 1.09.2013 р. у всіх 
відділах державної реєстрації 
актів цивільного стану України.

З метою проведення реформ 
у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану у Верховній Раді 
України зареєстровано проект 
Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію актів цивіль-
ного стану» та деяких інших за-
конодавчих актів України щодо 
децентралізації та наближення 
до громадян адміністративних по-
слуг у сфері державної реєстрації 
актів цивільного стану» (реєстра-
ційний  № 6150) (далі – Проект), 
положеннями якого повнова-
ження щодо державної реєстра-
ції актів цивільного стану будуть 
надані також органам місцевого 
самоврядування.

Задля спрощення порядку дер-
жавної реєстрації актів цивільно-
го стану і  максимального набли-
ження послуг у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану 
до людини Проектом запровад-
жується принцип екстериторіаль-
ності у роботі органів державної 
реєстрації актів цивільного стану 
та передбачається розгляд заяв 
у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану за документа-
ми, наявними у відділі держав-
ної реєстрації актів цивільного 
стану, та інформацією у Держав-
ному реєстрі актів цивільного 
стану громадян без пред’явлення 
суб’єктами звернення документів 
про державну реєстрацію актів 
цивільного стану.   

ПРИЙОМ ЗАЯВ НА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 
АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 

В РЕЖИМІ ОНЛАЙН ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ВЕБ-ПОРТАЛ «ЗВЕРНЕННЯ 
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ».
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
ОХОРОНИ ПРИРОДИ В КК УРСР 1960 р.

УДК 340.15

Актуальність теми досліджен-
ня пов’язана з трьома причина-
ми. По-перше, взаємовідносини 
людини і природи завжди були 
однією з найважливіших про-
блем суспільства. В сьогоднішній 
Україні це питання має виклю-
чно важливе значення у зв’язку 
з кризою, яка охопила політику, 
економіку, соціальну сферу су-
спільства. Характерною особливі-
стю таких історичних періодів 
є різке збільшення навантажень 
на об’єкти природи, що призво-
дить до хижацького ставлення до 
них у вигляді захоплення цінних 
земель, заповідників, знищення 
лісів, деяких видів рослин, за-
бруднення атмосферного повітря, 
річок, озер, ставків промисловими 
і комунальними стічними водами 
тощо. По-друге, діюче законодав-
ство потребує своїх докорінних 
змін через наявність в ньому со-
ціалістичного підходу до оцінки 
цінностей природних ресурсів, 
їх компонентів та екологічних 
прав громадян. По-третє, одним 
із дієвих способів охорони при-
роди є використання засобів 
кримінального права, які дозволя-

ють протидіяти найбільш суспіль-
но небезпечним злочинам у цій 
сфері.

Для вирішення цього завдан-
ня звернемось до історичного 
досвіду, накопиченого в радян-
ський період при використанні 
положень Кримінального кодек-
су УРСР 1960 р. (далі – КК УРСР). 
Такий підхід ґрунтується на тому, 
що структура, диспозиції статей, 
інші показники Кримінально-
го кодексу України 2001 р. схожі 
з аналогічними характеристи-
ками  Кримінального  кодексу 
УРСР 1960 р. Аналіз публікацій 
показує, що питання, пов’язані 
з використанням Кримінально-
го кодексу УРСР 1960 р. в сфері 
охорони природи, розглядалися 
в працях В. Л. Мунтяна, Б. Г. Ро-
зовського, С.Б. Гавриша, З. Г. Кор-
чевої, В.К.Матвійчука, Н. І. Тітової, 
Т.К.Оверковської та ін. При цьому 
зміст та структура, санкції статей, 
регламентуючих кримінальну від-
повідальність за злочини проти 
природи, не були темою ком-
плексних наукових розробок.

Метою цієї статті є дослід-
ження особливостей побудови 

та змісту статей КК УРСР 1960 р. , 
які встановлюють кримінальну 
відповідальність за злочини проти 
природи.

Викладення матеріалів до-
слідження необхідно розпоча-
ти з аналізу причин та розгляду 
особливостей структури, диспо-
зиції норм, які встановлюють від-
повідальність за злочини в сфері 
довкілля в КК УРСР. Початок 
60-х рр. минулого століття ха-
рактеризувався пом’якшенням 
радянського режиму і тому отри-
мав назву «хрущовська відли-
га». Іншим фактором, що сприяв 
підготовці кодифікованого акта, 
стало  прийнят тя  Верховною 
Радою УРСР Закону «Про охо-
рону природи Української РСР» 
від 30 червня 1960 р. [1]. Харак-
терною рисою цього закону був 
його декларативний характер: 
документ не містив конкретних 
положень з охорони природи, 
а лише регламентував необхід-
ність охорони землі, атмосферно-
го повітря, надр, водних ресурсів, 
зелених насаджень, державних 
заповідників і вказував на необ-
хідність збереження родючості 

А. Ю. Бойчук
кандидат юридичних наук

dpcoi.c
om.ua



27

бюлетень міністерства юстиції україни

ґрунтів, заборони вирубки лісів, 
шкідливих викидів, стоків, забруд-
нення, замулювання річок, ставків, 
не встановлюючи за їх порушення 
жодних санкцій.

Нові  підходи  в  політиц і 
знайшли відображення в нор-
мах КК УРСР, який складався 
із загальної і особливої частин, 
11 глав, 263 статей та мав загаль-
ну кількість знаків – 343592 [2]. 
Кодифікований акт регламентував 
відповідальність за злочини проти 
довкілля стосовно 6 природних 
об’єктів: земля, вода, пам’ятки 
культури, рибні запаси, рослин-
ний і тваринний світ. Особливістю 
КК УРСР є та обставина, що зло-
чини проти природи розташовані 
в різних главах кодексу і не є єди-
ним розділом (табл. 1).

Так, у главі ІІ «Злочини проти 
соціалістичної власності» містять-
ся ст. ст. 89, 90, які регламентують 
охорону лісів та лісонасаджень, 
в главі VI «Господарські злочи-
ни» є ст. ст. 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 1631, згідно з якими вста-
новлюється відповідальність за 
порушення правил, встановлених 
з метою боротьби з хвороба-
ми і шкідникам тварин, умисним 
пошкодженням лісонасаджень, 
незаконними порубками лісу, 
полюванням, зайняттям рибним 
або іншим водним добувним про-
мислом, проведенням вибухових 
робіт з порушенням правил охо-
рони рибних запасів. Аналогіч-
ним чином, в главі ІХ «Злочини 
проти порядку управління» зна-
ходиться ст. 199, яка регламентує 
відповідальність за самовільне 
захоплення землі або самовільне 
будівництво, а в главі Х «Злочини 
проти громадської безпеки, гро-
мадського порядку та народного 
здоров’я» – ст. 207, яка регламен-
тує умисне знищення і руйнуван-
ня пам’яток культури, та ст. 228 
стосовно  в ідпов ідальност і 
за забруднення водних об’єк-
тів. Таким чином, статті стосовно 
охорони природи без якогось 

логічного принципу розміщені 
в главах, які лише формально 
відповідають їх змісту. Наступним 
етапом дослідження є розгляд 
кримінальної відповідальності 
за злочини, пов’язані з кожним 
з цих природних об’єктів.

І. Охорона землі. Криміналь-
на відповідальність за злочи-
ни у сфері охорони землі вста-
новлена в ст. 199 КК УРСР, яка 
передбачає самовільне захо-
плення землі та самовільне бу-
дівництво. Ця стаття містить два 
самостійних склади  злочини , 
об’єднаних в одній нормі, які зазі-
хають на різні об’єкти . В ч . 1 
ст.199 КК УРСР встановлена від-
повідальність за самовільне захо-
плення, самовільний обмін або ку-
півлю-продаж земельної ділянки 
або інші дії, що порушують за-
кони про націоналізацію землі. 
Радянська система базувалася 
на виключній загальнодержав-
ній власності на цей природний 
ресурс, Декрет «Про землю» від 
26.10.1917 р. був одним з пер-
ших нормативно -правових актів, 
прийнятих в Радянській Росії, 
тому будь-які дії, пов’язані з пору-
шенням націоналізації землі, ка-
ралися як кримінальний злочин. 
В цілому, самовільне захоплення 
землі та самовільне будівництво 
призводять до її вилучення із сіль-
ськогосподарського обігу, а в дея-
ких випадках ведуть до абсолют-
ної непридатності її стану. Злочин, 
передбачений ч. 1 ст. 199 КК УРСР, 
карався виправними роботами на 
строк від шести місяців до одно-
го року або штрафом у розмірі 
до трьохсот рублів. Ч. 2 ст. 199 КК 
УРСР передбачала відповідаль-
ність за самовільне будівництво 
житлового будинку, якщо ж за такі 
дії вже застосовані заходи адмі-
ністративного впливу, що в свою 
чергу передбачає покарання у 
вигляді виправних робіт на строк 
від шести місяців до одного року 
з конфіскацією незаконно спо-
рудженої будівлі. Загальна кіль-

кість знаків, які входять до складу 
цієї статті, є 1191, а максимальна 
міра покарання – виправні робо-
ти до одного року з конфіскацією 
незаконно спорудженої будівлі. 
Як вказує Н. І. Тітова, Криміналь-
ний кодекс Української РСР не 
передбачає  відповідальності 
за прямі зазіхання на правила ра-
ціонального землекористування, 
від чого земля зіпсувалась, стала 
непридатною для використання 
за цільовим призначенням, зни-
зила родючість, заросла чагарни-
ками, зазнала засолення, заболо-
чення та ін. [3, с. 42].

ІІ. Охорона водних об’єктів. 
Водні об’єкти складають важли-
ву частину природних багатств 
України і до них входять приблиз-
но 70 тис. річок, 20 тис. озер та во-
дойм. Згідно зі ст. 228 «Забруднен-
ня водойм», забруднення рік, озер 
та інших водойм і водних джерел 
неочищеними і незнешкоджени-
ми стічними водами або відхода-
ми промислових і комунальних 
підприємств, що може завдати 
шкоди здоров’ю людей або сільсь-
когосподарському виробництву чи 
рибним запасам, каралося виправ-
ними роботами на строк до одно-
го року або штрафом у розмірі 
до трьохсот рублів. В статті також 
передбачена відповідальність 
за забруднення моря речовинами, 
шкідливими для здоров’я людей 
і для живих ресурсів моря, а цей 
пункт ст. 2281 КК УРСР, як вказує 
З . Г. Корчева , був  прийнятий 
в 1974 р. відповідно до міжнарод-
них угод про захист морських і те-
риторіальних вод [4, с. 29]. Загаль-
на кількість знаків, яка входить до 
цього пункту, складає 4403, а най-
вища санкція, згідно з ч. 2 ст. 228, 
передбачає позбавлення волі 
на строк до 5 років. Незважаючи 
на такі суворі міри кримінальної 
відповідальності, в повсякденно-
му житті радянської України за-
бруднення річок та водойм було, 
на думку В. Є. Борейко, звичайним 
явищем [5, с.128–137]. За даними 
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вченого, з 300 підприємств Донба-
су очисні споруди мали тільки 188, 
а туберкульозні санаторії Черні-
гівської області, лікарні Донбасу 
та Закарпаття скидали неочище-
ну, бактеріальну забруднену воду 
в річки, з яких населення брало 
воду. За цей період повністю не-
очищених стоків скинуто 3 млрд 
кубів. Багато підприємств зливали 
у водойми найцінніші речовини: 
Київський лісохімкомбінат – 50 т 
скипидару в рік, Дарницький шов-
ковий – 5 т міді, Рубіжанський 
хімкомбінат – 23 тис. т мідного 
купоросу щорічно. За підрахунка-
ми, вартість цінних речовин, вики-
нутих в водойми УРСР в 1965 р. , 
склала 100 млн рублів [5, с. 131].

ІІІ. Охорона рослинного світу. 
Охорона рослинного світу ре-
гламентується ст. 160 КК УРСР, 
яка  передбачає  відповідаль-
ність за незаконну порубку лісу, 
а також у ч. ч. 2 і 3 ст. 89 і ст. 90, 
регламентуючих випадки зни-
щення або суттєвого пошкод-
ження лісових масивів, ст. 158 – 
за порушення правил боротьби 
з хворобами та шкідниками рос-
лин і ст. 159, яка регламентувала 
потраву посівів і пошкодження 
насаджень. Такий перелік зло-
чинів, заходів відповідальності 
доводить наявність у законодавця 
доктринальних поглядів стосовно 
виключної ролі лісів у збереженні 
навколишнього середовища. Так, 
згідно з ч. 2 ст. 89 істотне пошкод-
ження лісових масивів шляхом 
підпалу карається позбавленням 
волі на строк до десяти років. 
В свою чергу, ст. 158 регламен-
тує порушення правил боротьби 
з хворобами і шкідниками рос-
лин, які спричинили тяжкі наслід-
ки, що каралося виправними ро-
ботами на строк до одного року 
або штрафом у розмірі до ста ру-
блів. Умисна потрава посівів або 
умисне пошкодження захисних 
лісонасаджень, плодово-ягідних 
та інших насаджень, які завдали 
великої шкоди державному, кол-

госпному чи іншому громадсько-
му господарству, тягло за собою, 
згідно зі ст. 159, штраф у розмірі 
до ста рублів або виправні робо-
ти на строк до одного року. У той 
історичний період найпоширені-
шим видом кримінального лісопо-
рушення була незаконна порубка 
лісу, відповідальність за яку вста-
новлена ст. 160 КК УРСР. Так, не-
законна порубка лісу в усіх лісах 
державного значення, колгоспних 
лісах та в межах захисних лісових 
смуг, що завдала лісовому госпо-
дарству шкоди, яка перевищує 
десять рублів за таксовими ціна-
ми, каралася виправними робота-
ми на строк до одного року або 
штрафом у розмірі до ста рублів, 
з конфіскацією незаконно зруба-
ної деревини. Згідно з ч. 2 ст.160, 
якщо таке діяння завдавало вели-
кої шкоди або вчинялося систе-
матично, каралася позбавленням 
волі на строк до п’яти років з кон-
фіскацією незаконно зрубаної 
деревини. Розглядаючи кількісні 
показники цих статей, можна вка-
зати, що загальна кількість знаків 
в них складає 3042, а найвища 
міра покарання передбачала по-
збавлення волі на строк до деся-
ти років.

ІV. Охорона тваринного світу, 
рибних запасів. Тварини та птахи 
є показником стану навколиш-
нього природного середовища. 
Тому збереження чисельності їх 
видів та забезпечення умов іс-
нування – одне з важливих зав-
дань природоохоронного зако-
нодавства. До злочинів в області 
охорони тваринного світу нале-
жать склади, передбачені в ст. ст. 
161, 162, 163, 1631 КК УРСР. Так, 
відповідальність за незаконне 
полювання передбачалася в ст. 
161, згідно з якою полювання, 
що проводилося в заборонений 
час чи в недозволених місцях, 
або забороненими знаряддями 
і способами, або на звірів і птахів, 
полювання на яких повністю за-
боронено, каралася виправни-

ми роботами на строк до одного 
року або штрафом у розмірі до 
ста рублів, з конфіскацією всьо-
го добутого і знарядь полюван-
ня. Кримінальна відповідальність 
за незаконне зайняття рибним, 
звіриним або водним добувним 
промислом передбачена ст.162 
КК УРСР, яка встановлювала пока-
рання у вигляді виправних робіт 
на строк до одного року або штра-
фом у розмірі до двохсот рублів, 
з конфіскацією всього добутого 
і знарядь лову. Особливою не-
безпекою є використання вибу-
хових речовин при проведенні 
ловлі риби. Тому, згідно зі ст. 163, 
за такі дії передбачається пока-
рання у вигляді виправних робіт 
на строк до шести місяців або 
штраф у розмірі до двохсот рублів. 
Наявність цієї статті в Криміналь-
ному кодексі, за даними В. Є. Бо-
рейко, не заважала радянським 
керівникам по-хижацькому зни-
щувати рибні багатства України 
[5, с. 218]. Так, під виглядом очи-
щення р. Прут від льоду військові 
підривали лід навіть у випадках, 
коли він мав товщину 1 см, а рибу, 
що сплила, солдати-мінери зби-
рали та розвозили по квартирах 
своїх начальників.

Кількість знаків в статтях , 
пов’язаних з охороною тваринно-
го світу та рибних запасів, скла-
дала 3278, а максимальна міра 
покарання передбачала виправні 
роботи строком до одного року 
з конфіскацією всього добутого 
та знарядь полювання.

V. Пам’ятки культури. Знищен-
ня і руйнування природних об’єк-
тів, взятих під охорону держави, 
завжди наносить шкоду та збитки, 
які компенсувати дуже склад-
но. Відповідальність за такі дії 
передбачалася ст. 207 КК УРСР, 
яка встановлювала відповідаль-
ність за умисне знищення, руйну-
вання або псування пам’яток куль-
тури, взятих під охорону держави. 
Мірою покарання було позбав-
лення волі на строк до трьох років 
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або виправні роботи на строк до 
одного року або штраф до трьох-
сот рублів, а загальна кількість 
знаків в цій статті складає 346.

Розгляд мір відповідальності, 
передбачених за скоєння зло-
чинів проти природи, системати-
зовано в табл. 2.

Розглядаючи максимальні міри 
покарання, можна зауважити, що 
найбільш висока санкція у вигляді 
10 років позбавлення волі перед-
бачена ст. 89, друга за розміром 
санкція у вигляді позбавлення 
волі на 5 років регламентувала-
ся ст. 160, 3 роки позбавлення 
волі передбачали ст. 90 та ст. 207. 
В усіх інших випадках, згідно 
з кодифікованим актом, за злочи-
ни проти природи передбачала-
ся кримінальна відповідальність 
у вигляді виправних робіт стро-
ком на 1 рік (ст. ст. 158, 159, 161, 
162, 199, 228), а ст. 163 регламен-
тувала відповідальність у вигляді 
виправних робіт строком на 6 мі-
сяців (табл. 2).

Викликає інтерес розгляд міні-
мальних мір покарання, перед-
бачених КК УРСР 1960 р. , який 
регламентував виправні роботи 
строком на 1 рік згідно зі ст. 90, 
а в усіх інших випадках застосо-
вувалися штрафи в розмірі від 
100 до 300 рублів. Причому штра-
фи розміром в 300 рублів перед-
бачалися ст. 199 – за самовільне 
захоплення та самовільне бу-
дівництво, ст. 207 – за знищення 

і руйнування пам’яток культу-
ри та ст. 228 – за забруднення 
водойм.

Другою особливістю норма-
тивно-правового акта є вико-
ристання термінів , зміст яких 
в тексті кодифікованого акта не 
з’ясовується. Так, в ст. ст. 89, 90, 
158 містяться терміни «тяжкі на-
слідки», «істотне пошкодження», 
ст. ст. 159, 160 застосовують термі-
ни «велика шкода», ст. 228 вклю-
чає термін «заподіяння шкоди 
здоров’ю людей». На практиці це 
означало, що суди при прийнят-
ті рішень повинні були виходити 
із суддівського розсуду стосовно 
змісту таких термінів. Третьою 
характерною особливістю ко-
дексу є використання в ньому 
бланкетних норм, причиною чого 
є складність класифікації зло-
чинів проти природи. Так, блан-
кетні норми увійшли до ст. 158, 
яка регламентувала порушення 
правил боротьби з хворобами 
та шкідниками рослин, ст. 163, 
яка регламентувала проведення 
вибухових робіт з порушенням 
правил охорони рибних запасів, 
та ст. 199, в якій встановлювала-
ся відповідальність за порушення 
закону про націоналізацію. Чет-
вертою особливістю документа 
є та обставина, що загальна кіль-
кість знаків у статтях, пов’язаних 
з відповідальністю за злочини 
проти природи, становить 12260 
чи складає 3,6 % від загальної 

кількості знаків від кодифікова-
ного акта. Серед них найбільша 
кількість знаків – 4403 припадає 
на статті, пов’язані з криміналь-
ною відповідальністю за злочини, 
пов’язані із забрудненням водних 
об’єктів.

Отже, після проведеного до-
слідження можемо зробити такі 
висновки:

1. Характерною  рисою  КК 
УРСР 1960 р. є розміщення статей, 
де встановлюється кримінальна 
відповідальність за злочини проти 
природи не єдиним масивом, а їх 
нічим не обґрунтоване розміщен-
ня в чотирьох різних главах.

2. Особливістю  юридичної 
техніки документа є застосуван-
ня бланкетних норм та термінів 
«велика шкода», «тяжкі наслід-
ки», «істотне пошкодження», «за-
подіяння шкоди здоров’ю людей», 
що не отримали свого тлумачення 
в змісті кодифікованого акта.

Розгляд мір покарання показує, 
що найбільш суворим з них був 
термін у десять років ув’язнення, 
який згідно зі ст. 89 передбачав-
ся за знищення або пошкодження 
лісонасаджень, вчинене шляхом 
підпалу або іншим небезпечним 
способом, мінімальні санкції у ви-
гляді штрафу розміром 100 рублів 
передбачалися ст. ст. 158, 159, 160, 
161, а також кодекс регламенту-
вав використання в багатьох ви-
падках виправних робіт строком 
від 6 місяців до 1 року.   

Табл.1
РОЗМІЩЕННЯ СТАТЕЙ З ОХОРОНИ ПРИРОДИ В ГЛАВАХ КК УРСР 1960 р.

ІІ. Злочини проти 
соціалістичної 

власності

VI. Господарські 
злочини

ІХ. Злочини проти 
порядку управління

Х. Злочини проти 
громадської безпеки, 
громадського порядку
та народного здоров’я

ст. ст. 89, 90 ст. ст. 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 1631

ст. 199 ст. ст. 207, 228, 2281
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ В КК УРСР 1960 р.

А. Ю. Бойчук 
У статті розглянуто особливості розміщення та кількісні параметри норм, 
що встановлюють відповідальність за порушення в сфері охорони природи 

в Кримінальному кодексі УРСР 1960 р. Показана наявність в ньому бланкетних норм 
і термінів, які не отримали свого визначення. Проведено аналіз мір відповідальності 

за злочини проти природи, доведено, що найбільш «жорстка» санкція 
у вигляді позбавлення волі становила 10 років, а в якості мінімальних санкцій 

застосовувались штрафи розміром від 100 до 300 рублів.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, охорона природи, 
Кримінальний кодекс УРСР 1960 р.

Стаття надійшла до редакції: 29.05.2017.

Табл.2
МІРИ ПОКАРАННЯ В СТАТТЯХ КК УРСР 1960 р.

Покарання 89 90 158 159 160 161 162 163 199 207 228

Максимальне 10 років 3 роки 1 рік* 1 рік* 5 років 1 рік* 1 рік* 6 міс.* 1 рік 3 роки 1 рік*

Мінімальне 
(руб.)

1 рік* 100 100 100 100 200 200 300 300 300

* виправні роботи
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ПРИВАТНІ 
ПЕНІТЕНЦІАРНІ УСТАНОВИ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

УДК 343.81

Нині актуальність проведення 
порівняльних досліджень у сфері 
кримінально-виконавчого права 
обумовлена стрімкими процеса-
ми реформування кримінально-
виконавчої  системи  України 
(у зв’язку з ліквідацією 18 травня 
2016 р. Державної пенітенціарної 
служби України [1] й передачею 
її повноважень Міністерству юсти-
ції України [2]) та удосконалення 
кримінально-виконавчого законо-
давства, зокрема, в частині адап-
тації правового статусу засудже-
ного до європейських стандартів 
[3]. Зокрема, у результаті тривалих 
наукових пошуків, низки пілотних 
проектів, громадських обгово-
рень та політичної волі із 2015 р. 
в Україні запроваджено такий інс-
титут зарубіжного кримінально-
виконавчого права, як пробація [4].

Крім  того , до  вітчизняно-
го  інформаційного  простору 
у кримінально-виконавчій сфері 
поступово проникають й інші за-
рубіжні інститути. Одним із таких 
інститутів є приватні пенітенціар-
ні установи. Вивчення зарубіж-
ного пенітенціарного досвіду 
засвідчило, що в одних країнах 
функціонують такі  інституції , 
в той час як інші держави кате-
горично не приймають залучення 
приватного сектору в управління 
процесом виконання покарань. 
Такий дуалізм щодо державно-
приватного партнерства при ор-
ганізації кримінально-виконав-
чого процесу в умовах розбудови 
в Україні кримінально-виконавчої 
системи нового європейського 
типу потребує проведення від-
повідного наукового пошуку щодо 

обґрунтування чи спростування 
запровадження інституту приват-
них пенітенціарних установ.

Теоретичною основою напи-
сання цієї статті стали праці віт-
чизняних і зарубіжних учених 
у галузі кримінально-виконавчо-
го права, а саме: К. А. Автухова, 
Л. В. Багрій-Шахматова, С. Л.Баба-
яна, В. А. Бадири, О. М. Бандурки, 
І. Г. Богатирьова, О. І. Богатирьо-
вої, Є. М. Бодюла, М. Я. Гуцуляка, 
Т. А.Денисової та ін.

Зазначені вчені зробили ва-
гомий внесок у розвиток теорії 
і практики виконання покарань, 
їхні праці заклали теоретичні ос-
нови розроблення низки наукових 
концепцій у цій сфері правовідно-
син. Водночас аналіз їхніх праць 
свідчить про те, що у проведених 
дослідженнях не дається остаточ-

М. С. Пузирьов 
кандидат юридичних наук, 
головний науковий співробітник 
науково-дослідного центру з питань діяльності 
органів та установ ДКВС України 
Академії Державної пенітенціарної служби України
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бюлетень міністерства юстиції україни

ного висновку щодо обґрунтуван-
ня чи спростування засад дер-
жавно-приватного партнерства 
при організації кримінально-ви-
конавчого процесу. На усунення 
вказаної прогалини і спрямована 
мета цієї публікації.

Мета цієї статті полягає у ви-
робленні науково вмотивованих 
позицій щодо обґрунтування чи 
спростування запровадження інс-
титуту приватних пенітенціарних 
установ до кримінально-виконав-
чої системи України.

На відміну від кримінально-
виконавчої  системи  України , 
пенітенціарним системам низки 
зарубіжних країн (США , Англії 
та Уельсу, ФРН, Франції, Швеції 
та деяких інших) властивий такий 
інститут, як  приватна  тюрма . 
Тобто відзначаємо поширення 
цього інституту в пенітенціарних 
системах держав романо-гер-
манської, англо-американської, 
скандинавської правових сімей. 
Зважаючи на вимоги до обсягу 
наукової статті, наведемо кілька 
прикладів зарубіжного досвіду 
в цій сфері.

Так, у 2005 р. німецька ком-
панія «Serco Group» виграла тен-
дер й уклала п’ятирічний контракт 
із Міністерством юстиції Гессену 
(одна із земель ФРН) на предмет 
здійснення управління Гессенсь-
кою тюремною службою. Це пер-
ший у Німеччині контракт у сфері 
приватизації тюрем. Названа ком-
панія («Serco Group») відповідає за 
забезпечення психологічної, ме-
дичної й освітньої сфер діяльності, 
а також за технічне обслугову-
вання будівель тюрми з кількістю 
502 ув’язнених чоловіків [5, с. 49].

За  даними  М . Л . Грекова , 
у Франції допускається наявність 
приватних місць виконання пока-
рання щодо неповнолітніх. Нале-
жать вони, як правило, благодій-
ним або релігійним організаціям 
[6, с. 59].

Структурно-логічний аналіз 
пенітенціарного законодавства 

Англії та Уельсу надав Р. О. Андре-
ященку можливість виокремити 
три рівні джерел права у від-
повідній сфері. Зокрема, третій 
рівень становлять законодавча 
база і практика функціонування 
приватних тюрем [7, с. 84]. При-
нагідно до цієї позиції зауважи-
мо, що якщо Україна, все ж таки, 
запровадить систему приватних 
пенітенціарних установ, то функ-
ціонувати вони повинні (в частині 
організації кримінально-виконав-
чого процесу) на основі єдиного 
закону про виконання та відбу-
вання покарань. У такому законі 
(чи то кримінально-виконавчо-
му, чи пенітенціарному кодексі) 
може бути виокремлено окремий 
розділ «Особливості виконання 
та відбування покарання у виді 
позбавлення волі у приватних 
пенітенціарних установах (тюр-
мах, установах виконання пока-
рань)» [8, с. 164].

Зазначимо, що нині в Англії 
та Уельсі функціонує 133 тюрми, 
що диференціюються від тюрем 
високого рівня безпеки («high 
security prisons») до відкритих 
установ («open establishments»). 
Управління 14-ма з них здійс-
нюється приватним сектором 
на основі укладених договорів 
(контрактів), рештою– державним 
сектором через Тюремну службу 
Її Величності. Усі перелічені вище 
інституції отримують фінансу-
вання від Національної служби 
управління злочинцями («National 
Offender Management Service»), 
перед якою вони підзвітні за свою 
діяльність [9, с. 182; 10, с. 303].

Для пенітенціарної системи 
США також властива приватна 
форма управління установами 
виконання покарань. Зокрема, 
у 80-ті рр. XX ст. в США почалася 
приватизація тюрем і масове бу-
дівництво приватних місць ув’яз-
нення. Наприкінці 2006 р. загалом 
113 790 ув’язнених, засуджених до 
відбування строків федеральним 
судом і судами штатів, трималися 

у приватних місцях позбавлення 
волі. Компанії, які володіють і ке-
рують тюрмами, таборами, слід-
чими ізоляторами або центрами 
реституції, підписують контракт 
із федеральним урядом, урядом 
штату або окружною владою. Вони 
зобов’язуються утримувати певну 
кількість ув’язнених відповідно 
до державних стандартів, забез-
печуючи заданий рівень безпеки. 
На кожного ув’язненого керуюча 
компанія отримує з бюджету га-
рантовану суму грошей. Прихиль-
ники контрактної системи утри-
мання тюрем доводили, що вона 
дасть можливість підвищити 
ефективність і надійність пенітен-
ціарної системи. Супротивники 
ж із самого початку застерігали, 
що керуючим компаніям буде ви-
гідно економити на охороні (що, 
природно, позначиться на рівні 
безпеки), експлуатувати дармову 
робочу силу та сприяти продов-
женню строків ув’язнення, в т. ч. 
лобіюючи більш жорстке законо-
давство [11, с. 195-196].

При  цьому американська 
вчена, професор Школи права 
Каліфорнійського університету 
Ш.Долович звернення Уряду США 
до приватного сектору за допомо-
гою і відповідно початок привати-
зації тюрем пояснює тенденціями 
стрімкого зростання кількості «тю-
ремного населення», переповнені-
стю американських тюрем, збіль-
шенням витрат на їхнє утримання 
[12]. Зазначимо, що з цієї позиції 
(коли в Україні протягом останніх 
років спостерігається тенденція 
зменшення кількості засуджених, 
які відбувають покарання у виді 
позбавлення  волі  на певний 
строк) ставити на порядок ден-
ний вітчизняної пенітенціарної 
теорії і практики питання щодо 
запровадження інституту приват-
них пенітенціарних установ до 
кримінально-виконавчої системи 
України видається недоцільним.

Поіменована американська 
вчена влучно відмітила голов-
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ний принцип приватних тюрем 
(у якому полягає один із головних 
їхніх недоліків), зазначаючи таке: 
«Якщо держава знижує витрати 
на тюрми за допомогою дого-
ворів із приватним сектором, то 
ціна, передбачена договором, має 
бути нижче, ніж ціна, яку держа-
ва раніше вкладала в утримання 
пенітенціарної установи. Якщо ж 
приватний контрагент також зби-
рається отримувати доходи від 
цієї діяльності, то він має витра-
чати менше коштів на управління 
тюрмою, ніж передбачено дого-
вором. При такому підході, щоб 
забезпечити інтереси обох сторін, 
які домовляються, приватні тюрми 
мають утримуватися на значно 
менші кошти, ніж вони обходили-
ся державі. Разом з тим приватні 
контрагенти не мають права, не 
можуть допустити і найменшого 
зниження рівня умов тюремного 
ув’язнення й утримання засудже-
них. Навіть найстійкіші, непохитні 
прихильники приватних тюрем 
вважають, що прагнення до одер-
жання доходів у жодному разі 
не має відображатися на умо-
вах утримання ув’язнених. Однак 
на практиці приватні контрагенти 
мало стурбовані названими про-
блемами. Їх прагнення знизити 
витрати, навіть за рахунок ув’яз-
нених, умов їх утримання було 
єдиним і передбачуваним резуль-
татом діючих договорів» [12].

Серед держав скандинавської 
правової сім’ї залучення приват-
ного сектору до процесу виконан-
ня покарання у виді позбавлення 
волі властиве кримінально-вико-
навчій системі Швеції.

Водночас, зазначимо, що в цій 
скандинавській країні всі тюрми 
та слідчі ізолятори підконтроль-
ні державі. Проблема приватиза-
ції тюрем у Швеції не стоїть так 
гостро, незважаючи на рішення 
Парламенту у 1998 р. , яким схва-
лено, що приватні охоронні фірми 
можуть бути використані, за осо-
бливих обставин, для виконання 

таких функцій, як переміщення 
ув’язнених або охорона госпіталі-
зованих ув’язнених [13, с. 635].

Більше того, аналіз кримі-
нально-виконавчого законодавст-
ва Швеції надав можливість ви-
явити й інші (крім переміщення 
й охорони засуджених) форми 
використання приватного сектору 
в пенітенціарній сфері. Зокрема, 
згідно зі ст. 10 гл. 11 Закону Швеції 
«Про тюремне ув’язнення», Служба 
тюрем і пробації може залучати 
компанії, об’єднання, колективи 
або фонди для забезпечення ді-
яльності так званих «перехідних 
тюрем» («half-way houses»).

Крім того, ст. 11 приписує , 
що компанія, яка на приватних 
засадах забезпечує діяльність 
зазначених установ відповідно до 
ст. 10 або спеціальних реабіліта-
ційних будинків (які реалізують 
такий захід щодо підготовки за-
судженого до звільнення, як пе-
ребування під доглядом («a stay 
in care»)) згідно зі ст. 1 гл. 6 За-
кону «Про соціальні служби» («the 
Social Services Act»), повинні: 
1) постійно інформувати Службу 
тюрем і пробації про хід соціаль-
ної адаптації засуджених; 2)кон-
сультувати Службу тюрем і проба-
ції з питань соціальної адаптації; 
3) негайно повідомляти про ви-
падки невиконання засудженим 
вимог перебування в цих устано-
вах [14, с. 14].

У Фінляндії всі тюрми фінан-
суються державою і управляються 
державними службовцями. У цій 
країні немає приватних тюрем, 
а також будь-яких планів розвитку 
в цьому напрямі [15, с. 91]. Існу-
вання приватних тюрем супере-
чить ст. 124 Конституції Фінляндії, 
згідно з якою будь-яке завдання, 
що включає в себе здійснення 
державної влади, може бути по-
кладено тільки на державні орга-
ни [16, с. 25].

У Норвегії також відсутні при-
ватні тюрми. Цьому сприяють і на-
працювання низки відомих учених 

вказаної країни у відповідній га-
лузі. Зокрема, видатний норвезь-
кий кримінолог Н. Крісті вважає, 
що як безпрецедентне поширення 
тюремної системи, так і тенденції 
щодо управлінського контролю 
над пенітенціарною системою, 
тісно пов’язані з модифікаціями 
безпеки та приватизації тюрем. 
Зазначений учений переконаний, 
що приватизація сфери контролю 
над злочинністю веде до ГУЛА-
Гу західного зразка, оскільки «. . .
індустрія контролю над злочин-
ністю займає одну з найбільш 
привілейо ваних позицій. Тут немає 
нестачі сировини, оскільки кінця 
злочинності не видно. Не видно 
також кінця попиту на відповідні 
послуги, так само як і готовнос-
ті платити за те, що розуміється 
як безпека. При цьому звичайні 
питання забруднення навколиш-
нього середовища, притаманні 
іншим галузям, не виникають вза-
галі. Навпаки, ця галузь індустрії 
сама призначена для очищення, 
видалення небажаних елементів 
із соціальної системи» [17, с. 13].

Особисто ми не є прихиль-
никами домінування приватно-
го сектору в системі виконання 
покарань, хоча свого часу брали 
участь у роботі авторського колек-
тиву з підготовки моделі пенітен-
ціарної системи, за якої пенітен-
ціарні установи диференціюються 
на державні, муніципальні, при-
ватні [18, с. 16, 28].

Нині, ураховуючи детальний 
аналіз зарубіжного досвіду у від-
повідній сфері, особливості націо-
нального менталітету й правової 
культури, говорити про впровад-
ження приватного сектору до віт-
чизняної кримінально-виконавчої 
системи видається неприпусти-
мим із таких причин:

1) зацікавленість приватних 
компаній у постійному «прито-
ці» контингенту засуджених, що є 
прямо пропорційним потенційно 
отримуваному прибутку. У такий 
спосіб у парламенті розвивати-
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меться лобі не на користь «здоро-
вого глузду» у кримінально-пра-
вовій та кримінально-виконавчій 
політиці, а навпаки – на посилен-
ня кримінальної репресії;

2) у разі приватизації пенітен-
ціарної сфери (певного її сегмен-
та) гостро постане питання як про 
кадрове забезпечення, так і про 
систему гарантій соціального за-
хисту персоналу, який має пере-
бувати на державній службі, ре-
алізуючи функцію держави щодо 
виконання покарань;

3) при збереженні державно-
го сегмента за сферою виконан-
ня покарань принаймні не погір-
шиться рівень відповідальності 
уповноважених інституцій за стан 
справ у кримінально-виконавчій 
системі. У разі наявності приват-
ного сектору, відповідального 
за стан справ у системі виконання 
покарань, «зацікавлені» суб’єк-
ти можуть використовувати різні 
схеми «розхитування» стабіль-
ності в цьому сегменті внутріш-
ньої політики держави.

Тому вважаємо, що оптималь-
но слід говорити про 100-від-
соткове  фінансування  про -
грам у рамках реформування 
кримінально- виконавчої системи. 
За цим пунктом одностайною є 
позиція абсолютної більшості віт-
чизняних учених-пенітенціари-
стів (І. Г. Богатирьова, О. М. Джужі, 
О. Г. Колба, В. Я. Конопельського, 
А. Х. Степанюка, В. М. Трубнико-
ва, Д. В. Ягунова, І. С. Яковець та 
ін.), що належне фінансування 
кримінально-виконавчої системи 
впливає на стабілізацію як загаль-
ної кримінологічної обстановки в 
органах та установах виконання 
покарань, так і на належну реалі-
зацію основних засобів виправ-
лення і ресоціалізації засуджених, 
їх пенітенціарну та постпенітен-
ціарну адаптацію, соціально-пра-
вову захищеність пенітенціарного 
персоналу. Більше того, 100-від-
соткове забезпечення Держав-
ним бюджетом України потреб 

кримінально-виконавчої системи 
є фінансовою передумовою оп-
тимального функціонування ме-
ханізму взаємовідносин суб’єктів 
виконання та відбування пока-
рань і пробації, а загалом – ста-
більності в пенітенціарному сег-
менті забезпечення національної 
безпеки держави.

Таким  чином , проведений 
аналіз  виконання  покарання 
у виді позбавлення волі на певний 
строк у зарубіжних країнах надав 
можливість виокремити таку від-
мінну (порівняно з Україною) рису 
відповідних кримінально-вико-
навчих систем, як наявність при-
ватних пенітенціарних установ 
(приватних тюрем).

За результатами проведеного 
дослідження можемо сформулю-
вати дефініцію «приватних пені-
тенціарних установ» («приватних 
тюрем») – це властивий для за-
рубіжного кримінально-виконав-
чого права вид установ виконання 
покарань, головна ознака функ-
ціонування яких полягає в тому, 
що держава укладає контракти 
з приватними компаніями на пред-
мет або повного управління тією чи 
іншою пенітенціарною установою, 
або забезпечення окремих на-
прямів (психологічного, медично-
го, освітнього тощо) кримінально-
виконавчого процесу.

Вивчення зарубіжного досвіду 
дало можливість виокремити такі 
обсяги й перелік функцій, які по-
кладаються на приватні інституції 
в межах укладених контрактів: 
1) повний обсяг функцій у рамках 
конкретної установи виконан-
ня покарань; 2) частковий обсяг 
функцій: переміщення (конвою-
вання) засуджених; охорона за-
суджених у лікувальних закладах; 
охорона периметра установи; со-
ціально-виховні та психологічні 
функції; охорона здоров’я, медич-
не забезпечення тощо.

За результатами проведеного 
порівняльно-правового дослід-
ження дотримуємося позиції , 

згідно з якою приватні структу-
ри не повинні впливати на фор-
мування та реалізацію держав-
ної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань та про-
бації (курсив наш. – М. П.). Спра-
ва виправлення і ресоціалізації 
засуджених, із метою підвищен-
ня відповідальності за доручену 
справу, має перебувати під конт-
ролем держави, не відкидаючи, 
у свою чергу, можливості громад-
ського моніторингу за дотриман-
ням прав засуджених і ув’язнених.

Водночас , ураховуючи ди-
наміку сучасних реформаційних 
процесів, політичні та інші чинни-
ки, допускаємо, що Україна може 
підійти до рішення щодо викори-
стання приватного сектору у сфері 
виконання покарань.

При цьому хочемо застерегти, 
що до окремих аспектів реаліза-
ції суто «технічних» (як у Швеції) 
питань виконання окремих пені-
тенціарних функцій слід ставити-
ся прискіпливо (з метою забезпе-
чення безпеки персоналу, протидії 
втечам, що можуть плануватися 
при виконанні функцій охорони 
засуджених приватними струк-
турами). У такому разі, у випадку 
запозичення цього компонента 
зарубіжного пенітенціарного до-
свіду, Міністерству юстиції України 
спільно з органами Національної 
поліції, Службою безпеки України 
слід розробити детальний алго-
ритм спеціальної перевірки й до-
пуску до виконання окремих пені-
тенціарних функцій приватних 
інституцій (на предмет виявлення 
різних ризиків і загроз, включаю-
чи корупційні, кримінальні тощо).

Також, якщо в Україні відбу-
деться трансформація кримі-
нально -виконавчої системи й 
відповідного галузевого законо-
давства за розробленою у 2014 р. 
вітчизняними вченими пенітен-
ціарною доктриною в частині 
диференціації пенітенціарних 
установ на державні, муніципаль-
ні, приватні [18, с. 16, 28], хочемо 

dpcoi.c
om.ua



думки експертів з права   

36 № 7(189) 2017 РОКУ

1. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади 
системи юстиції : постанова Кабінету Міністрів України від 18 трав. 2016 р. № 343 
[Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
cardnpd?docid=249066305

2. Питання Міністерства юстиції : розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 22 верес. 2016 р. № 697-р [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.
kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249357900

3. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації 
правового статусу засудженого до європейських стандартів : Закон України 
від 8 квіт. 2014 р. № 1186-VII // Відомості Верховної Ради України.– 2014.– 
№ 23.– Ст. 869.

4. Про пробацію : Закон України від 5 лют. 2015 р. № 160-VIII // Відомості Верховної 
Ради України.– 2015.– № 13.– Ст. 93.

5. Germany // Simon R. J. Prisons the World Over / Rita J. Simon, Christiaan A. De Waal.– 
Lanham, Maryland : Lexington Books, 2009.– P. 46-49.

6. Греков М. Л. Тюремные системы: состояние, перспективы : дисс. … канд. юрид. наук : 
12.00.08 / М. Л. Греков.– Краснодар, 2000.– 195 с.

7. Андреященко Р. А. Пенитенциарная система Англии и Уэльса в XVI–XX вв. : 
историко-юридическое исследование : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / 
Р. А. Андреященко.– Екатеринбург, 2006.– 180 с.

8. Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз пенітенціарної правотворчості Англії та Уельсу 
й України / М. С. Пузирьов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного універ-
ситету. Серія : Юриспруденція.– 2016.– № 23.– С. 161-164.

Список використаної літератури

застерегти від можливих негатив-
них аспектів функціонування двох 
останніх груп установ. Зокрема, 
шкідливим може виявитися недо-
тримання муніципальними та при-
ватними установами тих вимог, 
які висуваються до державної 
політики у сфері виконання пока-
рань. Тому важливим механізмом, 
який має бути збережений при 
функціонуванні (у випадку, якщо 
така трансформація відбудеть-
ся) муніципальних та приватних 
пенітенціарних установ – це їх 
періодичне інспектування по-
садовими особами центрально-
го державного пенітенціарного 
відомства (нині це Міністерство 
юстиції України). В іншому разі 
Україна може з певною ймовір-
ністю повторити негативний до-
свід, який у своїй історії розвитку 

кримінально-виконавчої системи 
проходили окремі зарубіжні краї-
ни.

Проте, якщо вже вести мову 
про  сприйнят тя  вітчизняною 
кримінально-виконавчою систе-
мою засад державно-приватно-
го партнерства при організації 
кримінально-виконавчого про-
цесу, то оптимально це робити 
з позицій «номінальної привати-
зації» («nominal privatization»), 
коли приватний сектор надає 
матеріальну допомогу, фінансу-
ючи будівництво нових установ 
виконання покарань, а не з по-
зицій «оперативної (операцій-
ної) приватизації» («operational 
privatization»), за якої приватні 
фірми виявляють готовність взяти 
на себе всю повсякденну роботу, 
управління діяльністю з керів-

ництва відповідними установами 
виконання покарань, витрачаючи 
при цьому значно менше коштів, 
ніж держава, яка вкладає в назва-
ну діяльність [12].

Тобто йдеться лише про мож-
ливість приватних інвестицій 
у будівництво нових установ ви-
конання покарань, не надаючи 
приватним компаніям будь-яких 
повноважень з організації діяль-
ності щодо виконання покарань.

Наведені в цій статті науко-
во обґрунтовані аргументи щодо 
спростування запровадження інс-
титуту приватних пенітенціарних 
установ до кримінально-виконав-
чої системи України стосуються 
другої форми приватизації уста-
нов виконання покарань – «опе-
ративної (операційної) приватиза-
ції» («operational privatization»).   
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КОДИФІКАЦІЙНА ТЕХНІКА: 
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ГЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ

УДК 340.136

К. О. Дейнека   
аспірантка відділу теорії держави і права 
Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України

Кодифікаційна техніка має 
власну багатотисячну історію 
свого становлення та розвитку. 
В різні історичні етапи розвитку 
людства законодавці по-різному 
підходили до питання кодифіка-
ції. Очевидним сьогодні є той факт, 
що кодифікація є найбільш дієвою 
формою систематизації законо-
давства. Останнє, в свою чергу, 
визначає ефективність правового 
регулювання суспільних відносин. 
Подальші праводержавотворчі 
процеси України та інших держав 
світу можливі виключно за умови 
ефективної кодифікаційної тех-
ніки. У зв’язку з цим, для комплекс-
ного розуміння сутності кодифіка-
ційної техніки постає потреба 
в аналізі її історичних витоків. 
Зосередимо окрему увагу на ево-
люційних ідеях, а також на силь-
них та слабких сторонах кодифіка-
ції того чи іншого історичного 
етапу.

Як зазначає відомий фран-
цузький юрист Р. Кабріяк, най-
більш давні кодекси з’являються 
за 2 тис. років до н. е. в Месопо-
тамії. Першим кодексом, описаним 
істориками, є кодекс Ур-Намма, 

засновника  третьої  династі ї 
у місті-державі Ур, який був скла-
дений близько 2100 р. до н. е. 
і знайдений у Ніппурі напочат-
ку ХХ ст. Однак до нас, як зазна-
чає Р. Кабріяк, дійшли тільки його 
фрагменти. Деякий час після цього, 
приблизно в 1920 р. до н . е . , 
цар Ліпіт-Іштар також ввів у дію 
кодекс , що частково зберігся 
до наших днів [1, c. 30].

Але найбільш повним і ві-
домим залишається, безумовно, 
Кодекс Хаммурапі (датований 
приблизно 1780 р. до н. е.), який 
зберігся у формі базальтової 
стели у музеї Лувру. Цей кодекс 
складався із 282 статей, які були 
обрамлені прологом і епілогом, 
та містив приписи, що мали на 
меті упорядкувати сімейне життя 
й забезпечити спокій у царстві. 
Тут містяться норми, які вже рані-
ше були затверджені Хаммурапі 
і його попередниками, але більше 
того, і норми звичаєвого права. 
За формою цей пам’ятник юридич-
ного мистецтва (як і інші юридичні 
акти Давнього Сходу) відрізняєть-
ся використанням протоазиса 
(«якщо…»), після якого слідує 

адозис («то…»). Використання та-
кого прийому законодавчої та ко-
дифікаційної техніки свідчить про 
високий ступінь казуїстичності 
регулювання суспільних відно-
син того часу, тобто норми мають 
переважно прикладний, а не уза-
гальнюючий характер. Наприклад, 
параграф 21 містить норму: «Якщо 
хтось зробив пролом у стіні дому 
іншої людини, то першого необ-
хідно вбити перед цим проломом» 
[2, c. 228]. Цей кодекс не містить 
групування норм, розподілення 
на загальні та деталізуючі норми 
та інших характеристик сучасних 
кодифікаційних актів. Це свід-
чить про досить низький рівень 
кодифікаційної техніки, однак не 
про її відсутність. Щонайменше 
зведення розрізнених до моменту 
створення цього кодексу норм вже 
можна вважати кодифікацією. Як 
уже зазначалось, цей акт має таку 
структуру: преамбулу, основну та 
заключну частини. Основна части-
на об’єднала норми, що регулюють 
всі основні сторони суспільно-
го життя з метою встановлення 
правопорядку і справедливості в 
державі. Простота, справедливість 
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і прикладний характер норм дали 
цьому Кодексу значне поширення. 
Доказом особливої слави цього 
витвору юридичного мистецтва 
протягом всієї епохи Античності 
служить той факт, що його копію-
вали протягом багатьох століть.

Античний Середній Схід пода-
рував світу й інші приклади ко-
дифікації, більш пізні, ніж Кодекс 
Хаммурапі. Хети, чия цивілізація 
процвітала у Малій Азії з деяки-
ми перервами до ХІІІ ст. до н. е. , 
залишили нам Хетський кодекс – 
дві таблички, датовані приблизно 
1600 р. до Р. Х. , і містили близько 
сотні статей кожна. Можна також 
згадати про Ассирійські закони 
(приблизно ХІ ст. до н. е.) чи Ново-
вавилонські закони (приблизно VІІ 
ст. до н.е.)– в обох випадках йдеть-
ся про таблички із юридичними 
текстами, що стосуються широкого 
кола питань суспільного життя.

Давній Єгипет із його трьох-
тисячорічною історією майже не 
залишив по собі кодифікованих 
юридичних пам’яток. Винятком 
може послужити лише знайдений 
Кодекс Гермополіса – звід склад-
них казусів, які в кожному кон-
кретному випадку супроводжува-
лись певним варіантом поведінки, 
які мали бути застосовані суддя-
ми при вирішенні судових справ, 
складений за часів цивілізації 
Птолемеїв [1, c. 31].

Подібна ситуація склалась, на 
думку Р. Кабріяка, і у Давній Греції, 
де письмовий закон з’явився тіль-
ки із появою полісів. Іншої думки 
дотримується доктор історичних 
наук Л. Пальцева, яка зазначає, що 
процес кодифікації права стосу-
вався, в першу чергу, тих общин, 
які були підготовлені до нього 
політичним і соціально-економіч-
ним досвідом і потребували ра-
ціональної організації суспільного 
життя. Саме таку мету пересліду-
вали перші грецькі законодавства. 
Необхідність введення писаного 
закону як особливої форми ре-
гулювання внутрішньополісних 

відносин виникала, перш за все, 
там, де соціальні протиріччя от-
римували особливу гостроту і де 
суспільство, вочевидь, розуміло, 
що породжені ними конфлікти 
не можуть бути вирішені інакше 
як шляхом введення певних пра-
вил і норм, обов’язкових для всіх 
членів цього суспільства. Почав-
шись у VII ст. до н. е. , цей процес 
захопив і VI ст. до н. е. , а в дея-
ких місцях не був завершений 
і в період класики [3, c. 14]. Зага-
лом розбіжності у думках виникли 
через підхід до розуміння сутності 
кодифікації. У першому випадку 
кодифікація розглядається як пе-
реробка писаного права, в дру-
гому – як переробка всього дію-
чого права (в тому числі і права 
звичаєвого) в новий писаний за-
конодавчий акт. По суті, першому 
випадку відповідає поняття «ко-
дифікація законодавства», а дру-
гому– «кодифікація права».

Найбільш  знаменитим  ко-
дифікованим законодавчим актом 
античної доби є т. зв. «Гортинська 
правда» – звід законодавства, ут-
верджений на Криті приблизно 
в V ст. до н. е. Цей текст нараховує 
шістсот рядків, записаних на два-
надцяти колонах дикастерія (суду 
присяжних) в Гортині [3, c. 15]. 
Цей акт є зводом норм приватно-
го права. Як зазначає радянський 
історик античності Л. Казамано-
ва, знаменитому Гортинському 
законодавству, записаному у V ст. 
до н. е. , передує більш ранній звід 
законів– так звані архаїчні закони 
Гортини, знайдені в храмі Аполло-
на Піфійського на території древ-
нього міста. Уривки із цього зводу 
збереглись у досить поганому 
стані, але вони дають можливість 
зробити висновок, що зміст за-
конів був різноманітний і частково 
повторювався у наступному зако-
нодавстві, яке було переробкою 
і доповненням діючого до нього 
Гортинського права [4, c. 34].

Кодифікація законодавства 
Риму починається у часи кризи 

Римської імперії. Однак варто 
відмітити, що кодифікація права 
почалась задовго до цього. Одним 
із перших і найбільш авторитет-
них пам’ятників римського юри-
дичного мистецтва вважаються 
Закони ХІІ таблиць. Прийняття цих 
законів було наслідком боротьби 
плебеїв із патриціями, в особі 
imperium консулів, чия влада була 
надмірною та нестерпною для 
звичайних людей. Закони ХІІ та-
блиць писались 10-ма уповнова-
женими патриціями, які протягом 
303 р. до н. е. створили 10 табли-
ць, які систематизовано вміщува-
ли норми із різних галузей права. 
Як зазначає відомий російський 
юрист С. Пахман, народ був не 
зовсім задоволений їхньою пра-
цею, тому склад комісії було змі-
нено шляхом включення пред-
ставників плебеїв. Протягом 304 р. 
до н. е. були складені ще 2 табли-
ці, які доповнювали перші 10 (11 
була доповненням до перших 
5-ти, 12 – до решти) [5, c. 5-6]. При 
розробці цього законодавства 
переймався кодифікаційний до-
свід грецьких полісів. Як зазначає 
Р. Кабріяк, Таблиці постійно зни-
щувались: як оригінали, так і більш 
пізні їх копії [1, c. 33], однак вони 
були чинними досить довгий час. 
Зміст Законів ХІІ таблиць дійшов 
до нас лише завдяки джерелам 
більш пізнього часу, при цьому – 
фрагментарно. Загалом Закони 
ХІІ таблиць є збірником норм зви-
чаєвого права із доповненнями, 
складеним з метою забезпечення 
громадян правом на судовий за-
хист відповідно до вимог закону, 
а не внаслідок свавілля консулів. 
Одним із методів законодавчої 
техніки Законів ХІІ таблиць було 
використання прийому викла-
дення за допомогою казусу (фор-
мулювання «якщо-то-інакше») 
[6, c. 190].

За часів Імперії римське право 
створювалось переважно прето-
рами і будувалось на преторсько-
му едикті, строк дії якого обмежу-
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вався часом повноважень претора. 
Нові претори мали право прийня-
ти едикти попередників, однак це 
не вносило ясності у законодав-
ство, тому назріла необхідність 
проведення кодифікації едиктів. 
Здійснення кодифікації було до-
ручено імператором Адріаном 
відомому юристу С. Юліану при-
близно у 120 р. н. е. , а результатом, 
за словами Р. Кабріяка, стала ко-
дифікація едикту– систематизація 
нормативних положень, що місти-
лись в едиктах [1, c. 34]. Кодифіко-
вані  едикти  були  згруповані 
у певне число титулів невеликого 
обсягу із заголовками. Титули були 
об’єднані у дві частини: у головній 
були опубліковані окремі пункти 
позовів, clausulae edictales, в до-
датковій– наведені типові форму-
ляри позовів. Отже, очевидне ви-
користання С. Юліаном прийомів 
законодавчої та кодифікаційної 
техніки: зокрема, структурування 
нормативного матеріалу, концен-
трації та розділення узагальнено-
го та спеціального нормативного 
матеріалу, нормативної економії, 
титулування норми та інших. Ко-
дифікація едикту стала межею, 
що ознаменувала завершення 
діяльності магістратів і перехід 
їх повноважень у цій сфері до ім-
ператора.

За часів правління Диоклетіа-
на юрист Григорій (або Грегоріан) 
протягом 292-293 рр. уклав збір-
ник імператорських декретів, який 
отримав назву Кодекс Грегоріа-
на (Codex Gregorianus). Відомо, 
що цей Кодекс містив у собі конс-
титуції, прийняті у період з 196 по 
292 рр. Ці акти були розташовані 
у певному порядку: кодекс ділився 
на 19 (за іншими даними, на 14 або 
16) книг, книги поділялись на ти-
тули, всередині яких конституції 
наводилися у хронологічній послі-
довності. Припускають, що кодекс 
містив і більш ранні конституції, 
починаючи з конституцій Адріана 
(117-138 рр.). Через деякий час до 
Кодексу Грегоріана було складе-

но доповнення у вигляді окремої 
книги, розділеної на титули, яка 
містила конституції епохи Дио-
клетіана. По імені укладача,– чи 
то юриста Гермогеніана, чи то пев-
ного Гермогена – це доповнення 
отримало назву «Кодекс Гермо-
геніана» (Codex Hermogenianus). 
Вчені схильні вважати, що обидва 
Кодекси доповнювалися згодом 
конституціями Диоклетіана 295-
305 рр. , конституціями Костянти-
на і Ліцинія (принаймні консти-
туціями 314 р.) і навіть актами 
Валентиниана I і Валента, які були 
прийняті у 364-365 рр. Від обох 
Кодексів збереглися лише неве-
ликі фрагменти [7, c. 250].

Після приватних ініціатив Гре-
горіана та Гермогеніана через 
півтора сторіччя за часів імпера-
тора Феодосія ІІ приймається рі-
шення щодо проведення офіційної 
кодифікації. Починаючи із 429 р. , 
комісією із 16 членів було дору-
чено зібрати всі імператорські 
конституції, видані з часів імпе-
ратора Костянтина. За наслідками 
проведеної роботи було складено 
Кодекс Феодосія, який складався 
із 16 книг, поділених на титули, які 
включають розміщені у хроноло-
гічному порядку імператорські 
конституції. Перед проведенням 
кодифікації було здійснено про-
цедуру відбору імператорських 
актів та розроблено уніфіковані 
форми імператорських указів. 
Єдиною формою загального ім-
ператорського указу (institutio 
generalis) став едикт. За визначен-
ням конституції, leges generales 
були :  а ) orat iones pr inc ipis 
in senatu; б) всі конституції, в яких 
було вжито слово edictum (leges 
edictales); в) всі конституції, які 
керівники провінцій були зобов’я-
зані публікувати за допомогою 
едиктів (programma); г) всі імпе-
раторські рішення щодо окре-
мих випадків, використання яких 
передбачалося в інших подібних 
випадках; ґ ) конституції, які на-
давали загальну силу і застосу-

вання описаному в них правилу 
[7, c. 249].

Після середньовічного зане-
паду кодифікація відновлюється. 
Основним сприяючим фактором 
стало посилення влади королів. 
Централізація влади необхідним 
наслідком мала посилення за-
конотворчості, оскільки законо-
давство є важливим стримуючим 
та об’єднуючим фактором для ва-
салів і королівства. Також важли-
вим фактором впливу на кодифіка-
цію був розвиток економічного 
обороту, який складно вживався 
із одночасним існуванням на об-
меженій території багатьох різно-
манітних правових норм. Тому все 
більш актуальною стає необхід-
ність уніфікації норм, яка лежить 
в основі кодифікації. Не менше 
значення мають і технічні факто-
ри: винайдення книгодрукування, 
що дозволило тиражувати пись-
мові тексти, полегшило розробку 
та поширення кодексів.

Одним  із  перших перед-
кодифікаційних уніфікацій но-
вого типу були Норвезькі закони, 
складені королем М. Хаконарсо-
ном (якого прозвали Lagaböter, 
що буквально  означає  «той , 
що покращує право»). У Франції 
це були збірники кутюмів (зви-
чаїв), такі, як «Порада другу» (між 
1254 і 1258 рр.), написані ше-
вальє П. де Фонтеном, головою 
судової адміністрації на Півночі 
Франції; «Книга про правосуддя 
і про промови адвокатів» (між 
1255 і 1260 рр.); «Устави Свято-
го Людовіка» (1270 р.). Особливо 
відомою уніфікацією цього часу 
у Франції вважається збірник ку-
тюмів Ф. де Бомануара, складений 
на основі правових норм граф-
ства Клермонт і Бовезі у 1283 р. 
Запис звичаїв досить часто спри-
яв виявленню їх недоліків (про-
тиріч, заплутаності), що сприяло 
виникненню спорів між юристами 
та інтенсивній доктринальній ді-
яльності. Як зазначає Р. Кабріяк, 
багато авторів цього часу нама-
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гались перебороти проблеми 
шляхом розробки загального 
звичаєвого права. У своїх творах 
Р.Спифам, Ф. де Немон, а особливо 
Ш. Дюмулен наголошували на не-
обхідності кодифікації всіх кутю-
мів Франції як засобу викорінення 
їх розрізнення і покращення їх за-
стосування [1, c. 47].

У цей час у Литовсько-Руській 
державі приймається Судебник 
короля К. Ячеловича 1468 р. , який, 
як зазначає Ж. Дзейко, вважається 
першою спробою провести спробу 
кодифікації у масштабах всієї Ли-
товської держави [8, c. 59]. Дже-
релами Судебника були звичаєве 
право, судова практика, Руська 
правда. Структурно Судебник не 
складався із загальної та особ-
ливої частин. Порівняно із попе-
реднім законодавством тут вико-
ристовуються більш абстрактні 
формулювання норм, також засто-
совуються деякі кримінально-пра-
вові презумпції (презумпція неви-
нуватості) і фікції.

Як відомо, статути Великого 
князівства Литовського 1529, 1566, 
1588 рр. також були результатами 
кодифікації (а не зводами законів), 
оскільки до їх змісту включені не 
окремі акти, а норми із актів, взя-
тих за основу для їх розробки. 
Статути структурно поділені на 
розділи та артикули, де посилання 
на артикули йде текстуально, без-
посередньо у нормі. Статут 1529 р. 
містить норму про час його засто-
сування – «на всі часи». Норми 
викладаються як абстрактно, так 
і казуально. Здебільшого відсут-
ні «відсильні» конструкції норм, 
тобто здійснюється пряме регулю-
вання суспільних відносин однією 
нормою. Цей статут є прикладом 
загальної кодифікації . Однак , 
разом з тим, він не містить яскра-
во вираженої логіки розміщен-
ня норм. Вважаємо за необхідне 
підкреслити, що Статут 1566 р. є 
більш системним, порівняно із по-
передніми редакціями. Так, норми 
тут логічно згруповані: у перших 

чотирьох розділах закріплено 
норми публічного права, які вре-
гульовували основи державного 
і суспільного ладу, судочинство 
і судоустрій; розділи з 5 по 10 
закріплювали норми приватного 
права; розділи з 11 по 14 вміща-
ли норми кримінального права. 
Для позначення відповідних скла-
дових тексту починає вживатись 
артикул. Що ж стосується Статуту 
1588 р. , то він був більшим за по-
передні і через намагання зако-
нодавця врегулювати всі можливі 
ситуації. Характерне для нього ви-
користання спеціальної юридич-
ної термінології. Акти кодифікації 
Литовського князівства у свій час 
стояли на порядок вище аналогіч-
них актів інших держав Європи.

Із кінця ХVI ст. кодифікація в 
Європі входить у нову фазу, оскіль-
ки виникає необхідність об’єднати 
в одне ціле значну кількість норм, 
запроваджених королівською 
владою. У Данії, Франції та Англії 
з’являються приватні кодифіка-
ційні ініціативи. Данський еру-
дит Е. Краббе у 1550 р. приймає 
рішення про створення націо-
нального закону для всієї країни; 
в Савойї магістр створює у 1605 р. 
збірник юридичних норм, які за-
стосовуються під назвою Codex 
fabrianus, аналогічний акт роз-
робляє та публікує в королівстві 
Неаполь високий сановник Тапіа; 
у іспанських Нідерландах адво-
кат Ансельмо публікує у 1649 р. 
Codex belgius; в Австрії прийма-
ються Codex Leopoldinus (1670 р.), 
Codex Ferdinandeo-Leopoldinus 
(1701 р.) магістрата фон Вайнгар-
тена і Codex austriacus (1703 р.) 
магістрата фон Гаріента; в Модені 
герцогський бібліотекар Л. А. Му-
раторі в 1726 р. публікує Codice 
carolino; в Англії в 1616 р. сер 
Ф. Бекон присвячує своєму коро-
лю Якову І твір «Пропозиція з при-
воду узагальнення і покращення 
права Англії», де пропонує не тіль-
ки узагальнити, а й раціоналізува-
ти правові норми, які містяться 

у «щорічниках» (year books – збір-
никах правових позицій судів, 
які щорічно видавались у Англії).

Тоді ж у Руському царстві 
(1547-1721 рр.) приймається акт 
кодифікації – Соборне уложення 
1649 р. Соборне уложення було 
створене шляхом інтелектуаль-
ної переробки діючих до нього 
Судебників, Книг наказів, царсь-
ких наказів, думських вироків, 
рішень Земських зборів, «Стогла-
ва», литовського та візантійсько-
го законодавства. Незважаючи 
на казуальність викладу, Собор-
не уложення відрізнялося досить 
високим для свого часу рівнем 
юридичної техніки: відкривалося 
преамбулою, де проголошувалася 
відповідність права постановам 
«Святих Апостолів» і утверджува-
лася рівність суду по всіх справах 
і для всіх чинів. Соборне уложення 
1649 р. мало 967 статей, 25 глав 
(про суд, вотчини, богохульників 
тощо). Будучи прийнятим 1649 р. , 
Соборне уложення увійшло до 
Повного зібрання законів Росій-
ської імперії 1830 р. та було вико-
ристане при складанні 15-го тому 
Зводу законів Російської імперії.

Паралельно до прийняття Со-
борного уложення у Європі з’яв-
ляються Кодекс короля Христия-
на V, прийнятий у Данії в 1683 р. 
(в 1687 р. його дія була поширена 
на Норвегію за назвою «Норвезьке 
право»), і Звід законів Шведської 
держави 1734 р. , які формально 
діють і понині. Останній в літера-
турі визнають одним із найбільш 
якісно розроблених актів, з точки 
зору методології викладення 
[1, c. 55]. Весь правовий матеріал 
кодексу був поділений на так 
звані balk (дослівно – «балки»), 
тобто текст кодексу складається 
із низки лаконічно пов’язаних між 
собою норм за певним напрямом 
правового регулювання суспіль-
них відносин.

На  межі  XVIII-XIX століть 
у Європі активно розпочинаєть-
ся робота щодо систематиза-
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ції існуючих нормативних актів. 
У Франції  під  кодексом  ро-
зуміється юридичний документ, 
що об’єднує сукупність законів 
та підзаконних приписів, засто-
совуваних у певній галузі права. 
Таким чином, кодифікація є за-
вершальним етапом оформлення 
галузі законодавства як елемен-
ту його системи [9, c. 327]. Ос-
новні кодекси були розроблені 
у Франції в період консулатe 
та Імперії :  Цивільний кодекс 
1804 р. , Цивільно-процесуаль-
ний кодекс 1806 р. , Кримінально-
процесуальний кодекс 1808 р. , 
Кримінальний кодекс 1810 р. 
Розробка кодифікованих актів 
у Франції назріла вже у 1789 р. , 
коли було проведено перші Ге-
неральні штати. Перший проект 
Цивільного кодексу було розроб-
лено в 1793 р. Він містив 719 ста-
тей, поділявся на 4 книги (особи, 
речі, угоди і позови). Цей кодекс 
не прийняли, оскільки він був за-
надто складним для сприйняття. 
Цивільний кодекс Франції 1804 р. 
є зразковим  кодифікаційним 
актом. Він був введений в дію 
указом Наполеона 21 березня 
1803 р. , ще при консульстві, неза-
довго до проголошення Наполео-
на імператором Франції. Цей ко-
декс діє донині і ще жодного разу 
не переглядався суцільно. При ро-
зробці кодексу Наполеона при-
ділялось багато уваги чіткості та 
несуперечливості норм. Загалом 
Кодекс є творчою компіляцією з 
римського та звичаєвого права, 
королівських ордонансів, рево-
люційних законів і судової прак-
тики старих парламентів та поло-
жень іноземного законодавства. 
У розробці кодексу брали участь 
передові  юристи  тогочасної 
Франції – Ф. Тронше, Ф. Б. де Пре-
аменю, Ж. Порталіс і Ж. Маваль, 
а також Наполеон Бонапарт. Було 
використано метод «професій-
ного референдуму»: текст його 
був розісланий на обговорення 
до всіх французьких судів.

Після отримання відгуків про-
ект в 1801 р. був розглянутий 
у державній раді під керівництвом 
Наполеона, а згодом був направ-
лений до трибуналу та законо-
давчого корпусу, які зустріли його 
холодно. Лунала серйозна крити-
ка тих, хто ще жив ідеями періо-
ду підйому французької револю-
ції. Вони не могли примиритися 
з особистою владою Бонапарта, 
а також з деякими положеннями 
низки розділів кодексу і з ліквіда-
цією кодексом революційних 
завоювань буржуазії . Перший 
титул проекту був відхилений. 
Наполеон узяв проект назад, але 
одночасно провів докорінну ре-
форму трибуналу, скоротивши 
його до 50 членів і підібравши 
останніх зі своїх прихильників 
[10, с. 34]. Після цього проект ко-
дексу знову був поставлений на 
обговорення і розгляд його пішов 
без затримок. Законодавчий кор-
пус приймав статті кодексу без 
дебатів. Протягом одного року, 
тобто з березня 1803 р. по бе-
резень 1804 р. , 36 законів, скла-
дових кодексу, були прийняті і 
введені в дію. 21 березня 1804 р. 
Ц ивільний кодекс був виданий в 
повному обсязі. Всі діючі до цього 
кутюми, ордонанси і закони були 
оголошені такими, що втратили 
силу. Кодекс Наполеона характе-
ризується: 1) своєю особливою 
правовою ідеологією, тобто гли-
боко обдуманим опрацюванням 
норм і принципів французького 
цивільного права на основі рим-
ського приватного права; 2) єдні-
стю предмета, регульованого в ко-
дексі; 3) взаємозв’язком і логічною 
послідовністю всіх його структур-
них елементів (книг, глав і статей); 
4) лаконічністю викладу, стис-
лістю юридичних формулювань 
і дефініцій, визначеністю і чіткі-
стю трактування основних понять 
та інститутів цивільного права. 
Отже, кодекс Наполеона – це зве-
дений законодавчий акт, де об’єд-
нані і систематизовані правові 

норми, що містяться в 36 законах, 
що регулюють подібні, однорідні 
цивільно-правові відносини.

Майже на 100 років пізніше 
вийшло Німецьке цивільне уло-
ження (1896 р.). В його основу 
було покладено: Прусське земель-
не уложення 1794 р. , яке охоплю-
вало багато галузей права, ба-
варський Кримінальний кодекс 
1813 р. і більш ранні баварські 
Судовий та Цивільний кодек-
си 1753 і 1756 рр. , Саксонський 
Цивільний кодекс 1863 р. , Ганно-
верський Цивільний процесуаль-
ний кодекс 1850 р. Також врахову-
валося і загальне право, що було 
складним переплетінням норм, 
які йшли від римського і каноніч-
ного права та правових звичаїв 
давніх германців. Повільний, але 
послідовний процес видання за-
гальнонімецьких законів почався 
з утворенням Північнонімецького 
Союзу. Були прийняті і розроблені 
Торговельне уложення 1866 р. 
і Кримінальне уложення 1871 р. , 
потім Цивільне процесуальне 
і Кримінально-процесуальне 
уложення, Закон про судоустрій 
1877 р. і лише в 1896 р. – Цивіль-
не уложення.

Німецький Цивільний кодекс 
налічує 2385 параграфів, якщо 
брати до уваги 218 статей Вступ-
ного закону. Техніка побудови 
матеріалу достатньо нова і ори-
гінальна, оскільки він побудова-
ний за так званою пандектною 
системою. Для неї характерне зве-
дення юридичних інститутів в зо-
бов’язальне, шлюбно-сімейне та 
спадкове право. Норми, загальні 
для всіх інститутів, сконцентро-
вані в окремій книзі. Пандектна 
система німецького Цивільного 
кодексу істотно відрізняється від 
традиційної римської системи 
розташування цивільно-право-
вого матеріалу – системи інсти-
туційної. Характерна відсутність 
загальних юридичних визначень. 
Відповідні його параграфи мають 
більше описовий характер. Будь-
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яких загальних визначень творці 
навмисно уникали, оскільки вироб-
лення понять з огляду на німець-
ку юридичну традицію у законі 
є досить небезпечною справою 
для законодавця. При складан-
ні Уложення досить часто вико-
ристовується прийом введення 
у юридичні норми неюридичних 
критеріїв («зловживання правом», 
«добрі звичаї», «добра совість»). 
Норми із посиланнями на подібні 
морально-етичні критерії нази-
ваються «каучуковими» («гумови-
ми»), оскільки вони не встановлю-
ють чіткого регулювання.

У Російській імперії ХІХ століт-
тя не одразу було прийнято рі-
шення проводити кодифікацію 
законодавства. Проміжним ета-
пом стало проведення складання 
зводу законів. Перша редакція 
Повного зібрання законів Російсь-
кої імперії побачила світ у 1825 р. 
і нараховувала 50 тис . актів , 
які уклали у 46 великих книг у хро-
нологічному порядку. Після цього 
вони доповнювались новими ак-
тами. Особливістю цієї пам’ятки 
законодавчого мистецтва було те, 
що кожна стаття містила посилан-
ня на автентичний текст із зазна-
ченням дати його прийняття та но-
мером [11, c. 21].

Після формування Повного 
зібрання законів команда кодифі-
каторів на чолі із М. Сперанським 
почала роботу щодо створення 
Зводу законів Російської імперії. 
При його написанні виключались 
недіючі норми, видалялись про-
тиріччя, проводилась редакцій-
на обробка текстів. За словами 
деяких дослідників, М. Сперан-
ський нерідко і сам створював 

норми, вводячи їх у тексти Зводу 
[11, c. 22]. Матеріал був розміще-
ний за особливою системою, роз-
робленою М. Сперанським: якщо 
Повне зібрання законів було скла-
дене за хронологічномим принци-
пом, то Звід законів– за галузевим. 
В основу Зводу законів був по-
кладений такий план. Громадське 
життя втілюється в союзі держав-
ного і цивільного; в основі кожного 
з цих елементів лежать закони, що 
визначають межі їх дії та обмежу-
ючі права, які з нього випливають. 
Відповідно до цього весь Звід за-
конів повинен складатися з 8 час-
тин: а) закони основні, що визна-
чають суть верховної  влади ; 
б) закони органічні, що визначають 
устрій органів цієї влади; в) закони 
сил урядових, що визначають спо-
соби дії державної влади; г) закон 
про стани, що визначає права та 
обов’язки підданих за рівнем учас-
ті їх у складі установ і сил держав-
них; ґ) закони цивільні та межові, 
що включають сімейні і спільні 
майнові відносини; д) постанови 
державного благоустрою; е) ста-
тути правопорядку (закони полі-
цейські): є) закони кримінальні. 
Ця структура є досить логічною 
та лаконічною (для того часу) 
[12, с. 38]. Після створення Зводу 
законів М. Сперанський вважав за 
необхідне приступити до третього 
етапу систематизації– до створен-
ня Уложення, яке повинно було не 
тільки вміщати старі норми, а й роз -
вивати право. Якщо Повне зібран-
ня законів та Звід законів були 
тільки інкорпораціями, то ство-
рення Уложення передбачало ко-
дифікаційний метод роботи, тобто 
не лише об’єднання старих норм, 

а й доповнення їх новими [11, 
c. 22]. Однак ідеям М. Сперансько-
го не судилось реалізуватись. Отже, 
слід констатувати, що у Російській 
імперії не було проведено повно-
цінної кодифікації законодавства.

На теренах сучасної України 
у західних губерніях Російської 
імперії здійснювались спроби 
здійснити локальну кодифікацію 
законів. Наслідком цього процесу 
було створення Зводу місцевих 
законів західних губерній 1837 р. 
В основу для розробки цієї пам’ят-
ки кодифікаційного мистецтва 
було покладено джерела попе-
редніх кодифікацій – «Права,за 
якими судиться малоросійський 
народ» 1743 р. , «Зібрання мало-
російських прав» 1807 р. , а також 
положення Зводу законів Російсь-
кої імперії 1832 р. , який так і не 
набув статусу офіційного норма-
тивно-правового акта [13, с. 62].

Отже, розвиток кодифікаційної 
техніки налічує принаймні 4000 р. 
Серйозний відбиток в історії ко-
дифікації було здійснено римсь-
кими законотворцями. І в XXI ст. 
римське право можна назвати 
взірцем кодифікаційної діяльнос-
ті, на основі якого розвивались 
правові системи більшості сучас-
них європейських держав. Ко-
дифікація римського права була 
проведена під час систематиза-
ції преторських едиктів. Актив-
но використовувались прийоми 
структурування нормативного ма-
теріалу, нормативної економії, ви-
користання титулів при написанні 
статей. Характерною особливістю 
кодифікованих римських актів 
були спрямованість на суб’єкта 
і мовна диференціація.   dpcoi.c
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Відкриття
кримінального провадження
як процесуальне рішення

УДК 343

О. В. Стельмащук    
здобувач Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

З ухваленням чинного Кримі-
нального процесуального кодексу 
України, крім інших нововведень, 
змінилася й процедура початку 
розслідування, зумовлена пере-
ходом України на європейські 
стандарти, згідно з якими у таких 
країнах, як, наприклад, Велика 
Британія, ФРН, Франція та США, 
процесуальна регламентація по-
чатку кримінального судочинства 
не передбачає ні стадії відкрит-
тя кримінального провадження, 
ні ухвалення з цього приводу про-
цесуального рішення у письмовій 
формі.

Як  наслідок , тепер  згідно 
з ч. 1 ст. 214 Кримінального про-
цесуального  кодексу України 
(далі – КПК України) «слідчий, 
прокурор невідкладно, але не 
пізніше 24 годин після подання 
заяви, повідомлення про вчине-
не кримінальне правопорушення 
або після самостійного виявлення 
ним з будь-якого джерела обста-
вин, що можуть свідчити про його 

вчинення, зобов’язаний внести 
відповідні відомості до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
(далі– ЄРДР) та розпочати розслі-
дування» [1]. Якщо ж врахувати, 
що про відкриття кримінально-
го провадження у жодній із ста-
тей КПК України й не згадується, 
то буквальне тлумачення його 
норм дає підстави для висновку, 
що у ньому воно ототожнюється 
з початком розслідування, а про-
цедура ухвалення рішення з цього 
питання тепер зводиться до вне-
сення відповідних відомостей 
до ЄРДР.

Зазначені  зміни  зумовили 
дискусії , у яких взяли участь : 
І. Басиста, В. Берназ, О. Вакулік, 
І. Котюк, Л. Лобойко, М. Пого-
рецький, І. Статіва та ін. Водночас 
окремі аспекти цієї проблеми 
залишаються актуальними хоча 
б тому, що вчені проводили її 
аналіз, як правило, лише на під-
ставі ст. 214 КПК України, а про 
засаду публічності, яка присвяче-

на цьому ж питанню, й не згаду-
вали [2; 3].

З урахуванням цього, метою 
нашої публікації є розгляд зазна-
ченої проблеми з урахуванням 
засади публічності та інших те-
оретико-правових орієнтирів , 
і внесення пропозицій, спрямова-
них на вдосконалення підходів до 
її розв’язання.

У зв’язку з цим, насамперед, 
слід зазначити, що якщо навіть від-
криття кримінального проваджен-
ня окремою стадією кримінально-
го процесу не вважати, то його не 
можна не вважати самостійним 
процесуальним рішенням, яке є 
тим юридичним актом, який зу-
мовлює виникнення кримінально-
процесуальних відносин. А про 
це свідчить той факт, що необ-
хідність відкриття кримінального 
провадження випливає з прин-
ципу публічності, який закріпле-
ний у ст. 25 КПК України. Що ж до 
початку розслідування, то його 
процедура визначена ст. 214 КПК 
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думки експертів з права      

України. Тобто, оскільки відкриття 
кримінального провадження і по-
чаток розслідування є різними 
юридичними актами, спрямова-
ними на виникнення відповідних 
правовідносин, то їх ототожнення 
безпідставне. Якщо ж при цьому 
врахувати й значення відкрит-
тя кримінального провадження, 
то очевидно, що його процедура 
мала б бути регламентована до-
кладніше, а рішення щодо нього 
мало б бути не тільки мотивова-
ним і обґрунтованим, а й вирізня-
тись ознаками відповідного про-
цесуального документа, який би й 
посвідчував цей юридичний факт.

А щодо того, чи є чинна про-
цедура вирішення даного питання 
оптимальною, свідчить вже хоча б 
та обставина, що більшість відкри-
тих проваджень без належної пе-
ревірки наявності для цього при-
водів і підстав після перших же 
слідчих дій доводиться закривати. 
Це зумовлює зайве навантаження, 
яке лягає на слідчих, даремне ви-
трачання їхнього часу та коштів 
для цих потреб, відволікає їхню 
увагу від важливих розслідувань 
тощо. А на думку багатьох вче-
них, така процедура і за змістом, 
і за формою є надто спрощеною 
й відкриває можливості для по-
рушення прав, свобод і законних 
інтересів як фізичних, так і юри-
дичних осіб, а тому не сприяє 
виконанню завдань, визначених 
у ст. 2 КПК України [4, 5, 6].

Наприклад, О. Вакулік наго-
лошує , що практика «автома-
тичного» початку досудового 
розслідування хоча й до певної 
міри збільшує шанси потерпілих 
на захист їхніх прав і законних 
інтересів та притягнення вину-
ватих до відповідальності, але 
значно погіршує процесуальне 
становище та правовий захист 
підозрюваних осіб, позбавляючи 
їх можливості оскаржувати часто 
безпідставне здійснення щодо 
них кримінального пересліду-
вання. Важливим є й те, що про-

цесуальне рішення про початок 
розслідування має остаточний ха-
рактер і не може бути оскаржене 
[7, с. 10-14].

Крім того, оскільки внесення 
протягом 24 годин відомостей 
про вчинене кримінальне пра-
вопорушення до ЄРДР ознаками 
процесуального рішення не від-
значається, то воно не може бути 
й надійною гарантією запобігання 
приховування кримінальних пра-
вопорушень, оскільки фактично є 
тією ж дією, якою було так зване 
«виставляння статистично-облі-
кової картки за формою 1» про 
порушення кримінальної справи 
згідно з КПК 1960 р. , яке, з од-
ного боку, було засобом забез-
печення статистичної звітності, 
а з іншого – засобом запобігання 
приховування факту порушення 
кримінальної справи.

На думку В. Берназа, пере-
вагою цієї новели можна було б 
вважати те, що на один документ 
(постанову) в матеріалах розслі-
дування стало менше. Але якщо 
відповідно до ч. 6 ст. 214 КПК 
слідчий невідкладно у письмовій 
формі повинен повідомити про-
курора про початок розслідуван-
ня, його підставу та інші відомості, 
передбачені ч. 5 цієї статті, а також 
їхній зміст та кількість, то виявить-
ся, що таке повідомлення– це до-
кумент на кількох сторінках, у той 
час як постанова про порушення 
кримінальної справи викладала-
ся, як правило, на одній сторінці, 
а її копії для прокурора було до-
статньо. Крім того, відсутність по-
станови про відкриття криміналь-
ного  провадження  зумовлює 
й такі питання: «Який процесу-
альний документ, де розкриваєть-
ся зазначене рішення слідчого, 
повинен бути долучений до мате-
ріалів кримінального проваджен-
ня? А якщо для цього є підстави, 
то яке необґрунтоване, незакон-
не процесуальне рішення може 
скасувати прокурор? Яке проце-
суальне рішення можна оскар-

жити до суду, і що саме скасовує 
за необхідності суд?» Але від-
повіді на них у КПК України немає 
[4, с. 63-66].

Отже, якщо перехід на спро-
щену процедуру початку розслі-
дування виявив її істотні недоліки, 
то чи не краще було б зберегти 
хоча б деякі перевірені часом 
традиційні національні підходи 
до розв’язання означеної пробле-
ми? Зокрема, оскільки проведен-
ня слідчих дій неодмінно пов’яза-
не з обмеженням прав людини, 
то для прийняття рішення про їх 
проведення, слідчий, прокурор 
повинні мати достатні підстави. 
Та й за загальним правилом про-
цесуальних правовідносин кожне 
процесуальне рішення та дія 
уповноважених органів повинні 
бути законними і обґрунтовани-
ми. Їх законність забезпечується 
дотриманням норм законодавст-
ва як при прийнятті відповідного 
рішення, так і в ході діяльності, 
яка передує його прийняттю та 
супроводжує його. А їх обґрунто-
ваність означає їх обумовленість 
наявністю достатніх і достовірних 
фактичних даних, отриманих, до-
сліджених і оцінених в установ-
леному законом порядку. Тобто, 
якщо при цьому врахувати за-
гальні  принципи  виникнення 
правовідносин, то, як відомо, їх 
зумовлюють відповідні юридичні 
факти. А це озна чає, що для ух-
валення рішення про відкриття 
кримінального провадження по-
винні бути належні приводи і під-
стави. Тому, хоча зміст ст. 25 КПК 
України й дає підстави для вис-
новку, що у ній приводи і підстави 
для ухвалення вказаного рішення 
ототожнюються, все ж згідно з її 
вимогами, його умовою є або без-
посереднє виявлення прокурором 
чи слідчим ознак кримінального 
правопорушення, або надходжен-
ня заяви (повідомлення) про його 
вчинення.

Оскільки навіть за наявності 
приводів, якими фактично є заяви 
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(повідомлення) про вчинення 
правопорушення, підстави для 
відкриття кримінального прова-
дження можуть бути відсутніми, 
то це й передбачає необхідність 
їх «аналітичного опрацювання» 
[8, с. 86-90], яке необхідне як для 
визначення різновиду (галузі) 
юридичного процесу, у межах 
якого будуть встановлюватися 
обставини фактично вчинено-
го діяння, так і для його право-
вої кваліфікації, яка, як зазначає 
Л. Лобойко, має бути встановлена 
обов’язково [2, с. 82]. З урахуван-
ням цього, стає очевидною не-
обхідність передбачити у КПК 
України й можливість відмови 
у відкритті кримінального прова-
дження та визначення основних 
вимог до відповідної постано-
ви. Що ж до заяв (повідомлень), 
у яких фактичні дані про вчи-
нення кримінального правопору-
шення відсутні, то, як стверджує 
О. Вакулік, їх необхідно розгляда-
ти згідно з Законом України «Про 
звернення громадян», що потріб-
но було б закріпити на законодав-
чому рівні [7, с. 20].

Отже, законність і обґрунто-
ваність процесуальних дій та рі-
шень були і залишаються їхнім 
неодмінним правилом, значення 
якого тим більше мало б зрости 
з проголошенням в КПК України 
принципів верховенства права 
(ст. 8), невтручання в приватне 
життя (ст. 15) та презумпції неви-
нуватості (ст. 17).

Якщо ж врахувати , що го-
ловна функція слідчого полягає 
в об’єктивному та неупереджено-
му розслідуванні кримінальних 
правопорушень, то заслуговує 
підтримки пропозиція В. Нора 
стосовно того, що таке суто об-
винувальне рішення, як відкрит-
тя кримінального провадження 
[9, с. 254], мало б належати до 
повноважень виключно проку-
рора. Що ж до строків його ухва-
лення, то, за наявності для цього 
належних підстав, воно має бути 

ухвалене негайно. Якщо ж наявні 
відомості потребують перевірки, 
то вона повинна здійснюватись 
з урахуванням такої передбаченої 
п. 21 ч. 1 ст. 7 і розкритої у ст. 28 
КПК України засади криміналь-
ного провадження, як «розумність 
строків».

З урахуванням цього, стає оче-
видною необхідність доповнен-
ня ч. 2 ст. 25 КПК України такого 
змісту: «Прокурор невідкладно, 
а за необхідності в межах ро-
зумного строку, після подання 
заяви, повідомлення про вчине-
не кримінальне правопорушення 
або після самостійного виявлення 
ним з будь-якого джерела обста-
вин, що можуть свідчити про його 
вчинення, зобов’язаний ухвалити 
мотивоване рішення про відкрит-
тя кримінального провадження, 
або відмову йому. Рішення про 
відкриття кримінального про-
вадження негайно надсилається 
керівнику органу досудового роз-
слідування, а рішення про відмо-
ву у відкритті кримінального про-
вадження надається заявникові».

Зазначене рішення у формі 
відповідної постанови для слід-
чого було б процесуальною під-
ставою, а її зміст, тобто обґрун-
тування прокурором наявності 
достатніх даних про вчинене 
кримінальне правопорушення,– 
фактичною підставою для початку 
розслідування. І лише з урахуван-
ням цього, слідчий міг би обме-
житися занесенням даних про 
відкриття кримінального провад-
ження й початок розслідування 
до ЄРДР. Крім того, за таких об-
ставин слідчому не потрібно було 
б виконувати вимоги ч. 6 ст. 214 
КПК України.

Додатковим аргументом щодо 
необхідності ухвалення рішен-
ня про відкриття кримінального 
провадження у письмовій формі 
є й те, що хоча серед рішень, які 
ухвалюються в його ході, вчені 
розрізняють :  рішення по суті 
справи; ті, що супроводжують 

й забезпечують прийняття рішень 
по суті справи і супутні рішення 
[10, с. 54], процесуальні, органі-
заційні й тактичні рішення [11,
с . 62-88]; початкові , прийняті 
в ході розслідування і кінцеві рі-
шення [4, с. 61], найважливішими 
серед них є процесуальні рішен-
ня, що підтверджується й назвою 
ст. 110 КПК України «Процесуаль-
ні рішення».

Ознаками процесуальних рі-
шень є те, що вони передбачені 
законом, ухвалюються уповнова-
женою особою, згідно з визна-
ченою  законом  процедурою 
і у визначеній законом формі, 
спрямовані на розв’язання визна-
чених законом завдань та досяг-
нення конкретного процесуально-
го результату. А якщо так, то у ч. 1 
ст. 110 КПК України, згідно з якою 
«процесуальними рішеннями є 
всі рішення органів досудового 
розслідування прокурора, слід-
чого, судді, суду», не враховано, 
що з огляду на наведені види 
рішень, не можуть визнаватися 
процесуальними «всі рішення» 
зазначених органів та осіб. Про це 
свідчить й  та  обставина , що 
в структурі кримінального про-
вадження належить розрізняти 
його процесуальний та криміналі-
стичний аспекти, в ході якого 
й ухвалюються, наприклад, так-
тичні рішення.

Саме тому, якщо згідно з ч. 3 
ст. 110 КПК України постанова 
приймається не тільки у випадках, 
передбачених цим Кодексом, а й 
«коли слідчий, прокурор визнає 
це за необхідне», такий підхід 
суперечить принципу обмеження 
дискреційних повноважень при 
прийнятті державними органами 
і посадовими особами рішень на 
власний розсуд, спрямованому 
на запобігання свавіллю при їх 
прийнятті. А оскільки вказаний 
принцип закріплений у ст. 6 Кон-
ституції України, згідно з якою ді-
яльність слідчого та прокурора, як 
представників органів державної 
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влади, має здійснюватись «у вста-
новлених Конституцією межах та 
відповідно до законів України», та 
у ст. 19 Конституції України, згід-
но з якою зазначена діяльність 
має здійснюватись «на підставі, 
в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією 
та законами України» [12], то це 
означає, що можливість ухва-
лення процесуального рішення 
на власний розсуд суперечить 
вимогам Конституції України , 
а процесуальними можна визнати 
лише ті рішення, які пере раховані 
у ст. 110 КПК України.

З урахуванням цього стає оче-
видною неузгодженість чинної 
процесуальної форми відкрит-
тя кримінального провадження 
з положеннями ч. 3 ст. 110 КПК 
України, згідно з якою «рішення 
слідчого, прокурора приймаються 
у формі постанови». Адже, як уже 
зазначалось вченими [4, с. 63–66; 
7, с. 10–14], відсутність постанови 
про відкриття кримінального про-
вадження унеможливлює оскар-
ження як факту його відкрит-
тя, так і факту відмови у цьому. 
Саме тому, ч. 1 ст. 110 КПК України 
мала б бути сформульована так: 
«процесуальними є лише ті рі-
шення органів досудового роз-
слідування прокурора, слідчого, 
судді, суду, які перераховані у цій 
статті». А у ч. 3 ст. 110 КПК України 
словосполучення «коли слідчий, 
прокурор визнають це за необхід-
не» – потребує вилучення.

Непослідовність законодавця 
проявляється й у поіменуванні 
ним дій, що є змістом ухвален-
ня процесуальних рішень, якими 
згідно з ч. 1 ст. 110 КПК України 
є всі рішення органів досудового 
розслідування, прокурора, слід-
чого судді і суду. Так, найчастіше 
у нормах КПК України йдеться 
про те, що процесуальні рішення 
«приймаються». Зокрема, згідно 
з ч. 1 ст. 5 КПК України «процесу-
альне рішення приймається згід-
но з положеннями цього Кодексу». 

Згідно з п. 2 ст. 110 КПК України 
«Судове рішення приймається 
у формі ухвали або вироку».

Проте з цими нормами не узго-
джується те, що згідно з ч. 7 ст. 27 
КПК України судове рішення «ух-
валюється», а згідно з ч. 3 ст. 44, 
ч. 4 ст. 244, ч. 2 та ч. 3 ст. 513, ч. 2 
ст. 515 КПК України суд, слідчий, 
суддя ухвалу «постановляє».

Згідно з п. 9 ч. 2 ст. 36 КПК Украї-
ни  прокурор  уповноважений 
«приймати» процесуальні рішення. 
Згідно з п. 3 ст. 110 КПК «Рішення 
слідчого, прокурора «приймаєть-
ся» у формі постанови. Згідно з ч. 3 
ст. 284, п. 2 ст. 511 КПК України 
прокурор постанову «приймає». 
А вже згідно з ч. 3 ст. 44 та ч. 2 
ст. 503 КПК України слідчий, проку-
рор постанову «виносить».

Тобто, всупереч ст. 110 КПК 
України, яка виконує функцію ме-
тодологічного орієнтира у даному 
питанні, згідно з іншими нормами 
КПК України судове рішення може 
«прийматися», «ухвалюватися» 
та «постановлятися», а рішення 
слідчого, прокурора – «прийма-
тися» та «виноситися», що свід-
чить про неузгодженість цих норм 
і з правилами стилістики україн-
ської мови, і між собою.

У зв’язку з цим слід зазначи-
ти, що й положення ст. 110 КПК 
України, згідно з якою рішення 
«при ймаються», по-перше, не від-
повідає буквальному значенню 
слова «приймати», згідно з яким 
можна приймати до гурту, бути 
приймаком, проводити прийом 
громадян тощо [13, с. 417-418], 
по-друге, не враховує, що рішення 
особа приймає для себе, а в пу-
блічних відносинах – рішення ух-
валюються, а, по-третє, воно супе-
речить і Конституції України, згідно 
зі ст. 129-1 якої «Суд ухвалює рі-
шення іменем України», і п. 24 ч. 1 
ст. 3 КПК України, якою визначено 
основні його терміни, у якій також 
йдеться про «ухвалення судового 
рішення…». А якщо так, то було б 
логічним, щоб норми КПК України 

узгодити з вимогами Конститу-
ції України та скоординувати їх у 
його тексті. Таким чином, створи-
ти передумови для того, щоб всі 
уповноважені особи і органи свої 
процесуальні рішення ухвалювали.

А оскільки ухвалюються не 
тільки процесуальні рішення , 
а й нормативно-правові акти, 
то у ч. 1 ст. 8 Конституції України 
конструкція «акти приймаються» 
також підлягає заміні конструк-
цією «акти ухвалюються».

Викладене дає підстави для 
таких висновків:

1) ототожнення понять «від-
криття кримінального проваджен-
ня» та «початок розслідування» 
є безпідставним, оскільки це різні 
юридичні акти, спрямовані на ви-
никнення відповідних правовід-
носин;

2) відкриття кримінального 
провадження, як і процесуаль-
не керівництво розслідуванням 
та підтримання обвинувачення 
в суді, мало б належати до повно-
важень виключно прокурора;

3) у зв’язку з цим у ст. 25 КПК 
України слово «слідчий» необхід-
но вилучити, а словосполучення 
«розпочати досудове розсліду-
вання» замінити словосполучен-
ням «відкрити кримінальне про-
вадження»;

4) рішення  про  відкрит тя 
кримінального провадження має 
бути мотивованим, а тому для 
цього у КПК України повинна 
бути задекларована обов’язкова 
наявність для цього визначених 
законом приводів і підстав;

5) рішення  про  відкрит тя 
кримінального провадження по-
винне відзначатись ознаками 
відповідного процесуального до-
кумента, який би й посвідчував 
наявність юридичного факту, що 
зумовлює виникнення вказаних 
правовідносин, і, крім інших функ-
цій, виконував би функцію проце-
суальної підстави і для занесення 
цього факту до ЄРДР, і для початку 
розслідування;
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6) ст. 25 КПК України необ-
хідно доповнити ч. 2 такого змі-
сту :  «Прокурор  невідкладно , 
а за необхідності в межах ро-
зумного строку, після подання 
заяви, повідомлення про вчине-
не кримінальне правопорушення 
або після самостійного виявлення 
ним з будь-якого джерела обста-
вин, що можуть свідчити про його 
вчинення, зобов’язаний ухвалити 
мотивоване рішення про відкрит-
тя кримінального провадження, 
або відмову йому. Рішення про 

відкриття кримінального про-
вадження негайно надсилається 
керівнику органу розслідування, 
а рішення про відмову у його від-
критті надається заявникові»;

7) оскільки згідно з норма-
ми КПК України судові рішення 
можуть прийматися, ухвалювати-
ся та постановлятися, а рішення 
слідчого, прокурора – прийматися 
та виноситися, то це свідчить про 
неузгодженість зазначених норм 
і між собою, і з нормами Конститу-
ції України, а тому було б доречним, 

щоб норми КПК України узгодити 
з вимогами Конституції України 
та скоординувати їх у його тексті, 
і, таким чином, створити передумо-
ви для того, щоб усі уповноважені 
особи і органи свої процесуальні 
рішення ухвалювали;

8) оскільки ухвалюються не 
тільки процесуальні рішення , 
а й нормативно-правові акти, 
то у ч. 1 ст. 8 Конституції України 
конструкція «акти приймають-
ся» підлягає заміні конструкцією 
«акти ухвалюються».   
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Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
наказ від 30.05.2017 №2001/к 

  Шапошник Володимир Вікторович  

заступник начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень 
Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області

наказ від 30.05.2017 №2006/к

  Пеховський Андрій Юрійович  

перший заступник начальника Центрального міжрегіонального управління 
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

наказ МЮУ від 22.05.2017 № 1901/к
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Шановний Віталію Михайловичу!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо професійних здобутків, 
ентузіазму, реалізації всіх Ваших планів.

3 липня

Гайдук 
Віталій Михайлович

Директор Департаменту
державної реєстрації та нотаріату 

Міністерства юстиції України

Задорожна 
Анастасія Петрівна

Директор Департаменту 
з питань люстрації 

Міністерства юстиції України

Шановна Анастасіє Петрівно! 
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо плідної професійної діяльності, 
добра, миру, любові.

4 липня

Шановний Денисе Вікторовичу!
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо вагомих здобутків у Вашій діяльності, 
життєвої наснаги і нових перемог.

11 липня

Чернишов
Денис Вікторович

Заступник Міністра юстиції України

вітаємо
з Днем народження!
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Данілкович
Костянтин Михайлович
Помічник Міністра юстиції України

Шановний Костянтине Михайловичу! 
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо плідної праці та успіхів, 
міцного здоров’я і надійних партнерів у добрих справах.

14 липня

Шановний Олеже Євгеновичу! 
Вітаємо з Днем народження!

Бажаємо подальших успіхів у зміцненні законності, 
невичерпної енергії та благополуччя.

25 липня

Гуназа 
Олег Євгенович 
Директор Департаменту 
ресурсного забезпечення 

Державної кримінально-виконавчої 
служби України

Кучер 
Володимир Іванович

Завідувач Сектору мобілізаційної роботи 
та територіальної оборони

Шановний Володимире Івановичу! 
Вітаємо з Днем народження!

Хай Ваше життя буде багате на радісні і світлі події, 
миру і добрих справ.

26 липня

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
Членів наукової ради та редакційної колегії 

журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

з Днем народження!

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

вченого секретаря Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, 
професора, члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Пархоменко Наталію Миколаївну
8 липня

проректора з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 
доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України, 

члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Гетьмана Анатолія Павловича
18 липня
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начальника Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області 
Гуцула Вадима Володимировича

1 липня

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції 
у Чернівецькій області

Адамчук Аксенію Іванівну
3 липня

начальника Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області
Маньковського Леоніда Костянтиновича

4 липня

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції 
у Тернопільській області

Вовк Тетяну Василівну
5 липня

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

Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Вісьтака Ігоря Ярославовича
10 липня

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

Головного територіального управління юстиції у Херсонській області

Галковського Григорія Олексійовича
12 липня

вітаємо
з Днем народження!
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З повагою 
колектив апарату Міністерства юстиції України, колектив ДП «Укрправінформ», 

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

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

начальника  Головного територіального управління юстиції у Київській області
Шевченка Олексія Валерійович

16 липня

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

Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області

Касімову Маріанну Олексіївну
18 липня

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

Головного територіального управління юстиції в Одеській області

Чердинцева Юрія Герасимовича 
24 липня

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

Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

Касянюка Романа Миколайовича
30 липня

директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції України  

Рувіна Олександра Григоровича
20 липня
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вітаємо
з Днем народження наших колег!

директора Регіонального центру у Тернопільській області
Хондогій Ірину В’ячеславівну

1 липня

заступника  директора Регіонального центру з надання БВПД у Волинській області
Блащука Євгена Мирославовича

2 липня

директора Новоград-Волинського місцевого центру з надання БВПД
Пелешка Петра Григоровича

4 липня

директора Ужгородського місцевого центру з надання БВПД
Давиденка Михайла Миколайовича

3 липня

заступника  директора Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області
Літвіненко Світлану Миколаївну

4 липня

директора Менського місцевого центру з надання БВПД
Єрмоленка Анатолія Анатолійовича

7 липня

директора Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області
Кропліса Леоніда Володимировича

10 липня

заступника  директора Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області
Пирковську Олесю Василівну 

10 липня
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директора Білоцерківського місцевого центру з надання БВПД
Сірик Оксану Сергіївну

13 липня

директора Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській області
Дубчак Наталію Василівну

14 липня

в. о. директора Другого криворізького місцевого центру з надання БВПД
Топольського Віктора Григоровича

15 липня

директора Ужгородського місцевого центру з надання БВПД
Левицького Віктора Казимировича 

15 липня

заступника  директора Регіонального центру з надання БВПД у Львівській області
Іськович Віру Василівну

16 липня

директора Кам’янець-Подільського місцевого центру з надання БВПД
Ільчишена Максима Вікторовича

18 липня

директора Івано-Франківського місцевого центру з надання БВПД 
Стусяка Віталія Івановича

19 липня

директора Краматорського місцевого центру з надання БВПД
Писарева Ярослава Володимировича

21 липня

директора Мукачівського місцевого центру з надання БВПД
Молнара Костянтина Євгеновича

22 липня
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З повагою
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги, 

редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

заступника начальника управління – начальника відділу моніторингу 
та оцінювання діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Ялову Олену Володимирівну
25 липня 

начальника організаційного управління
Гладку Аліну Олександрівну

26 липня

головного спеціаліста відділу взаємодії з адвокатами та органами адвокатського самоврядування 
Поплавську Галину Євгенівну

27 липня

в. о. директора Четвертого київського місцевого центру з надання БВПД
Бреуса Сергія Михайловича

29 липня

в. о. директора Дніпродзержинського місцевого центру з надання БВПД
Лисака Сергія Олександровича

31 липня

вітаємо з днем народження       

вітаємо
з Днем народження наших колег!
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ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у червні 2017 року

  Наказ від 07.06.2017 № 1828/5  

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 08.06.2017 698/30566

  Наказ від 07.06.2017 № 1829/5  

Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву 
в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями

Дата та номер державної реєстрації 08.06.2017 699/30567

  Наказ від 19.06.2017 № 1967/5  

Про внесення змін до Положення про Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 29.06.2017 799/30667

  Наказ від 15.05.2017 № 1924/5  

Про внесення змін до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Дата та номер державної реєстрації 16.06.2017 758/30626

  Наказ від 30.06.2017 № 2063/5  

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 25 листопада 2016 року № 3359/5
Дата та номер державної реєстрації 03.07.2017 816/30684

Управління систематизації законодавства
та координації правової роботи 

Департаменту реєстрації та систематизації правових актів, 
тел. (044) 279-68-58
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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 напів жирним 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, видав-
ництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;

••  на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, російською, англійсь-
кою 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 прото-

колу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
••  особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, науко-

вого 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 надсилають ся 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 до відка– doc).
Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора) і відхи-

лення 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

ВИМОГИ
щодо оформлення наукових статей, які публікуються 

в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні 
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

dpcoi.c
om.ua
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