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Пропонуємо
прочитати інтерв’ю
з новопризначен и м з а ст у п н и ко м
Міністра юстиції
України С. Глущенко, яка розповідає
про своє бачення
р о з в и т к у ю ст и ц і ї
у майбутньому.
«Незалежна юридична консультація»
присвячена реформуванню у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
До наукової частини журналу ввійшли
статті з теорії та історії держави і права,
кримінології, кримінального права і процесу, в яких розглядаються категорія
«правова суб’єктність», соціальна основа
злочинності, особливості системи виконання покарань Королівства Данія тощо.
Довгождана весна вже на порозі, і хай
вона принесе радість, здійснення мрій
і віру у власні сили, адже справжній шлях –
той, який пролягає «через терни – до зірок».
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Як
завжди,
наприкінці зими
виходить з друку
другий номер нашого видання. На цей
раз його актуальною
темою стали центри
надання адміністративних послуг, які
створені органами
місцевого самоврядування та місцевими державними адмі
ністраціями. Автор
матеріалу – голова Всеукраїнської асоціації адміністративних послуг, директор
Департаменту надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської
міської ради Н. Шамрай.
Також у цьому номері подані підсумки роботи Мін’юсту за минулий рік, інформація про відкриття нового call-центру Міністерства юстиції і про засідання
розширеної Колегії Міністерства освіти
і науки України, де було визначено пріоритетні напрями змін у вищій освіті.
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для максимального спрощення
надання послуг громадянам
Н. В. Шамрай
голова Всеукраїнської асоціації центрів
надання адміністративних послуг,
директор Департаменту надання
адміністративних послуг виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
кандидат наук з державного управління
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Станом на кінець 2017 року в Україні функціонує 746 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП),
а саме: 278 – створено органами місцевого самоврядування (у тому числі 41 територіальний підрозділ),
468 – створено місцевими державними адміністраціями. Окрім того, 43 віддалених місця
для роботи адміністраторів ЦНАП створено органами місцевого самоврядування.
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в Україні створено
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у тому числі
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в об’єднаних
територіальних громадах.
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Створення центрів надання адміністративних послуг
явника, а шляхом взаємодії чиновників між собою;
• впорядкування внутрішніх
процедур надання адміністративних послуг (через запровадження
технологічних карток) та надання
вичерпної інформації заявникам
(через встановлений обов’язок
широкого інформування та запровадження інформаційних карток
адміністративних послуг);
• введення уніфікованого поняття «адміністративний збір»
як єдиної плати за платні адмі
ністративні послуги;
• зручний для суб’єктів звернень
графік прийому (у ЦНАП, утворених
при виконавчих органах міських
рад міст, що є адміністративними центрами областей, АР Крим,
а також при Київській, Севастопольській міських та районних у містах
Києві та Севастополі державних
адміністраціях, – не менше шести
днів на тиждень та семи годин
на день, в інших ЦНАП – не менше
п’яти днів на тиждень та семи годин
на день; прийом здійснюється
без перерви на обід та не менше
одного дня на тиждень до двадцятої години).
Надання адміністративних
послуг громадянам на високому
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Реформування системи надання адміністративних послуг розпочалось у 2006 році з прийняттям
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та зі створенням перших
дозвільних центрів, де підприємці отримали можливість в одному
місці оформити потрібні для ведення господарської діяльності
документи дозвільного характеру.
Після прийнят тя 6 вересня 2012 року Закону України
«Про адмін істративні послуги»
на базі дозвільних центрів було
створено ЦНАП, де в комфортних
та зручних умовах послуги можуть
отримати вже не тільки представники бізнесу, а й громадяни.
Основними позитивними досягненнями реформи системи
надання адміністративних послуг
можна вважати:
• заборону вимагати від суб’єкта звернення документи та інформацію, не передбачені чинним законодавством;
• отримання документів або
інформації, що перебувають у володінні суб’єкта надання адмі
ністративних послуг або у володінні державних та інших органів,
установ та організацій, не від за-

європейському рівні є одним
із найголовніших пріоритетів
як державної, так і місцевої влади.
Основні переваги
функціонування ЦНАП:
• ч ітко встановлений та зручний графік роботи;
 видкість, зручність і ком•ш
форт;
• в ідкритий робочий простір
у форматі «open-space»,
де забезпечується обслуговування заявників (кабінетнокоридорна система, коли людина, знаходячись наодинці
з чиновником, може легко
домовитись з ним та дати хабара, відходить у минуле);
• з ручності для людей з обмеженими можливостями;
• системи електронної черги;
• ведення відео та аудіо запису;
• у 99% випадків документи
передаються на опрацювання в back office, що виключає корупцію, адже виникає
бар’єр в особі адміністратора
між заявником та суб’єктом
надання адміністративної послуги, який приймає рішення;
• інтегрований офіс для отримання усіх видів послуг (одне
звернення для вирішення
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•

декількох питань, мінімалізація кількості звернень тощо);
п
 овноцінне інформування
про адміністративні послуги
(контактний телефон, сайт, інформаційні кіоски та інформаційне табло в ЦНАП).

У своїй роботі ЦНАП керуються
Єдиними вимогами (стандартами)
до якості обслуговування відвідувачів, розробленими Міністерством
економічного розвитку і торгівлі
України. Основна увага в усіх центрах приділяється 6-ти основним

персональним стандартам якісного
обслуговування: привітність, компетентність, зовнішній вигляд і стан
корпоративного одягу, індивідуальний підхід, коректна поведінка
у нестандартних ситуаціях, акуратність і точність при обслуговуванні.

Децентралізація
ців; надання відомостей з Державного земельного
кадастру.
Після отримання повноважень у органів місцевого самоврядування з’явилась можливість забезпечити
якісне та швидке надання найбільш масових адмі
ністративних послуг.
Повноваження щодо надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців отримали також акредитовані суб’єкти й нотаріуси. Але надходження до бюджетів від здійснення ними зазначеної діяльності є значно меншими, ніж надходження, які забезпечують ЦНАП.

60% коштів адміністративного збору залишається
у приватних нотаріусів або акредитованих суб’єктів
на їх утримання, до бюджетів сплачується 40%
отриманих коштів; натомість ЦНАП
забезпечують 100% надходження коштів до бюджетів.

Кошти з місцевих бюджетів, отримані за надання адміністративних послуг, дають змогу не тільки розвивати відповідну територіальну громаду,
а й дозволяють ЦНАП підвищувати якість обслуговування, облаштовувати додаткові сервіси для заявників, утримувати архіви та картотеки (до яких
направляють на зберігання опрацьовані документи щодо надання деяких адміністративних послуг
нотаріуси та акредитовані суб’єкти).

co
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З метою реалізації політики децентралізації
та передачі повноважень органам місцевого самоврядування, спрощення доступу громадян до
отримання адмін істративних послуг, підвищення
зручності їх отримання та покращення якості їх надання, наприкінці 2015 року Верховною Радою
України прийнято ряд законодавчих актів відносно делегування на місцевий рівень повноважень
щодо надання адміністративних послуг у сферах:
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб; державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-

dp

За 2017 рік до загального фонду державного бюджету України надійшло 2 842,7 млн грн від плати
за надання адміністративних послуг. Надходження до спеціального фонду державного бюджету України
за цей же період склали 484,5 млн грн. Найбільшу кількість надходжень забезпечує місто Київ:
2 256 млн грн – до загального фонду та 78,3 млн грн – до спеціального фонду державного бюджету України.

Адміністративні послуги, які надаються через ЦНАП

У 2017 році через ЦНАП надано 11 млн послуг. В середньому щодня через ЦНАП надається 40 тис. послуг.
Порівняно з 2016 роком динаміка збільшення надання послуг через ЦНАП у 2017 році становить 33%.
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Більше 90% ЦНАП має доступ до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських
формувань і Державного реєстру
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речових прав на нерухоме майно
(90,7% та 91% відповідно).
Залежно від регіону, через
ЦНАП можна отримати більше
300 різних видів адміністратив-

них послуг. Наприклад, одним
із основних напрямків діяльності
Київської міської влади є встановлення єдиного підходу до надання адмін істративних послуг,

місця та забезпечено надання
адміністративних послуг з оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон
та паспорта громадянина України
у формі ID-картки.
У 2017 році через інформаційну систему «Офіційний вебпортал адміністративних послуг
міста Києва» (http://ac.dozvilkiev.gov.ua/):
• зареєстровано 6 514 «особистих кабінетів» заявників;
• надано 2 848 послуг в елект
ронному вигляді;
• надано 1 233 електронних
консультацій;
• надіслано 519 943 sms-повідомлень заявникам щодо отримання оригіналу документа;
• зареєстровано в електронній
черзі 15 666 попередніх записів
на прийом до ЦНАП на певну
дату та час.
На виконання вимог чинного
законодавства у сфері децентралізації:
• всі районні в місті Києві
державні адміністрації забезпечили здійснення повноважень
у сфері реєстрації місця проживання/перебування особи
(з 4.04.2016 р.);
• виконавчим органом Київської міської ради (Київською місь-

кою державною адміністрацією)
та районними в місті Києві державними адміністраціями здійснюються повноваження у сферах
державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (з 4.05.2016 р.).
У місті Києві було здійснено
низку заходів, які сприяли підвищенню якості надання адміністративних послуг, спрощенню та
оптимізації процедур надання,
а також зручності їх отрим ання
громадянами:
• запущено реєстрацію
на прийом до будь-якого ЦНАП
через Офіційний веб-портал
адміністративних послуг міста
Києва;
• у структурі Департаменту
(Центру) створено відділ мобільного реагування, що складається
з 50 адміністраторів;
• в усіх районах міста Києва
розпочато роботу у форматі
«open-space»;
• забезпечено додаткові
зручності для відвідувачів (умови
для осіб з особливими потребами; дитячі кімнати і кімнати матері та дитини; доступ до Інтернету (Wi-Fi); платіжні термінали;
надання низки супутніх послуг);

i.c
om

підвищення рівня їх якості та доступності для громадян. У місті
Києві через міський ЦНАП надається 99 адміністративних послуг, а через районні – 151 послуга (за рахунок надання можливості
заявникам отримати послуги міського рівня в районних ЦНАП).

.u

a

бюлетень міністерства юстиції україни

dp

co

Станом на кінець 2017 року
у місті Києві функціонує 14 ЦНАП:
1 міський, 10 районних центрів
та 3 територіальні підрозділи.
Загалом, у 2017 році ЦНАП
міста Києва надано 927,4 тис.
адміністративних послуг
(що на 45,2% більше
ніж у 2016 році).

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо документів, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом
візового режиму для України»
в усіх ЦНАП м. Києва за кошти міського бюджету облаштовано робочі
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• проводиться анонімне анке
тування д ля вивчення думки
заявників щодо рівня задоволеності отриманими послугами,
дотримання процедур їх надання (через інформаційні кіоски,
на Офіційному веб-порталі адмі
ністративних послуг міста Києва
та на сторінці Департаменту
(Центру) у Facebook);
• для забезпечення відповідності соціальним і діловим стандартам у зовнішньому вигляді
працівників для адміністраторів
Ц НАП , п р и в и ко н а н н і н и м и
службових обов’язків, запроваджено формений одяг та знаки
розрізнення.

a

кументів з оформлення та видачі
паспорта громадянина України
у формі ID-картки та паспорта
громадянина України для виїзду за кордон (понеділок-четвер:
09.00-20.00, п’ятниця: 09.00-16.45,
субота: 09.00-16.00);
• запроваджено відображення на Офіційному веб-порталі
адмін істративних послуг міста
Києва стану електронної черги
в он-лайн режимі щодо надання
адміністративних послуг з оформлення паспорта громадянина
України для виїзду за кордон
та паспорта громадянина України
у формі ID-картки;
• створено Call-центр;

.u

• ЦНАП оснащено новітнім
обладнанням і сучасними елект
ронними системами (в тому
числі керування електронною
чергою, електронний документообіг тощо);
• запроваджено sms-інформування заявників про стан розгляду справи;
• в усіх ЦНАП облаштовано зону самообслуговування,
де заявники можуть скористатися комп’ютером, відсканувати
документи або зробити їх копії,
роздрукувати та заповнити заяву
тощо;
• в ЦНАП міста Києва збільшено кількість годин прийому до-

i.c
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Перспективи

co

Як в Україні, так і в місті Києві, продовжується робота щодо реформування сфери надання адміністративних послуг у напрямку спрощення процедури
отримання адміністративних послуг, поліпшення
якості їх надання, організації їх надання у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань
суб’єктів звернень. Одним із найголовніших пріоритетів є перехід до надання максимальної кількості
адміністративних послуг заявникам в електронному
вигляді, що взагалі виключить необхідність відвідування ЦНАП.
Станом на кінець 2017 – початок 2018 років
проводиться робота щодо запровадження надання через ЦНАП адміністративних послуг, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання

З усього наведеного вище можна зробити висновок,
що подальший розвиток ЦНАП тісно пов’язаний з:
✓ дотриманням клієнтоорієнтованого підходу;
✓ постійним підвищенням якості обслуговування відвідувачів;
✓ оптимізацією процедур надання адміністративних послуг;
✓ впровадженням додаткових сервісів;
✓ автоматизацією процесів надання адміністративних послуг;
✓ постійним підвищенням кваліфікації працівників.

dp
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адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг»,
а саме:
послуг Міністерства юстиції України:
– державна реєстрація громадських формувань
(постійно діючих третейських судів; структурних утворень політичних партій; відокремлених підрозділів
іноземних неурядових організацій, представництв,
філій іноземних благодійних організацій; символіки,
підтвердження всеукраїнського статусу громадських
об’єднань);
– державна реєстрація актів цивільного стану;
послуг Міністерства внутрішніх справ України:
– державна реєстрація (перереєстрація, зняття
з обліку) транспортних засобів;
– видача (обмін) посвідчень водія.
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сучасна
юстиція
україни
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бюлетень міністерства юстиції україни
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новини
•
досягнення
•
Міжнародне співробітництво
•
У фокусі юстиції
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сучасна юстиція україни

новини

.u

a

Мін’юст:
підсумки роботи
у 2017 році
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Міністр юстиції України Павло Петренко, перший заступник Міністра юстиції Наталія Бернацька,
заступники Міністра юстиції Олена Сукманова та Світлана Глущенко, а також керівник
Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк взяли участь у прес-конференції,
в ході якої поінформували ЗМІ та громадськість про результати роботи Міністерства юстиції у 2017 році.
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За словами очільника Мін’юсту, головними напрямками роботи відомства минулого року стали
захист прав громадян та бізнесу,
а також розвиток сучасних сервісів.
Зокрема, було завершено розбудову повноцінної системи безоплатної правової допомоги, яку визнано однією з найкращих у світі.
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«Нині в усіх куточках країни діє
551 точка доступу до безоплатної
правової допомоги. Майже
880 тисяч українців звернулися
до наших центрів та бюро за допомогою чи телефоном єдиного
контакт-центру за консультацією.
Сьогодні майже 8 000 000 українців мають право на отримання без-

оплатної правової допомоги», –
зазначив Павло Петренко.
Так само минулого року стартував загальнонаціональний
просвітницький проект «Я МАЮ
ПРАВО!», який має кардинально
змінити відносини громадянина
та держави, навчити українців захищати свої права.

що антирейдерські агроштаби,
які за ініціативи Мін’юсту працювали по всій Україні, стали прикладом ефективної взаємодії різних
органів влади у спільній справі –
протидії рейдерству.
«На «гарячу лінію» агроштабів
надійшло 615 дзвінків. Штаби розглянули звернення громадян із загальних питань та 136 звернень
з питань з ознаками рейдерства.
Найголовніше – проти агрорейдерів порушено 17 кримінальних
справ», – наголосила Олена Сукманова.
Як повідомив керівник Координаційного центру з надання
правової допомоги Олексій Бонюк,
у 2017 році до системи безоплатної правової допомоги звернулося
в понад півтора рази більше громадян, ніж у попередньому році.
За його словами, це свідчить про
запит громадян на таку допомогу, а також про довіру до системи
з їх сторони.
«Серед пріоритетів нашої роботи у нинішньому році – посилення
правових можливостей громад,
а також підвищення якості надання безоплатної правової допомоги. Зокрема, через удосконалення
діючої системи управління якістю,
запровадження офісів громадського захисника та інституту наставництва, і відкриття сучасних
комунікативних платформ у 5-ти
найбільших містах. Наша мета –
забезпечити якісні послуги правової допомоги усім, хто її потребує», – зазначив Олексій Бонюк.
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мила участь відомства у пілотному
проекті з реформування системи
органів виконавчої влади та створення двох нових Директоратів
Мін’юсту.
«Мін’юст став одним з 10 мі
ністерств, де запроваджено пілотний проект в рамках реформи
державного управління Кабміну.
Ми провели прозорі та повністю
відкриті конкурси, в ході яких було
відібрано керівників та співробітників директоратів. Завдяки конкурсу ми змогли обрати найкращих
і найбільш вмотивованих претендентів, багато з яких мають західну
освіту та досвід роботи за кордоном», – сказала перший заступник
Міністра юстиції. За її словами,
саме цього року систему електронних торгів OpenMarket переведено
на найбільш захищену технологію
збереження даних Blockchain.
Незабаром ця технологія використовуватиметься в усіх державних
базах даних. Вона також зауважила, що Мін’юст продовжує війну
з агресором на міжнародному правовому фронті.
«Протягом 2014-2017 років
підготовлено та направлено до
Європейського суду з прав людини
5 міждержавних заяв проти Росії.
Цього року ми подали багатотомні
пакети доказів у двох справах.
Нині очікуємо на графік проведення слухань та готуємо матеріали
за іншими заявами», – зауважила
Наталія Бернацька.
Заступник Міністра юстиції Олена Сукманова зазначила,
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Важливою складовою проекту «Я МАЮ ПРАВО!» став запуск
низки ініціатив, найбільш вагомими з яких є #АгроРейдериСтоп,
#МаскиШоуСтоп, #ЧужихДітейНебуває та #ХабарЗаНавчанняСтоп.
«Про важливість цього проекту
свідчить той факт, що 2018 рік Указом Президента оголошено роком
реалізації проекту в Україні», –
додав Міністр юстиції. Він також
звернув увагу на подальший розвиток проектів Міністерства юстиції «Шлюб за добу» та «Отримання
свідоцтва про народження дитини
безпосередньо у пологовому».
«Минулого року ми забезпечили батьків новонароджених повним пакетом послуг, які
можна отримати, не виходячи
з медичної установи. Окрім безпосередньо отримання свідоцтва,
це і реєстрація місця проживання
новонародженого, і оформлення
державної допомоги при народженні дитини онлайн. Фактично,
нині видано за сучасною європейською процедурою 250 тисяч
свідоцтв про народження та проведено 40 тисяч реєстрацій», –
поінформував присутніх Міністр
юстиції Павло Петренко.
У 2017 році розпочато реалізацію реформи виконання судових
рішень та запущено інститут приватних виконавців. На сьогодні
вже більше 1000 осіб подали заявки на навчання, з яких склали іспит
та почали працювати 80 приватних виконавців. Завдяки запровадженню змін, частка виконаних судових рішень збільшилась до 18%.
Павло Петренко також поінформував присутніх про ключові
напрямки роботи міністерства
у 2018 році, серед яких – якісна
еволюція системи виконання судових рішень, подальший розвиток онлайн сервісів Мін’юсту та реалізація загальнонаціонального
проекту «Я МАЮ ПРАВО!»
Серед досягнень Міністерства
юстиції перший заступник Міністра
юстиції Наталія Бернацька виокре-
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Лілія Гриневич:
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«Головна мета реформування
системи вищої освіти –
забезпечення її якості»

14

26 січня відбулася розширена Колегія Міністерства освіти і науки України,
на якій профільний Mіністр Лілія Гриневич визначила пріоритетні напрями змін
у вищій освіті на 2018-2019 роки. Зокрема, Mіністр освіти і науки наголосила на тому,
що прийнятий у 2014-му році Закон України «Про вищу освіту» запровадив багато потрібних новацій,
але сьогодні він уже застарів та потребує змін.
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бюлетень міністерства юстиції україни

a

і технологій схвалила проект Порядку державної
атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. За підсумками оцінки науковий напрям
університету відноситимуть до однієї з 3 груп:
А – лідери, яким базове фінансування належить
пріоритетно; Б – середнього рівня, які отримуватимуть базове фінансування за наявності коштів;
В – ті, які мають значення насамперед для навчальної роботи університету, а відтак на базове фінансування претендувати не можуть.
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Водночас усі ці групи завжди матимуть змогу
претендувати на конкурсне фінансування.

«Чим ми можемо привабити студентів, зупинити
їх відтік… це тільки якістю вищої освіти, яка зростає,
вищої освіти, яка спрямована на очікування ринку
праці, на випередження. Сьогодні весь світ, коли говорить про вищу освіту, говорить про необхідність
формування загальних компетентностей, готовність до тих викликів, які можуть з’явитися через 3,
5 та 10 років», – резюмувала свій виступ Mіністр
освіти і науки.
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«Закон відкрив багато нових можливостей для
системи. Але, як виявилося, не всі університети були
готові до переходу від прямого контролю держави
до практики незалежної експертної оцінки їхньої
діяльності, до конкурентного розподілу держзамовлення», – розповіла Лілія Гриневич.
А, отже, сьогодні серед головних завдань вищої
освіти йдеться про:
– створення Концепції правничої освіти, зокрема, у 2019 році має бути розроблена «Стратегія
вищої освіти до 2025 року»;
– механізм змін та розбудову внутрішніх систем
забезпечення якості відповідно до вимог європейських стандартів та рекомендацій;
– модернізацію змісту освіти та структури освітніх програм, приведення їх у відповідність
до нових стандартів;
– інтеграцію до європейського простору вищої
освіти і науки дослідження;
– ф ормування принципу прозорості у вищій
освіті;
– д ебюрократизацію на рівні закладу вищої
освіти, зокрема, скорочення кількості обов’язкових документів та формування мінімальних
і раціональних вимог до внутрішніх документів;
– видимі зрушення у підготовці наукових кадрів,
зокрема, у вимогах до дисертацій на здобуття
наукових ступенів;
– формування системи освіти впродовж життя;
– академічну доброчесність як назрілу лінію забезпечення якості у вищій освіті. Університети
мають перебудувати внутрішню роботу відповідно до викликів часу, інакше продовжать
втрачати студентів.
Щодо фінансування науки Лілія Гриневич зазначила, що базове фінансування на науку отримають
лише найкращі наукові напрями у вишах: «Розвиток
науки в університетах є суміжним питанням до забезпечення якості вищої освіти. І одне з рішень першого засідання Нацради з питань розвитку науки
і технологій якраз і полягає в тому, що в 2018 році
МОН разом із нашою Радою проректорів з наукової роботи розроблятиме відповідний акт Кабміну
про базове наукове фінансування для університетів. Це фінансування, звичайно, розподілятиметься за певними принципами. Його отримають кращі
університети, які доведуть свою спроможність здійснювати наукові дослідження на високому рівні».
Передбачається, що базове фінансування університетської науки розподілятиметься за результатами атестації, яке розпочнеться вже цього року.
І тестуватиметься не окремий виш, а наукові напрями у ньому. Нацрада з питань розвитку науки
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Відкрито

новий call-центр Міністерства юстиції
31 січня Міністр юстиції України Павло Петренко та директор Місії Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) в Україні, Білорусі та Молдові Сюзан Фрітц дали старт роботі call-центру Міністерства юстиції.
Мін’юсту. До створення повноцінного сall-центру в міністерстві
працювали окремі гарячі лінії
за різними напрямками. Фактично громадяни не мали єдиної лінії,
куди можна було б звернутися
з будь-якого питання, і де б кожному допомогли спеціалісти Мін’юсту.
Павло Петренко зауважив,
що центр працює у тестовому
режимі з липня минулого року.
За цей час його співробітники
прийняли понад 21 тис. звернень,
серед яких понад 18 тис. дзвінків,
1,4 тис. електронних звернень
та 1,8 тис. скарг.
«Щоденно спеціалісти центру
опрацьовують понад 150 звернень.
Отримати консультацію, залишити звернення чи скаргу можна,
зателефонувавши на багатоканальний номер 0 (44) 364 23 93
або надіславши листа на електрон-
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Сall-центр працюватиме
на базі нового відкритого офісу,
обладнаного за підтримки USAID,
який також забезпечуватиме можливість особистого прийому громадян фахівцями та керівництвом
міністерства.
«У своїй роботі ми керуємося
простою філософією – чиновник
є найманим працівником, зарплату
якому платять зі своїх податків всі
громадяни. Саме тому кожен конкретний державний службовець
і всі держоргани загалом мають
працювати на громадян, надавати їм допомогу у всіх необхідних
життєвих ситуаціях. Ми поставили
перед собою мету – забезпечити українців зручними сервісами.
Сьогодні ми робимо ще один крок
у цьому напрямку та офіційно відкриваємо сall-центр Міністерства
юстиції», – наголосив очільник
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ну пошту callcentre@minjust.gov.
ua. Переконаний, відкриття цього
центру зробить юстицію ще ближчою до українців», – резюмував
очільник Мін’юсту.
Сюзан Фрітц у свою чергу
зазначила: «Ми вітаємо те, що Мі
ністерство юстиції визнає пріоритетом надання громадянам доступних та орієнтованих на клієнтів
адміністративних послуг. USAID
також приємно надати допомогу у створенні цього call-центру,
щоб забезпечити доступ громадян України до публічної інформації про послуги в сфері юстиції
та швидке реагування на їх потреби у доступі до правосуддя. Сполучені Штати очікують на продовження реформ послуг в сфері юстиції
відповідно до потреб українців.
USAID і надалі підтримуватиме
Мін’юст у цій важливій справі».
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Світлана Глущенко.
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Пропонуємо інтерв’ю зі Світланою Володимирівною Глущенко,
новопризначеним заступником Міністра юстиції України.
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У фокусі юстиції

Наша традиція –
знайомити читачів
з новими обличчями
Міністерства юстиції
України. Розкажіть
про Ваші особисті
досягнення (освіта, наука,
професійна діяльність).

юриста. Працюючи у Верховному
Суді України, захистила кандидатську дисертацію, присвячену
проблемам забезпечення права
на касаційне оскарження судових рішень, а у 2015 році – докторську за напрямом судоустрою.
Одинадцять років життя присвятила роботі в апараті судів, стояла у витоків утворення Вищого
спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних справ та за іронією долі
у минулому році разом зі своїми
колегами з цього суду забезпечувала підготовку до припинення його діяльності та ліквідації.
На сьогодні цей суд, як і Верховний Суд України та інші вищі
спеціалізовані суди, перебувають
у ліквідаційній процедурі. Розпочав роботу новий Верховний
Суд, судді якого вперше в історії
України обирались на конкурсній
основі, а тому маємо великі надії,
що стан здійснення правосуддя
якісно покращиться.
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Так, фактично вже минуло
майже півтора місяця, як я виконую обов’язки на посаді заступника Міністра юстиції. Департаменти,
роботу яких я курую, опікуються
питаннями правосуддя, національної безпеки, реєстрації законодавчих і нормативних актів, систематизації законодавства. Крім
цього, нині я залучена до формування концепції еволюції системи
органів виконавчої служби, яка
має надзвичайне значення для
подальшого розвитку цієї служби та успіху судової реформи
загалом. Перший напрям (правосуддя) мені знайомий, оскільки
я тривалий час працювала в судовій системі, пройшовши шлях
від секретаря судового засідання
до директора департаменту суду
касаційної інстанції. Разом з тим
формування і реалізація правової
політики, зокрема, у сфері правосуддя, включає в себе пошук комплексних і системних рішень, тому
сьогоднішня робота є набагато
складнішою, проте дуже цікавою.
Тому наявний професійний інтерес виступає для мене потужною
рушійною силою.
Знаєте, посада заступника
Міністра юстиції – це серйозний професійний виклик і відповідальний етап у житті. Чи все
одразу вдається? Звичайно, що ні,
буду відверта. Але кожен робочий
день ще більше цементує моє бажання максимально віддаватись
спільній справі на шляху до закріплення в Україні європейських
стандартів життя. Окрім цього,
сьогоднішня команда Мін’юсту – це професійна група людей,
яка націлена на оперативне реагування щодо існуючих у суспільстві негативних факторів. І це нам

вдається, оскільки Міністерство
ініціює, розробляє дуже важливі
для країни соціальні законодавчі
пакети, як-то, щодо агрорейдерства, захисту бізнесу, несплати
аліментів, невиплати заробітної
плати, забезпечення виконання
рішення суду тощо. І ці інструменти вже почали працювати, даючи
реальні позитивні зрушення. Саме
це і розправляє крила, надає
мені сили, впевненості, а головне, – віри у правильність обраних
нашою командою пріоритетів.

a

Нещодавно Вас було
призначено заступником
Міністра юстиції України.
Якими напрямами роботи
Міністерства
Ви будете опікуватися?

.u

сучасна юстиція україни

dp

co

Знаєте, я не дуже люблю перераховувати свої професійні
досягнення, вони для мене скоріше є здобутками самореалізації,
хоча певний багаж на сьогодні за плечима маю. Як показує
жит тя, професійні досягнення
не є сталою категорією, адже світ
нестримно розвивається інтелектуально, технічно, інформаційно.
Те, що років десять тому було
недосяжним, наразі не викликає
жодного подиву. І це насправді
дуже радує. Сьогоднішній тренд –
це розум, креативність, лояльність
до змін, лідерство та харизматичність. Саме ці досягнення є цінними, а не факти з біографічної
довідки. Тому я на сьогодні перебуваю у процесі досягнення
професійних успіхів. І не планую
зупинятись.
Водночас, відповідаючи
на запитання, коротко розповім
про себе. Вищу освіту я здобула
в Україні. Спочатку закінчила столичний педагогічний університет,
а тому маю всі підстави викладати
у школі історію та правознавство.
Після цього отримала диплом
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Яким Ви бачите
розвиток юстиції
у майбутньому?

Юстиція має забезпечувати баланс у суспільстві, бути наскрізною,
відкритою та зрозумілою для всіх.
Окрім цього, для її ефективного
розвитку надзвичайно важливо
своєчасно формулювати бачення,
місію та цінності. Саме таку послідовність реформування сповідує
у своїй діяльності Міністерство
юстиції, що дає можливість визначити базові пріоритети та перелік
тих завдань, які необхідно реалізувати із метою досягнення
бажаного результату. Знаєте, ще
мені дуже хочеться, щоб система
юстиції розвивалась не у забюрократизованому середовищі,
а через впровадження нових європейських підходів. Так і хочеться сказати, щоб ця реформа була
творчою, як нормативно, так і організаційно. Вже давно настав час

бюлетень міністерства юстиції україни
спільством, професійно й творчо розвиватись. Саме за такими
суддями майбутнє. Разом з тим
ще зарано робити загальні висновки щодо реформи, але резюмую: цю реформу проводити було
вкрай необхідно, є позитивні зрушення, є проблеми. Тому роботи
у всіх ще багато.

a

Які новації Міністерство
юстиції готує для громадян
у новому році?

Новації 2018 року в основному
пов’язані із продовженням вже започаткованих Міністерством реформаційних кроків. Можу поділитись тими ідеями, які закладені
в еволюцію системи органів виконавчого провадження, до розробки якої я маю безпосереднє
відношення. Це, в першу чергу,
нововведення, що сприятимуть
вирішенню проблеми неналежного рівня обслуговування громадян, які звертаються до органів
ДВС, підвищенню професійності
та доброчесності виконавців,
а також відкритості, прозорості
та тісній внутрішній і зовнішній
комунікаціям. Для цього ми завершуємо формування основних
операційних завдань, реалізація
яких, на нашу думку, покращить
ефективність роботи виконавчої служби та створить клімат
для підвищення рівня суспільної
довіри до ДВС, державних і приватних виконавців.

.u

Щодо судової реформи.
Я й досі маю переконання, що така
реформа має проводитись «знизу
до гори», або принаймні паралельно, щоб забезпечити послідовне
утворення міцних системоутворюючих зв’язків. Хоча, безперечно, система може запрацювати
й у разі її трансформації у зворотному напрямі. Поясню свою
позицію. Правос уддя, у першу
чергу, здійснюється судами першої інстанції, потім слово за апеляційним судом. І саме цей суд
у більшості випадків має бути
останньою інстанцією, тобто фактично він і є фундаментом судової
системи, а тому підлягає першочерговому реформуванню.
Україна пішла іншим шляхом,
який теж має логічне обґрунтування та полягає в тому, що старт
реформи розпочинається на рівні
найвищого суду, висновки якого
поступово змінюватимуть судову
практику на місцях. І так в Україні
ст в о р ю в а т и м е т ь с я с п р а в ед ливий суд. Це теж правильно.
Але, як на мене, такий підхід можливий у разі готовності судів нижчих рівнів сприймати оновлену систему правосуддя як змістовно, так
і організаційно. На сьогодні суди
першої та апеляційної інстанцій
перебувають у кадровому та організаційному колапсі, що пов’язано із недостатньою кількістю
суддів, прийняттям нового процесуального законодавства, ліквідацією судів, очікуванням кваліфікаційного оцінювання, конкурсами
до інших судів, маючи при цьому
н а д з в и ч а й н е н а в а н т а ж е н н я .
Я не думаю, що у такому кліматі
є бажання думати про якісні зміни
у своїй роботі.
Ра з о м з т и м н а с ьо год н і
ми спостерігаємо надзвичайну
професійну активність окремих
суддів першої та апеляційної
інстанцій, які, незважаючи
на ці об’єктивні проблеми, знаходять силу і час комунікувати із су-
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відійти від шаблонних уявлень
про трансформаційні процеси в державі, які простій людині
ніколи не зрозуміти. Навіть складні юридичні конструкції можна
пояснити пересічному громадянину, якщо це зробити людською
мовою. І тоді матимемо динаміку
поваги і довіри до державних
інституцій.
Як відомо, Міністерство проводить загальнонаціональну
правопросвітницьку роботу через
проект «Я маю право!», по країні
працюють понад 500 пунктів
з надання безоплатної правничої
допомоги, запущено єдиний багатоканальний телефонний номер
(call-центр), функціонує спрощена
система онлайн-сервісів, реалізовано реформу виконання судових
рішень і запроваджено систему
пробації в рамках реформи мережі тюрем тощо. Органи юстиції
виходять на майданчики прямого діалогу з громадянами через
різні форми спілкування. Завдяки цьому, нам відомо про всі проблеми, які є в суспільстві, і це дає
поштовх до змін. Тому саме такою
має бути юстиція – відкрита,
доступна та, головне, небайдужа.

co

Що необхідно
для успішного
проведення реформ
(наприклад, судової)?

dp

Назву лише одну річ – це повага до людської гідності. Якщо
її немає, то будь-яка реформа
втрачає свій сенс. Саме тому
принцип людиноцентризму має
домінувати в основі будь-якої
концепції, програми, стратегії. Тоді
пануватиме верховенство права,
забезпечуватиметься стабільність
і системність законодавства, формуватиметься єдина та стала судова практика. Звичайно, я зараз
кажу про ідеал. Разом з тим
без усвідомлення цього ідеалу,
цієї філософії неможливо переходити до конкретики.

І наостанок. У Вас є хобі?
Що надає Вам
натхнення і сил?

Я люблю театр, фільми, книжки, подорожі. Займаюсь спортом
(на жаль, останнім часом не так
часто). Інколи пишу вірші. Що дає
мені натхнення і сили? Моя родина і мої діти. Коли важко, я притуляюсь до своїх дівчат, на вустах
з’являється посмішка, а відтак,
сила, віра, натхнення, мотивація…
Ось мій секрет!

19

Незалежна юридична консультація
Н. І. Бернацька
перший заступник Міністра юстиції України
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a

Реформування
у сфері державної
реєстрації актів
цивільного стану

co

На сьогодні систему органів державної реєстрації актів цивільного стану
становлять Міністерство юстиції України, відділи державної реєстрації актів цивільного стану
його територіальних органів, які безпосередньо проводять державну реєстрацію народження
фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом,
зміни імені, смерті, та виконавчі органи сільських, селищних і міських (крім міст обласного значення) рад,
яким у встановленому законом порядку делеговано повноваження щодо державної реєстрації
народження, шлюбу та смерті.

dp

Міністерство юстиції України
є головним органом у системі
центральних органів виконавчої
влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику
у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану.

20

У попередні роки Міністерство
юстиції одним із пріоритетних
напрямів своєї роботи визначило
впровадження концепції децентралізації влади та забезпечення
своєчасної передачі на місцевий
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рівень повноважень у сфері державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та бізнесу.
Так, у 2015 році Верховною
Радою прийнято законодавчі акти
щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
бізнесу.
У результаті проведеної роботи у період з 1 січня 2016 року до
30 квітня 2016 року функції органів юстиції у зазначених сферах
державної реєстрації були поступово передані на місця, що дозволило максимально наблизити
адміністративну послугу до її споживача.

Наступним необхідним кроком в умовах державної політики
щодо наближення до громадян
адміністративних послуг є передача органам місцевого самоврядування на місця повноважень
у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану.
Урядом схвалено та подано на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України
«Про внесення змін до Закону
України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів
України щодо децентралізації
та наближення до громадян адмі
ністративних послуг у сфері дер-

бюлетень міністерства юстиції україни

a

дитини безпосередньо в закладі
охорони здоров’я, де приймались
пологи. Крім того, під час державної реєстрації народження дитини відділи державної реєстрації
актів цивільного стану здійснюють
прийом документів для реєстрації
місця проживання новонародженої дитини для їх подальшого
подання до органів реєстрації
(у тому числі під час прийому документів про державну реєстрацію народження в закладах охорони здоров’я).
З липня 2016 року запроваджено пілотний проект щодо
державної реєстрації шлюбу
у скорочені строки за обраним
заявниками місцем, який спрямований на забезпечення реалізації
гарантованого державою права
на шлюб. Проект, яким охоплено
58 населених пунктів, надав можливість:
– жінці та чоловіку зареєструвати шлюб у визначені ними строки та бажаний час за обраним
ними місцем;
– отримати послугу з організації проведення державної
реєстрації шлюбу на підставі
договору, укладеного із суб’єктом господарювання – юридичною особою публічного права,
що її надає;
– не підтверджувати поважну
причину для реєстрації шлюбу
до спливу місячного терміну;
– усунути корупційні ризики.
Більше 21 тисячі пар скористалися пілотним проектом з часу
його запровадження, що свідчить
про неабияку популярність цієї
послуги та попит її серед населення.
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вати заяви до всіх відділів державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет
з використанням веб-порталів
«Звернення у сфері державної
реєстрації актів цивільного стану»
та «Он-лайн будинок юстиції».
Громадяни отримали змогу:
– подавати заяви через мережу Інтернет з використанням
електронного цифрового підпису
або звернення щодо формування
таких заяв;
– з д і й с н ю в а т и п о п е р ед ній запис на відвідування відділу державної реєстрації актів
цивільного стану;
– сплачувати державне мито
та плату за послугу в режимі онлайн.
З 20 листопада 2015 року реалізовано електронний сервіс
проставлення Міністерством
юстиції України апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами,
а також на документах, що оформляються нотаріусами України за
допомогою програмних засобів
ведення Електронного реєстру
апостилів.
На сьогодні такі документи
до територіального органу Міністерства юстиції (фронт-офісу)
можна подати за місцем свого
перебування у будь-якій області,
без потреби витрачати кошти
і час на поїздку до Києва.
Будь-яка особа за допомогою
мережі Інтернет може безоплатно
перевірити факт видачі апостиля
у режимі он-лайн.
З серпня 2015 року батьки
отримали можливість оформити
свідоцтво про народження своєї
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жавної реєстрації актів цивільного стану» (реєстр. № 6150 від
28 лютого 2017 року), розробником якого є Міністерство юстиції.
Проектом Закону пропонується:
– здійснити оптимальний
розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування
та органами виконавчої влади
на різних рівнях адміністративно-територіального устрою
за принципом децентралізації,
значно розширивши повноваження виконавчих органів сільських,
селищних та міських рад щодо
надання адміністративних послуг
у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану;
– скоротити строки розгляду
заяв у відповідній сфері, запровадити принцип екстериторіальності з прийому відповідних документів та можливість їх подання
в електронній формі;
– визначити розмір адмі
ністративного збору за надання
послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану тощо.
Зазначені зміни дадуть можливість створити максимально
зручні умови для отримання фізичними особами адміністративних послуг у сфері державної
реєстрації актів цивільного стану.
Разом з тим за останні 2 роки
у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану Міністерством юстиції України запроваджено нові сервіси для громадян
для спрощення процедур надання
послуг у відповідній сфері та наближення їх до громадян.
Так, з 20 липня 2015 року запроваджено пілотний проект, який
дає змогу фізичним особам пода-
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«правова суб’єктність»
у філософії права та у теорії права

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

чалося методологічними установками тих шкіл, до яких належали
провідні європейські правознавці. Наприклад, Г. Кельзен, теоретик
концепції правового позитивізму
та прихильник неокантіанської
філософської традиції, послідовно розробляючи з нормативістських позицій «чисте вчення про
право», визнавав вирішальне
значення правопорядку та владного примусу для таких елементів
правосуб’єктності, як дієздатність,
деліктоздатність та правоздатність. Наводячи традиційні підходи до розуміння останніх, він
відзначав, що справжня правова
влада у індивідів виникає на основі загальних норм, створених
через законодавство або звичай.
Так, аналізуючи здатність індивіда
набувати суб’єктивні повноваження договірного походження,
Г. Кельзен підкреслював, що якщо
«договір створює суб’єктивні
права договірних сторін, відбувається це тому, що правовий порядок, уповноважуючи індивідів
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Наукові дослідження феномену правової суб’єктності, на наш
погляд, розпочалися з появою
загальної теорії права науки, що
скерована на пізнання загальних,
необхідних та істотних зв’язків
(закономірностей), які виникають,
розвиваються та припиняються у сфері державно-правових
явищ і процесів, тобто приблизно
з другої половини XIX ст. Наприклад, у праці А. Меркеля «Енциклопедія права», що побачила
світ в 1885 р., знаходимо поняття «суб’єкт прав», який наділений «правоздатністю» [1, с. 58],
«дієздатністю» та «осудністю»
[1, с. 70]. Одночасно з тим, як зусиллями К. Бергбома, Л. Дюгі,
Г. Кельзена та інших європейських вчених загальна теорія конституювалася у статусі провідної юридичної науки, правова
суб’єктність знаходила своє постійне місце у складі її предметного поля. Належить відзначити,
що розуміння сутності правової
суб’єктності у значній мірі визна-
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укладати договори, наділяє сторони, що укладають цю угоду,
правомочністю засвідчувати невиконання установлених через
неї обов’язків, себто оскаржувати
порушення вироблених завдяки
цьому договорові правових норм
через позов – себто брати участь
у виробленні судового рішення,
що репрезентує індивідуальну
правову норму» [2, с. 170].
Спочатку теоретичні пошуки
у праві відбувалися розрізнено
у національному масштабі (Великобританія, Німеччина, Франція),
пізніше теоретично-правовий
дискурс набув загальноєвропейського виміру. Його активними
учасниками у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. стали російські вчені
(Б. Вишеславцев, М. Коркунов,
П. Новгородцев, Л. Петражицький, Є. Трубецькой, Г. Шершеневич
та ін.). Явище правової суб’єктності систематично привертало
значну увагу провідних радянських (С. Алексєєв, С. Братусь,
С. Йоффе, Р. Халфина) та україн-
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сутністю. Реальна ж феодальна
правова суб’єктність осіб у той
період була нетотожною за обсягом та різною за змістом, вона
залежала від місця осіб і соціальних спільнот у корпоративному
та ієрархічного устрої тодішнього
суспільства. При цьому належить
відзначити, що саме християнство зіграло величезну практичну
роль у рості суб’єктності підданих,
оскільки воно усіх людей урівняло до стану слуг Божих, і це при
наявності васально-сеньоріальної системи підпорядкування
і володіння та монархічного абсолютизму. Як влучно відзначено
у літературі, «кожна людина мала
діяти згідно з канонізованим
сценарієм. Водночас чітко усвідомлювався принцип особистої
відповідальності за все, вчинене
людиною і відповідно своєї особистої гідності, неповторної індивідуальної суті» [4, с. 124].
Уявлення про правову суб’єктність стародавніх греків були
зосереджені у філософському
колі (софісти, Сократ, Платон, Арістотель), а у Римській державі –
матеріалізовані у працях відомих юристів, у політико-правових
трактатах (Цицерон) та у теологічній доктрині (Августин Блаженний).
Основне – це те, що правосуб’єктність індивіда античного періоду
була прив’язана до публічного
статусу громадянина, який сприймався як певного роду привілей,
як визнання того, що людина
за своїми якостями гідна користуватися цінністю індивідуальної волі, гарантом якої виступала
держава. У цей період правова
суб’єктність також була властива
державі (як політико-правовій
формі бут тя народу), в обмеженому обсязі – територіальній
громаді міста (муніципії), а також
приватним об’єднанням громадян,
які створювалися для спільного
досягнення її учасниками визначеної ними мети (першим корпораціям). Розмежовуючи право
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царя та держави, що виникає на
підставі суспільного договору,
укладеного з метою подолання хаосу та варварства, домінує
над приватною правосуб’єктністю підданих («як раб у сім’ї,
таке ж місце у державі займає
підданий, і тому він є знаряддям
начальника» [3, с. 148]. Поряд
з цим, за Г. Гроцієм кожна людина є вільною та правосуб’єктною, і він вказує, що «за природою своєю кожен є захисником
свого права, для чого нам і дані
руки» [3, с. 146]. У творах Т. Гоббса, Б. Спінози, Дж. Локка, Вольтера, Ш.-Л. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо,
П. Гольбаха було проведене відмежування приватної правосуб’єктності особи від публічної
правосуб’єктності громадянина
чи феодального підданого. В основу розуміння правосуб’єктності
особи були покладені невідчужувані приватні права людини, необхідність реалізації та захисту
яких усвідомлювалася як ціннісна
установка, рівна або навіть пріоритетна по відношенню до державних інтересів.
Ще раніше, протягом європейського Середньовіччя уявлення про правову суб’єктність
знаходимо у теологічних працях
Т. Аквінського та у роботах середньовічних юристів. Наприклад,
Т. Аквінський вказував на існування вічного закону, властивого
божественному розуму, природного закону як віддзеркалення
першого у суб’єктивному розумі
людей, людського закону – власне права (яке під страхом санкцій та шляхом їх застосування
до грішників забезпечує дотримання ними вимог природного
закону) та Біблії (як божественного закону одкровення). Таким
чином, у філософії послідовно
проведений теологічний принцип робить дійсну суб’єктність та,
відповідно, і правосуб’єктність,
трансцендентною по відношенню
до земних реалій божественною
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ських теоретиків права (О. Богініч,
В. Дудченко, С. Гусарєв, М. Кравчук,
В. Лемак, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, П. Рабінович, Ю. Шемшученко, О. Ющик та ін.). На сучасному етапі розвитку теорії права
наслідки наукового вивчення сутності феномену правової суб’єктності закріпилися у категоріальному вигляді.
Однак осмислення явища правової суб’єктності у вигляді ідей,
тлумачень, визначень, афористичних висловлювань, доктринальних та загальних міркувань,
або ж у вигляді інших змістовних
концептів як елементів філософських, політичних та правових
учень, можливо віднайти протягом усього того періоду духовної
діяльності людства, який позначений існуванням держави та, відповідно, продукуванням і застосуванням нею права.
Так, починаючи з XVII ст. та до
другої половини XIX ст., феномен
правової суб’єктності фрагментарно описувався у працях з енциклопедії права (Х. Гунніус «Універсальна енцик лопедія права»
(1638 р.), Я. Форбург «Енциклопедія права публічного, приватного, цивільного та кримінального»
(1640 р.), «Енциклопедія законознавства» К. Неволіна, що вийшла
у світ в 1839 р.), а також певним
чином досліджувався у контексті
філософії права (І. Кант, Й. Фіхте,
Г. Гегель, аналітична юриспруденція Д. Остіна, утилітаризм Д. Бентама, філософія позитивного
права Г. Гуго тощо).
Протягом раннього Нового
часу фрагментарне осмислення
феномену правової суб’єктності
відбувалося у межах політикоправових учень переважно в контексті ідей про природне право.
Зокрема, Г. Гроцій позначив своє
розуміння правосуб’єктності народу, держави, монарха та приватних осіб у трактаті «Про право
війни та миру. Три книги» (1625 г.),
вказавши, що правосуб’єктність
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лектику; воно відзначалося приматом загального над груповим
та індивідуальним, а публічного
(державного) – над приватним
(особистим);
– для європейської юридичної науки XX ст. та початку XXI ст.
характерною є стійка тенденція
до реновації природно-правових
принципів та установок, скерованість на посилений захист приватної правосуб’єктності від уражень внаслідок тиску публічних
інтересів, а також розповсюдження синергетичних і міжгалузевих
підходів. При цьому, починаючи
з другої половини XX ст., європейською правовою думкою ведеться постійний пошук можливостей
узгодження основних стратегій
осмислення права шляхом створення моделей їх доповнюваності
чи інтегративного синтезу (це, зокрема, стосується низки спроб
зближення природно-правової
концепції та концепції позитивного права) [5, с. 152-154].
Проведений вище короткий
екскурс у минуле донаукового
та наукового осмислення явища
правової суб’єктності є дуже
конспективним викладом історії
відповідних ідей та методологічних парадигм, властивих різним
часовим епохам і географічно
різноманітним регіонам. Він здійснений з метою чіткого формулювання основного завдання цієї
статті – дати відповідь на питання:
чому ж філософія та теорія права
зберігають правову суб’єктність
у колі своїх інтересів як постійний
предмет пізнання? А також пояснити: чому знання про це явище
права досягають категоріальної
форми існування?
Відповідаючи на ці питання,
перш за все, належить відзначити,
що філософія як форма раціонального осмислення дійсності виникла з метою задоволення світоглядної потреби людини у визначенні
нею свого місця та призначення у
світі, який охоплює собою і при-
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– древньоримські правники зосереджувалися переважно
над вирішенням проблем та розробкою термінології конкретного правозастосування, особливо у сфері абсолютних речових
прав та майнових зобов’язань
громадян, і тому вони не залишили нам завершеної системи
юридичних категорій, включаючи
категорію «правова суб’єктність».
Однак загальні погляди Цельса, Ульпіана та інших римських
юристів стосовно сутності права,
його джерел та поділу, реалізації
різних видів правосуб’єктності
римських громадян, доповнені
політико-правовим вченням Цицерона у майбутньому стали добрим теоретичним фундаментом для продуктивного розвитку
європейської юридичної науки;
– сер ед н ьо в іч н а п р а в о в а
наука в питаннях суб’єктності була
схоластичною, дуже аналітичною
та характеризувалася застосуванням установок, або розвинутих
у метафізичній філософії та теології, або ж запозичених із римської юриспруденції;
– правові та філософські вчення Нового часу позначені відходом від теїстичних та умоглядних
позицій на користь антропоцентризму та позитивної науки, озброєної раціоналістичною методологією;
– підходи до пояснення правосуб’єктності у теорії права
країн Європи у XIX ст. позначені
фундаментальною суперечністю
природно-правового та позитивного типів праворозуміння
у різних варіантах їх формулювання. Ця дихотомія пізніше була
доповнена появою соціологічно-правової та інших методологічних парадигм;
– розуміння права та правової суб’єктності у радянській
юридичній науці ґрунтувалося
на ідеології марксизму-ленінізм у т а м а л о м е тод ол о г і ч н о ю
основою матеріалістичну діа-
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на публічне та приватне, а приватне, у свою чергу, на природне
право, право народів та право
громадян за критерієм суб’єктного складу, Ульпіан та інші римські
юристи, тим самим, заклали основи для класифікації відповідних
видів правосуб’єктності.
У країнах Стародавнього Сходу
(Єгипет, Вавилон, Індія, Китай)
мала місце сакралізація правосуб’єктності держави та абсолютизація правосуб’єктності верховного сюзерена як намісника божого
за рахунок втілення у ньому правосуб’єктності суспільства. Осмислення правових явищ, включаючи правову суб’єктність, у той час
не досягло рівня систематичного
теоретичного розмірковування
та відбувалося у більш прикладному вигляді філософської мудрості (Будда, Лао-Цзи, Мо-Цзи
та ін.), яка мала своїм предметом
тодішні закони, релігійні догмати
та різноманітні життєві ситуації.
Належить відзначити, що раціональне осмислення феномену
правової суб’єктності (і наукове,
і донаукове) завжди ґрунтувалося
на певних світоглядно-методологічних позиціях, що формувалися
залежно від рівня розвитку та змісту духовної діяльності відповідних суспільств у різні періоди
їх історії. Зокрема:
– розуміння правових явищ
у країнах Древнього Сходу було
неісторичним, застиглим у часовому відношенні; воно пов’язувалося із вирішенням етичних питань
абстрактної особистості та відбувалося у релігійно-міфологічному
форматі;
– древньогрецьке сприйняття
суб’єктності взагалі та правової
суб’єктності зокрема розвивалося
як елемент цілісного світоглядного теоретизування вільного
громадянина полісу, у розмірковуваннях якого органічно поєднувалися в єдину картину світу філософські, етичні, політичні, правові,
економічні, теологічні та інші ідеї;
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У сучасному світі ураження правової суб’єктності по відношенню
до фізичних осіб не спричинює катастрофічної втрати ними соціального потенціалу, оскільки люди, як
відомо, наділені природними правами, які від них у цивілізованому
суспільстві відняти неможливо
за будь-яких умов. Як влучно відзначив Г. Кельзен, «неправоздатні
люди – як-от, скажімо, раби –
за сучасним правом начебто більше не подибуються» [2, с. 180].
Однак сформульований вище
«смертельний діагноз» є абсолютно дійсним для тих суб’єктів права,
що засновані власне на правовій
субстанції, тобто для юридичних
осіб. Нагадаємо, що правосуб’єктність таких утворень завжди є цільовою (спеціальною). Її набуття
дозволяє юридичній особі здобути
ресурси, необхідні для виконання
визначених засновником функцій,
ефективно їх використовувати,
зберігати, примножувати та передавати. Зворотний процес навіть
не повної втрати, а лише обмеження спеціальної правосуб’єктності
(наприклад, анулювання ліцензії суб’єкта господарювання) має
своїм прямим наслідком часткове
чи повне припинення доступу юридичної особи до ресурсного обсягу,
необхідного для її функціонування, що у досить короткостроковій
часовій перспективі закінчується
ліквідацією такого обмежено правосуб’єктного утворення.
Втрата власної правової
суб’єктності територіальною громадою чи державою призводить або до їх зникнення шляхом включення до складу інших,
більш потужних правосуб’єктних
організмів, або ж через редукцію
раніше належної їм правосуб’єктності понижує їх до рівня частково правосуб’єктного утворення
чи утворення з ознаками правосуб’єктності.
Таким чином, філософське
тлумачення сутності явища правової суб’єктності розвивається
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як об’єктивні публічні інтереси,
представлені державою та іншими інститутами влади і забезпечені силою останніх. Відповідно,
абстрактна суб’єктність взагалі,
властива людині, у більш конкретному соціальному наближенні першочергово виявляється
правовою суб’єктністю, оскільки
саме право (jus) ще з античних
часів тлумачиться як обумовлена
конкретно-історичними реаліями зовнішня міра свободи волі,
доступна індивіду.
Більше того, хотілося б особливо відзначити, що у реальних
суспільних відносинах правова
суб’єктність постає передумовою
набуття та засобом належної реалізації всіх інших видів соціальної
суб’єктності. Історії відомо безліч
прикладів того, як втрата правової суб’єктності у межах конкретно-історичного соціуму була аналогом соціальної смерті індивіда.
Наприклад, в Афінах у VI ст. до н. е.
найважчим покаранням була
не смертна кара, а повне позбавлення політичних та громадянських прав (так звана атімія) [7, с. 52].
Римському праву відомий інститут
capitis deminutio maxima (що у перекладі з латини означає «найбільше зменшення правоздатності»).
Як відзначається у літературі, розроблений та оформлений квірітами
інститут громадянської (соціальної)
смерті зберігався у законодавстві
деяких європейських країн аж до
середини ХІХ ст. Для середньовіччя
справою богоугодною і корисною
було вбивство оголошеного поза
законом, а тому будь-які злочинні
дії щодо нього були безкарними.
Найдовше інститут громадянської смерті мав місце у Франції –
до 1854 р. За Кодексом Наполеона, засуджений до громадянської
смерті позбавлявся майнових прав,
не мав права брати шлюб, виступати однією із сторін у судовому
процесі, його майно переходило
до спадкоємців так, ніби він помер
[8, с. 16].
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роду, і соціум. Потреба у наданні
теоретично завершеної відповіді
на питання сенсу життя особистості передбачає створення чіткої етичної системи, обґрунтованої філософським пізнанням
кінцевої сутності всезагального
буття, та виклад відповідної програми дій. До речі, свого часу
І. Кант зауважив, що «практичний
філософ – наставник мудрості
навчанням і справою – є філософом у власному сенсі слова.
Тому що філософія є ідеєю досконалої мудрості, що вказує нам
останні граничні цілі людського
розуму» [6, с. 332]. У свою чергу,
практичне виконання етичних
правил у процесі досягнення індивідуальних «граничних цілей»
повинне забезпечити особистості
максимальне розкриття її потенціалу, що можливе лише шляхом
досягнення стану гармонії сенсу
та процесу окремого життя з багаторівневим процесом розвитку
універсуму загалом. Зрозуміло,
що матеріалістична, ідеалістична
філософія чи теологія по-різному
відповідають на фундаментальні світоглядні питання людини.
Для нас зараз важливо підкреслити те, що вже лише існування
філософії як теоретичної форми
світогляду передбачає неминучість вирішення нею проблеми
суб’єкта (індивідуального «я», загального чи всезагального «ми»),
якому адресуються отримані філософські концепти та який, власне,
сам і є тим активним джерелом,
що генерує їх.
Із вик ладеного вище зрозуміло, що онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, праксеологічні
та всі інші сфери філософського
розуміння світу неминуче знаходять своїм предметом пізнання
соціальну дійсність, оскільки саме
вона є життєвим полем кожної
особистості. І саме у соціальній
реальності особистість відчуває
консолідований вплив воль інших
людей, які стосовно неї постають
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теорія та історія держави і права
Предметним полем останніх, зокрема, є визначення абстрактної
сутності суб’єкта та суб’єктності
загалом, якісних етапів та закономірностей їх становлення, виявлення меж, способів, видів та можливостей втілення людиною своєї
суб’єктності, виявлення здатності
людини розпізнати свою індивідуальну суб’єктність у процесі
самоусвідомлення, розвинути її,
позитивно змінити тощо.
Саме об’єктивна «всезагальність» правової суб’єктності як
свого роду ефіру, постійно присутнього у всіх правовідносинах
в якості передумови їх виникнення
та модератора їх змісту, зумовила
те, що теоретичні знання про це
явище права у процесі свого зростання на певному етапі досягають
категоріальної форми існування.
У сучасній теорії права категорія
«правова суб’єктність» закономірно набула ключового значення
як засіб пізнання правової дійсності (минулої, сучасної, майбутньої), а також як один із базових
елементів категоріальної структури
цієї науки. Із категорією «правова
суб’єктність» системно співвідносяться всі найбільш загальні поняття (категорії) теорії права, зокрема,
такі, як «право», «суб’єкт права»,
«правова норма», «правові відносини», «правовий статус» тощо.
Також належить вказати,
що правова суб’єктність, зберігаючи свою сутнісну ідентичність,
є динамічним правовим явищем,
вона змінюється у своїх конкретноісторичних виявах, формах та
способах реалізації відповідно
до етапів соціально-економічного
розвитку суспільства. Тому теоретична реконструкція цього правового явища юридичною наукою
потребує свого постійного оновлення з тим, щоб відповідати критеріям дійсно наукового знання.
Підводячи підсумки, відзначимо, що:
1. У сучасному періоді в загальнофілософському горизонті

a

дання їх відносно виокремлених
предметів у практиці проведення
реальних наукових досліджень.
Крім цього, сутнісна залежність
різних та онтологічно складних
соціальних об’єктів (наприклад,
держави і права) призводить
до того, що вони досліджуються
у межах однієї науки. Між тим,
держава і право є самобутніми
феноменами, хоча і дуже взаємопов’язаними; по аналогії із людиною право можна порівняти
із її душею, а державу – із тілом.
Ознакою об’єктивності позначене також і явище правової
суб’єктності. Однак не зважаючи
на постійну актуалізацію суми
знань про цей предмет юридичної науки, повністю узгодженої
категоріальної дефініції «правова
суб’єктність» у теорії права дотепер не досягнуто, що засвідчено у десятках, якщо не у сотнях
публікацій авторитетних правників. З нашої точки зору, правова
суб’єктність у теорії права повинна
розумітися як іманентний, тобто
абсолютно невід’ємний атрибут
кожного суб’єкта права, наявність
якого, по-перше, принципово
позначає абстрактний статус існування когось власне як суб’єкта права та, по-друге, дозволяє
конкретно дослідити особливості
окремого, особливого чи загального суб’єкта права, оскільки предметно фіксує специфіку структури,
змісту та обсягу доступного йому
правового потенціалу. Іншими
словами, дійсно предметна юридична характеристика кожного
суб’єкта права відбувається лише
у вигляді розгорнутого, змістовного дослідження якраз його правосуб’єктності, адже статус суб’єкта (а саме особи чи іншого діяча
як вольового та активного утворення у його відношенні до об’єкта впливу), по суті, є наперед
заданим, апріорним, доведеним
до теорії права та інших юридичних наук із сфери філософії загалом та філософії права, зокрема.
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в контексті філософії права
як розділу соціальної філософії.
В тій мірі, у якій філософським
розумом вирішується світоглядне
питання про свободу волі людини,
про можливість та необхідність
її обмеження, зокрема, засобами
соціального контролю (включаючи мораль, право та релігію),
філософське пізнання вимушене
своїм, властивим саме їй чином
сформулювати відповідне світоглядне бачення явища правової
суб’єктності. Адже при розгляді
загальної діалектики свободи
та необхідності у житті людини
належить окремо оцінити обґрунтованість примусового обмеження
суб’єктності людини також і засобами права (або, іншими словами,
потрібно визначити міру необхідності обмеження суб’єктності вільного індивіда, зокрема, правом).
На відміну від філософії права,
юридичні напрямки наукового
пізнання ґрунтують свої емпіричні та теоретичні пошуки на основі
так званої «об’єктивності права»,
яка виявляється у його автономності, у визнанні існування права
як самобутнього, самоцінного
та цілісного суспільного явища.
У загальній теорії права, як і в галузевих науках, ведеться пошук
істини переважно у праві «самому по собі» (користуючись виразом І. Канта), тобто відбувається
внутрішнє пізнання елементів
права, котрим характерні «нормативність, системність, загальнообов’язковість, формальна визначеність і т. ін., які за юридичною
природою об’єктивно притаманні
правовим нормам і праву в цілому» [9, с. 174]. Проблеми тієї
чи іншої соціальної обумовленості
права є скоріше предметом соціології, економіки, політології, історії
та інших суспільних наук у межах
їх предметних сфер. Однак належить відзначити, що цілісність
об’єкта пізнання всіх перелічених
вище наук (суспільства) обумовлює поєднання та певне накла-
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4. У ХХ століт ті теоретичне
віддзеркалення явища правової
суб’єктності з необхідністю набуло свого категоріального закріплення у науці загальної теорії
права. На сучасному етапі категорія «правова суб’єктність» перебуває у безпосередньому предметному полі юридичної науки
та розвивається галузевими доктринами на чолі із загальною
теорією права. При цьому методологічною особливістю формування змісту цієї категорії у юридичній науці по відношенню до
специфіки філософського пізнання дійсності, що розгортається на
рівні загального та всезагального,
є свого роду прикладний акцент
у вигляді звернення саме до правового аспекту сутності суб’єктності (який, власне і прийнято
іменувати правосуб’єктністю),
однак зі сторони самобутніх закономірностей його внутрішнього
функціонування.

.u

3. Важливість та змінність реальної правової суб’єктності постійно зумовлювали потребу
в існуванні її адекватного гносеологічного образу, і до моменту
появи загальної теорії права філософія по-своєму відгукувалася
на таку пізнавальну необхідність.
Адже практика суспільного життя
дуже переконливо свідчила,
що правова суб’єктність є умовою
набуття, збереження, обмеження
чи втрати всіх інших видів соціальної суб’єктності. Відповідно, до того
часу, як у Європі сформувалася
загальна теорія права, постійно
відбувалося філософське осмислення явища правової суб’єктності
і здійснювалося воно у вигляді
специфічних гносеологічних рефлексій, форма та зміст яких відповідали конкретно-історичному
рівню розвитку самого філософського пізнання світу, а також індивідуальному стилю розмірковування
кожного окремого філософа.
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категорія «правова суб’єктність»
як виділений предмет пізнання відсутня через методологічні особливості цього рівня
філософського теоретизування.
Однак філософське висвітлення сутності суб’єктності як якісно
визначеного явища дійсності має
світоглядне значення для розуміння загальної сутності також
і правової суб’єктності.
2. У соціальній філософії,
зокрема, у філософії права, фокус
досліджень правової суб’єктності
був та залишається зміщеним
щодо вирішення світоглядних
питань, а саме тих, які стосуються суперечливих проблем буття
суб’єкта у праві та, відповідно, бут тя права д ля суб’єкта.
Таким суб’єктом для філософії
завжди була або людина (як абстрактний, відірваний від суспільства індивід, або ж людина
як образ людства загалом, тобто
як усуспільнений індивід).
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Категорія «правова суб’єктність»
у філософії права та у теорії права

a

В. А. Січевлюк
У статті досліджуються питання, що стосуються пізнання категорії
«правова суб’єктність» у філософії права та у теорії права. Автор показує,
що філософське осмислення цієї категорії має теоретико-світоглядний характер
та зумовлене методологією філософії, скерованою на дослідження загальної суб’єктності
людини, для реалізації якої у соціальній реальності вирішальне значення має
саме правова суб’єктність.

.u

Ключові слова: категорія «правова суб’єктність», філософія права, теорія права.

Стаття надійшла до редакції: 19.01.2018.

i.c
om

Категория «правовая субъектность»
в философии права и в теории права

В. А. Сичевлюк
В статье исследуются вопросы, касающиеся познания категории
«правовая субъектность» в философии права и в теории права. Автор показывает,
что философское осмысление указанной категории имеет теоретикомировоззренческий характер и обусловлено методологией философии, направленной
на исследование общей субъектности человека, для реализации которой
в социальной реальности решающим значением обладает именно
правовая субъектность.
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The category «legal subjectity»
in philosophy of law and theory of law

V. A. Sichevliuk
The article examines the questions concerning the cognition of the category
«legal subjectity» in the philosophy of law and in the theory of law.
The author shows that the philosophical comprehension of this category has theoreticallyideological character and determined by the methodology of philosophy,
aimed at the study of the general subjectity of man, for realization
of which in the social reality a legal subjectity is crucial.
Keywords: category «legal subjectity», philosophy of law, theory of law.
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ПРО НАРОДНУ ЗАКОНОДАВЧУ ІНІЦІАТИВУ:
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ

М. М. Смук
кандидат юридичних наук, заступник директора
Департаменту державної реєстрації
та нотаріату – начальник Управління
з питань нотаріату Міністерства юстиції України

ститут, на думку В. М. Скрипнюк,
дозволяє на практиці поєднати такі
базові принципи функціонування
демократичної державної влади,
як народний суверенітет та суверенітет самої державної влади [1,
с. 86]. Тому не викликає сумніву той
факт, що з переходом нашої держави на принципово новий етап демократичного розвитку з’являється
необхідність у створенні ефективної правової бази для реалізації
народовладдя, в тому числі через
надання народу України права законодавчої ініціативи.
Актуальність теми дослідження
підтверджується недостатністю наукових робіт, що присвячені розробці
актуальних пропозицій щодо правового механізму реалізації права народної законодавчої ініціативи.
Окремі аспекти проблеми реалізації права народної законодавчої
ініціативи досліджували такі вчені,
як Є. Ф. Глухачов, І. М. Жаровська,
Г. В. Задорожня, В. М. Скрипнюк,
І. О. Средницька, Т. О. Тополянсь-
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Право народної законодавчої
ініціативи та механізм його реалізації потребують належної правової регламентації. Сьогодні слід
констатувати, що конституційне
законодавство в цій сфері залишається несформованим. Внаслідок
цього стає неможливо на практиці
реалізувати закріплене в Конституції України право народу на вираження своєї волі в інших, крім
виборів та референдумів, формах
безпосередньої демократії.
Між тим, аналізуючи останні події в історії України, варто
зазначити, що питання побудови
демократичного громадянського
суспільства є вкрай актуальним.
Це питання тісно пов’язане із розширенням форм безпосередньої
демократії, залученням громадян
до законодавчої діяльності. У зв’язку з чим виникає нагальна потреба в удосконаленні законодавчого
процесу, в тому числі шляхом запровадження інституту народної
законодавчої ініціативи. Цей ін-

ка, Л. М. Шипілов, О. В. Щербанюк
та багато інших. Проте на сьогодні відсутні комплексні наукові розробки, присвячені визначенню
порядку реалізації права народної
законодавчої ініціативи та способів
його закріплення в законодавстві
України, що ще раз підкреслює
важливість та актуальність запропонованої теми.
Метою цієї статті є визначення
механізму реалізації права народної законодавчої ініціативи та спосіб його закріплення в законо
давстві України. Для досягнення
поставленої мети необхідно виконати такі завдання: визначити
найбільш доцільну форму реалізації права народної законодавчої
ініціативи, обґрунтувати основні
умови та етапи реалізації права
народної законодавчої ініціативи;
сформулювати законодавчу модель
інституту народної законодавчої
ініціативи.
Безпосередній вплив на ефективність законодавчого регулю
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такої ініціативи – народу України. По-перше, це колективний
суб’єкт – група громадян, значна
чисельність якої не дозволяє фізично зібратися в одному місці,
обговорити концепцію майбутнього законопроекту, його структуру
та зміст. По-друге, суб’єкт законодавчої ініціативи в цьому випадку
може не володіти спеціальними
знаннями щодо юридичної техніки, не має помічників та консультантів у відповідній правовій
галузі за прикладом інших суб’єктів законодавчої ініціативи, позбавлений можливості прямого
фінансування залучення відповідних фахівців до розробки законопроекту за рахунок Державного бюджету. Тобто народ України
як суб’єкт права законодавчої ініціативи, беззаперечно, перебуватиме в нерівних умовах порівняно
з іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Тому виникає необхідність «урівноважити»
відповідні можливості громадян
шляхом надання їм певних гарантій в процесі реалізації права
законодавчої ініціативи.
Таким чином, покладати на громадян України обов’язок подавати
сформований законопроект, що
відповідає всім вимогам юридичної техніки без належної підтримки фахівців, буде помилковим.
Крім того, слід погодитись з думкою З. О. Погорєлової щодо того,
що проводити підготовку проектів
законів повинні ті особи, які володіють фаховими знаннями, практичними навичками [7, c. 51].
У зв’язку з цим, уявляється неможливим запровадження
в Україні інституту сформованої
народної законодавчої ініціативи,
оскільки механізм його реалізації
є організаційно складним, фінансово затратним і потребує спеціальних знань. Тому ймовірність того,
що народ України активно використовуватиме право законодавчої
ініціативи у такій формі, буде дуже
низькою.

a

законодавчої ініціативи на рівні
Конституції України гарантуватиме
реалізацію цього права і спонукатиме державні органи розробити
відповідний механізм у спеціальному законі.
Поряд з цим, існує потреба
у прийнятті закону, що регулюватиме більш вузьку сферу суспільних
правовідносин, а саме тих, що виникатимуть у процесі реалізації
права народної законодавчої ініціативи.
Г. В. Задорожня вважає, що у такому законі має бути чітко виписано: а) з яких питань український
народ не може ініціювати прийняття законів України; б) яким
має бути структурне оформлення
законопроекту; в) якою сукупністю голосів подається «народний»
законопроект на розгляд парламенту; г) за яких умов парламент
може відхилити такий законопроект; г) якою сукупністю голосів народних депутатів буде прийматися
«народний» закон у Верховній Раді
України та ін. [4, с. 28].
При цьому найбільш неоднозначними питаннями у процедурі
реалізації права народної законодавчої ініціативи є: 1) форма законопроекту; 2) порядок розробки
законопроекту та його погодження
з ініціаторами; 3) підстави відхилення законопроекту Верховною
Радою України.
Так, вирішуючи перше питання, слід зазначити, що у світовій
практиці існує два варіанти його
розв’язання. Перший – це так звана
сформована ініціатива, тобто подання законопроекту, оформленого за всіма правилами юридичної техніки та з дотриманням всіх
вимог, визначених законодавством.
Друга – несформована, тобто подання лише концепції майбутнього
законопроекту без його постатейної розробки.
Визначаючи найбільш доцільну
форму реалізації права народної
законодавчої ініціативи, необхідно врахувати специфіку суб’єкта
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вання інституту народної законодавчої ініціативи має наукова сформованість та практична
обґрунтованість моделі відповідного інституту. Це означає, що в законодавстві не тільки має бути
закріплене право народної законодавчої ініціативи, а й повинні
опрацьовуватися різні механізми
його реалізації, виявлені проблеми, що можуть постати на шляху
такої реалізації.
У зв’язку з цим погодимося
з думкою Л. М. Шипілова з приводу
того, що удосконалення здійснення народовладдя в нашій країні
є, перш за все, питанням наближення емпіричної дійсності до ідеальної моделі. Втім, як зазначає сам
науковець, ствердження ідеалу
народовладдя, якщо і є досяжним,
то у перспективі вельми віддаленій.
Ймовірність її настання пов’язана,
перш за все, із зміною людської
природи: перетворення усіх членів
суспільства на високоосвічених,
соціально активних, високоморальних громадян держави [2, с. 183].
Звичайно, ми погоджуємося з наведеною вище думкою.
Однак слід зауважити, що формування розвинутої правосвідомості
громадян, активізація їх участі
у правотворчій діяльності потребують вжиття зустрічних кроків
зі сторони влади, насамперед –
законодавче закріплення інших
форм безпосередньої демократії
та механізму їх реалізації, в тому
числі права народної законодавчої
ініціативи.
Серед українських вчених неодноразово висловлювалась думка
про включення українського народу до суб’єктів права законодавчої
ініціативи. Це питання, зокрема,
підіймали у своїх наукових розробках Є. Ф. Глухачов [3, с. 7], Г. В. Задорожня [4, с. 28], І. О. Средницька
[5, с. 61], О. В. Щербанюк [6, с. 99]
та багато інших.
Погоджуємось з думкою зазначених вчених, оскільки вважаємо,
що закріплення права народної
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При цьому внесенню законопроекту в порядку реалізації права
народної законодавчої ініціативи в Республіці Білорусь передує
його реєстрація в Центральній
комісії, яка доручає Міністерству
юстиції перевірити його на предмет відповідності вимогам закону
«Про нормативно-правові акти Республіки Білорусь», тобто фактично
провести правову експертизу законопроекту. Тільки після реєстрації належним чином оформленого
та перевіреного законопроекту
ініціативна група може розпочинати збір підписів на підтримку його
подання до парламенту. Для цього
допускається проведення агітацій,
мітингів тощо. Характерно, що видатки, пов’язані із зібранням необхідної кількості підписів, покладаються на ініціативну групу.
Описаний вище механізм реалізації права народної законодавчої
має ряд недоліків, і тому на практиці в Республіці Білорусь це право
не було реалізоване жодного разу
[9]. Крім того, аналіз Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України» [10] та Розпорядження
Голови Верховної Ради України
«Про затвердження Положення
про порядок роботи у Верховній
Раді України із проектами законів,
постанов, інших актів Верховної Ради України» [11] показує,
що проведення експертизи законопроектів здійснюється після
їх реєстрації у секторі реєстрації законопроектів Верховної
Ради України.
Тому повністю копіювати процедуру реалізації права народної
законодавчої ініціативи, визначену законом Республіки Білорусь
«Про порядок реалізації права законодавчої ініціативи громадянами
Республіки Білорусь», в національному законодавстві не варто: необхідно враховувати особливості
регулювання законодавчої процедури в нашій державі.
Для визначення оптимальної
моделі інституту народної зако-
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сувало більшість від конституційного складу [6, с. 99].
Висловлена вказаним науковцем думка, звичайно, є цілком логічною, але слід врахувати
складність процедури проведення всеукраїнського референдуму.
Тому надавати такої форми праву
народної законодавчої ініціативи,
при якій обов’язковим є винесення
законопроекту на всенародне голосування, видається недоцільним.
Звертаючись до шляхів вирішення проблеми щодо форми
права народної законодавчої ініціативи та механізму його реалізації в зарубіжних країнах, можемо
дійти до висновку, що переважаючою є сформована народна законодавча ініціатива. Якщо в розвинутих європейських країнах
(Швейцарія, Польща) такий інститут
успішно функціонує, то в постсоціалістичних державах, в яких правосвідомість та правова культура
громадян перебувають на досить
низькому рівні, право законодавчої ініціативи громадянами майже
не використовується.
Наприклад, в Республіці Білорусь питання про порядок реалізації права народної законодавчої
ініціативи вирішується законом
«Про порядок реалізації права
законодавчої ініціативи громадянами Республіки Білорусь».
Відповідно до цього закону внесений громадянами в порядку
реалізації права законодавчої
ініціативи законопроект повинен
відповідати Конституції Республіки Білорусь, вимогам, встановленим законом Республіки
Білорусь від 10 січня 2000 р.
«Про нормативно-правові акти
Республіки Білорусь», а також іншими законодавчими актами Республіки Білорусь. Для розробки
та оформлення законопроекту
утворюється ініціативна група
у кількості ста осіб, яка має бути
зареєстрована у Центральній
комісії. Там же після розробки
реєструється законопроект [8].
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Альтернативною формою реалізації права народної законодавчої
ініціативи є несформована ініціатива, тобто подання лише загальної концепції майбутнього закону
з покладанням обов’язку розробки законопроекту, що відповідає
всім вимогам юридичної техніки,
на Верховну Раду України в особі
відповідного комітету. Однак в такому випадку виникає загроза
іншого характеру – розроблений
комітетом законопроект може виявитися таким, що не відповідає
заявленій суб’єктом законодавчої
ініціативи концепції, і як наслідок –
не вирішує поставленого перед
розробниками законопроекту
завдання. В цьому разі необхідне
погодження розробленого законопроекту з його ініціатором, перед
винесенням на розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради
України, або потрібна присутність
представників (ініціативної групи)
на засіданнях комітету з обговорення законопроекту.
Отже, питання про визначення
форми законопроекту, поданого
в межах реалізації права народної
законодавчої ініціативи, та порядку
його розробки є досить складним
та неоднозначним. Тому для його
вирішення звернемось до наукових
пропозицій та світової практики.
Так, на думку О. В. Щербанюк,
аналіз існуючих моделей у конституційній практиці доводить, що найбільш адекватним в нашій країні
може стати закріплення інституту
народної законодавчої ініціативи,
яка вноситься в парламент, а потім
виноситься на народне голосування. Науковець вважає, що з метою
уникнення потенційної ситуації використання форм безпосередньої
демократії для підміни інституту
представницької демократії, яким
є парламент, визнати за Верховною Радою України право призначати всеукраїнський референдум,
на який виноситься відповідний
законопроект, якщо за рішення про
проведення референдуму проголо-
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Конституції України та про зміну
території держави;
3) мінімальна кількість голосів
громадян України, що володіють
виборчим правом, необхідна для
реалізації права законодавчої ініціативи, складатиме 450 тис. (1%
від розміру населення держави),
зібраних щонайменше з 2/3 території держави;
4) для розробки законопроекту передбачатиметься утворення ініціативної групи у кількості
не менше 100 осіб, яка самостійно
розробляє відповідний законопроект, або доручає цю роботу комітету Верховної Ради України, який
має бути спеціально утворений
для сприяння у реалізації народної
законодавчої ініціативи;
5) якщо законопроект розроблений ініціативною групою самостійно, то надалі вона звертається до
Верховної Ради України для його
розміщення на офіційному сайті
з метою ознайомлення громадян
України з відповідним законопроектом та зібрання необхідної кількості голосів; витрати, пов’язані
із зібранням необхідної кількості
голосів для реалізації права законодавчої ініціативи, мають компенсуватися за рахунок Державного бюджету, але тільки у випадку,
якщо необхідна кількість голосів
буде зібрана і законопроект буде
зареєстрований у Верховній Раді
України. Встановити максимальний
термін для збору голосів 4 місяці
з моменту оприлюднення постатейно розробленого законопроекту
на офіційному сайті Верховної Ради
України;
6) якщо законопроект розроблений ініціативною групою самостійно, то Верховна Рада України не
може відмовити у його реєстрації на
підставі не відповідності вимогам
юридичної техніки, недосконалості
окремих його положень; натомість
він передається на доопрацювання
до відповідного комітету;
7) у разі якщо ініціативна група
бажає залучитися підтримкою

a

дувати внесення відповідних змін
та доповнень до Конституції України. Також потребує доопрацювання
механізм реалізації цього права,
його детальна регламентація.
Крім того, в 2013 р. народним
депутатом України В. В. Колесніченком було подано до Верховної Ради України законопроект
«Про правотворчу народну ініціативу» від 30 грудня 2013 р. (реєстр.
№ 3847). Пізніше, в квітні 2014 р.
цей законопроект був відкликаний ініціатором, однак необхідно
зауважити, що в ньому містилися
цікаві положення. Зокрема, визначалося поняття правотворчої народної ініціативи, форми її реалізації, до яких було віднесено:
пропозиція зі зміни законодавства (неоформлена народна ініціатива) та/або пропозиція проекту законодавчого акта чи змін
конкретних норм законодавства
(оформлена народна ініціатива)
та/або сформульована позиція
щодо схвалення або несхвалення
проекту законодавчого акта. Для
висування правотворчої ініціативи
передбачалось утворення ініціативної групи у кількості не менше
трьох осіб, а необхідна мінімальна
кількість підписів на підтримку законопроекту складала 45 тис. [14].
Не зважаючи на досить прогресивний характер законопроекту,
він все ж таки мав ряд недоліків,
основний з яких – відсутність відповідних доповнень до ст. 93 Конституції України в частині визначення суб’єктів законодавчої ініціативи.
Отже, пропонуємо в майбутньому законі «Про народну законодавчу ініціативу» визначити такий
механізм реалізації відповідного
права:
1) громадяни України можуть
виступати ініціатором будь-якого
законопроекту, крім законопроектів з питань податків, бюджету
та амністії;
2) народ України повинен мати
виключне право законодавчої ініціативи з питань прийняття нової
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нодавчої ініціативи варто також
проаналізувати законодавчі спроби закріплення права народної
законодавчої ініціативи, що мали
місце у діяльності Верховної Ради
України.
Так, на розгляді Верховної Ради
України знаходиться законопроект «Про внесення змін до Закону
України «Про Кабінет Міністрів
України» (щодо права громадян на внесення законопроекту,
за наявності не менш як 100 тисяч
підписів на його підтримку)»
від 3 квітня 2012 р. (реєстр.
№ 10296). В ньому пропонується
надати громадянам України (ініціативній групі) права внесення до Кабінету Міністрів України проекту
закону, якщо збереться не менш
як 100 тисяч підписів громадян
на підтримку цього законопроекту, за умови, що підписи зібрано
не менш як у п’яти областях і не
менш як по п’ятнадцять тисяч підписів у кожній області [12].
Водночас у Висновку Головного науково-експертного управління щодо цього законопроекту
вказується на ряд недоліків, що
має законопроект. Зокрема, зазначається, що передусім він суперечить положенням Конституції
України, оскільки в ст. 93 серед
суб’єктів права законодавчої ініціативи не значиться народ України.
По-друге, висловлюються зауваження до самої процедури подання законопроекту: подання законопроекту через Кабінет Міністрів
України, уповноваження Міністерство юстиції України надавати від
свого імені висновок щодо законопроекту, внесеного громадянами
до Кабінету Міністрів України тощо.
У зв’язку із чисельними недоліками
управління рекомендувало відхилити зазначений законопроект [13].
Висновки Головного науковоекспертного управління є цілком
обґрунтованими. Беззаперечно, що
прийняттю спеціального закону,
який регулюватиме право народної
законодавчої ініціативи, має пере-
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бюлетень міністерства юстиції україни
ного суду України відмови у прийнятті законопроекту Верховною
Радою України або відмови відповідного комітету у розробці
законопроекту за дорученням ініціативної групи;
11) в окремому розділі законопроекту визначити порядок подання законопроекту та зібрання
підписів в його підтримку за допомогою інформаційно-комунікативної мережі Інтернет.
Перспективою подальших наукових досліджень в цій сфері має
стати визначення способів конституювання інституту народної
законодавчої ініціативи.

a

заний підготувати законопроект
у місячний термін з дня звернення
ініціативної групи;
9) визначити право уповноважених представників ініціативної
групи бути присутніми на засіданнях комітету з питань розробки
законопроекту, а також його подальшого розгляду в інших комітетах Верховної Ради України; покласти на Верховну Раду України
зобов’язання відкритого розгляду відповідного законопроекту
протягом двох місяців після його
реєстрації;
10) надати право на оскарження до Вищого адміністратив-
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відповідного комітету Верховної
Ради України та доручити йому
розробку законопроекту, ініціативна група лише визначає концепцію майбутнього законопроекту:
які питання повинні бути в ньому
вирішені, обґрунтування необхідності його прийняття;
8) підставами для відмови
у прийнятті комітетом Верховної Ради України рішення про
розробку законопроекту можуть
бути: необґрунтованість законопроекту або якщо заявлена концепція суперечить Конституції та
законодавству України. Комітет
Верховної Ради України зобов’я-
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ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО НАРОДНУ ЗАКОНОДАВЧУ ІНІЦІАТИВУ:
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ
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М. М. Смук
У статті розроблено загальнотеоретичну концепцію закону про народну законодавчу
ініціативу; запропоновано науково-теоретичну модель інституту народної законодавчої
ініціативи, що має бути втілена в законодавстві України; обґрунтовано ефективність
запропонованої моделі та доцільність її впровадження в нашій державі.
Ключові слова: народна законодавча ініціатива, закон, механізм, реалізація.
Стаття надійшла до редакції: 4.01.2018.

Закон Украины о народной законодательной инициативе:
научно-теоретическая концепция

co

Н. Н. Смук
В статье разработана общетеоретическая концепция закона о народной
законодательной инициативе; предложена научно-теоретическая модель института
народной законодательной инициативы, которая должна быть воплощена
в законодательстве Украины; обоснована эффективность предложенной модели
и целесообразность ее внедрения в нашем государстве.
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THE LAW OF UKRAINE ABOUT THE NATIONAL LEGISLATION INITIATIVE:
SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONCEPT

M. M. Smuk
In the article the general theoretical concept of the law on the people’s legislative initiative;
proposed a theoretical model of scientific institute of national legislative initiatives
to be implemented in the legislation of Ukraine; the effectiveness of the proposed model
and the feasibility of its implementation in our country.
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читись щодо соціальної основи
злочинності.
Перш за все, слід сказати
і про саме поняття злочинності.
Зазвичай злочинність розглядають як історично мінливе, соціальне та кримінально-правове
явище (або феномен), що є сукупністю (системою) злочинів, скоєних у відповідній державі (регіоні) за той чи інший період часу.
Злочинність породжується соціальними явищами і процесами,
проявляється в масштабі всього
суспільства, найповніше виявляє
себе через масу злочинів.
Понят тя злочину держава
визначає у кримінальному законі.
Так, згідно з ч.1 ст.11 Кримінального кодексу України, злочином
є передбачене цим Кодексом
суспільно небезпечне винне
діяння (дія або бездіяльність),
вчинене суб’єктом злочину. Злочин – це завжди винне діяння
осудного суб’єкта, який досяг
певного віку, в якому він може
усвідомлювати значення своїх
вчинків і керувати ними.
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Б о р от ь б а з і з л о ч и н н і ст ю
в будь-якій країні є одним з пріоритетних напрямів діяльності
держави. Ця проблема актуальна
і для сучасної України, у якій різко
ускладнилась криміногенна обстановка. До традиційних причин
і умов злочинності нині додалися
негативні обставини, що випливають з труднощів сьогоднішнього
розвитку країни. Першість серед
соціальних проблем, які постали перед Україною, займає війна
на сході країни, невдалі або незавершені реформи в усіх сферах
суспільного життя, повна підпорядкованість основних ресурсів
держави меншості, ігнорування
соціальних проблем більшості,
економічна криза, девальвація
національної валюти, спад промислового виробництва, що спричиняє значне скорочення робочих
місць, зубожіння населення, корупція, – все це стимулює катастрофічне зростання злочинності.
У зв’язку з цим для планування
ефективних заходів у боротьбі
зі злочинністю необхідно визна-

Така ознака, як належність до
соціальних явищ, яка завжди присутня у цьому понятті, не дає можливості розмежувати злочинність
і злочин, девіантність, взаємодії
у соціумі. Використовуючи цю ознаку, можна говорити про генезис
злочинності, а не її поняття [1].
Що ж являють собою соціальні явища? Це всі ті аспекти соціального життя, які є результатом спільної діяльності людей,
що є прямим наслідком сформованих у даний час і попередній період відносин між людьми.
Соціальним явищем можна визнати певний окремий злочин, разом
з тим не кожен злочин обов’язково
є наслідком відносин між людьми,
він може бути навіть психологічною потребою неосудної людини. Про попередні відносини
між людьми не може бути й мови
у випадку вчинення необережного злочину.
Доречно врахувати й ту обставину, що явище у філософії –
це прояв, вираження сутності,
те, у чому сутність виявляється.
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кримінологія
покоління, де сімейний добробут
і спадок мають набагато більший
вплив на економічні перспективи,
ніж талант і важка праця. І це працює в двох напрямах: так само,
як діти із забезпечених сімей
з більшою ймовірністю будуть
багатими в зрілому віці, а діти,
скажімо, колишніх робітників,
які працюють з дитинства, з більшою ймовірністю, також будуть
з дитинства працювати [5].
Ці світові тенденції повною
мірою реалізуються і в Україні,
де розрив між багатими і бідними приголомшує, а майнова
нерівність позначається на спрямованості злочинних посягань.
Це н т р о м п р от и п р а в н и х д і й ,
особливо тяжких, нині стали значні матеріальні цінності і грошові
кошти. Серед загальної кількості
зареєстрованих правоохоронними органами кримінальних
проявів значний відсоток складають саме крадіжки, грабежі,
шахрайство [6].
Найголовнішою причиною
бідності широких верств населення в Україні, за словами членакореспондента НАН України,
а к а д е м і к а НАП р Н Ук р а ї н и
В. Ф. Сіренка, є несправедливий
і незаконний розподіл власності.
Складно заперечити таке його
твердження: «Суспільні багатства
повинні належати всім, а приватним особам повинно належати те,
що видобуто їх власною працею.
У цьому полягає великий принцип соціальної справедливості,
що виключає бідність як масове і хронічне соціальне явище»
[7, с.120].
Бідність та відсутність економічного зростання доповнюється величезним зовнішнім боргом України. Станом на початок
січня 2018 р. зовнішній економічний борг України ск лав
83% від ВВП країни. Це означає,
що кожен заборгував міжнародним фінансовим організаціям
приблизно 1800-1900 доларів [8].

a

зростання девіацій, є фундаментальне протиріччя між відносно
однаковими потребами людей
та істотно нерівними можливостями їх задоволення. Нерівність
можливостей задоволення потреб переважно визначається
місцем індивідів і соціальних
груп у соціальній структурі суспільства. Інакше кажучи, соціальну нерівність можна розглядати як одне із значущих джерел
злочинності. Сучасну людину вже
не задовольняє роль спостерігача за добробутом інших, вона
сама прагне до добробуту. Заслуговує на увагу думка відомого
німецького юриста і психолога
Г.-Й. Шнайдера, що «об’єктивна»
бідність не сприяє росту злочинності до того часу, поки всі у суспільстві перебувають у більш
або менш однаково тяжкому матеріальному становищі. Злочинність зростає з виникненням відчуття бідності, яке проявляється
тоді, коли окремі люди у суспільстві добробуту виявляються безробітними і, відповідно, «відносно
бідними» [3, с. 5-6].
Нещодавно міжнародне об’єднання Оксфам (Oxfam), метою
діяльності якого є вирішення
проблем бідності та пов’язаної
з нею несправедливістю, опублікувало чергову доповідь про
майнове розшарування в світі.
У цьому звіті, приуроченому
до міжнародного економічного
форуму в швейцарському Давосі,
вказується, що статки найбагатших людей планети за рік зросли
і тепер лише 1% населення Землі
володіє більш ніж половиною
всіх багатств. Бідна ж половина
населення Землі задовольняється
менш 1% світового багатства, або
навіть 0,5%, якщо відняти їх чисті
борги [4]. На думку професора
економіки Корнельського університету Каушика Басу, відмінності
в прибутках і добробуті стали настільки екстремальними і вкоріненими, що вони проходять через
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Ф е н о м е н ( г р е ц . φ αιν όμε ν ον,
від φαίνεσθαι – бути, бути видимим, також – здаватися) – явище,
предмет, даний у чут тєвому
спогляданні (у досвіді, що осягається за допомогою відчуттів).
Феномен принципово відрізняється від ноумена, який залишається за межами досвіду
і є предметом інтелектуального споглядання. Якщо терміном
«ноумен» позначають приховану
сутність предмета або явища, осягнути яку можна хіба що в процесі
його глибокого вивчення, осмислення, умоглядного споглядання,
то терміном «феномен» – результат впливу предмета на органи
чуття, зовнішній прояв якоїсь речі,
помилково сприйнятий як її сутність. Феноменом також називають незвичайне, рідкісне явище,
винятковий факт [2].
Поняття терміна має містити
сукупність істотних його ознак,
які відмежовують даний термін
від усіх інших. Виходячи з вищесказаного, пропонується таке поняття злочинності: це сукупність
злочинів одного або кількох видів,
що мають масовий характер і закономірно повторюються у країні
або окремому регіоні протягом
певного періоду часу.
Головною, найбільш суттєвою
ознакою злочинності є сукупність злочинів, їх повторюваність.
Якщо значного поширення набув
якийсь один злочин, наприклад шахрайство, у такому разі
не можна говорити про злочинність. Це буде лише розповсюджене шахрайство. А от якщо мають
місце масове шахрайство, розбої,
грабежі, вбивства і т. д., все це повторюється, – це вже злочинність. Отже, не буде коректним
твердження, що злочинність –
соціальне явище. Це сукупність
соціальних явищ.
Н а й в а ж л и в і ш и м со ц і а л ь ним чинником, що діє у всіх сучасних суспільствах і викликає
поряд з комплексом інших явищ
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вже сформувався особливий
тип особистості з кризовою
або катастрофічною свідомістю.
Апатія, цинізм, байдужість пересічної людини – це реалії сьогодення. Людина відгороджується
від «незручної» соціальної реальності жорстким психологічним
бар’єром, повністю занурюється
у приватне життя. Захист від світу,
як доведено психологами, потребує постійної підтримки і підтвердження. Для цього носій катастрофічної свідомості розшукує
будь-яку негативну інформацію
про чужий для нього, зовнішній
світ. Позитивна інформація ним
просто заперечується, сприймається як помилкова. При цьому
для сучасної людини, як і для суспільства загалом, характерна
підвищена сугестивність і доступність для маніпуляцій зовні, агресивність стосовно зовнішнього
світу і самої себе.
Перешкодою для політичного,
економічного і духовного розвитку країни є корупція. Вона породжує неприпустимі диспропорції
не лише в системі управління
і функціонування державних інститутів, а й впливає на формування суспільної свідомості. Цікаву
думку з приводу природи корупції висловив В. Крамер. За його
словами, корупція є природною
формою пристосування нерозвиненої людини до умов розвинутої
цивілізації. Кожен прагне жити
гідно, але жити доводиться відповідно до своїх достатків. Орієнтуючись на західні зразки економіки за умов іншої реальності,
людина лише шукає способи непомітно вкрасти через бюджет,
фінансування соціальних виплат,
ринок, податки, маніпулювання
фінансами. Набувши ж схильності
утримуватися від злочинів, підлості, грубості і нахабства, людина
тим самим позбувається засобів
виживання за умов дефіциту ресурсів [10]. На жаль, тут сперечатись важко. Звісно, не всі люди
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з тим поглиблює проблеми цього
суспільства.
Ро з гл я д а ю ч и з л о ч и н н і ст ь
як системне утворення, неможливо не помічати існування
взаємозв’язку між криміногенними факторами, що належать
до соціальних обставин та індивідуальної біопсихічної сфери.
Індивідуальні властивості особистості, звичайно ж, позначаються
на її поведінці. Так, особи, які не
здатні володіти собою, люблять
пригоди, нетерплячі та імпульсивні, здатні діяти необдумано. За
звичай особи, які вчиняють умисні злочини, егоцентричні, байдужі
і нечутливі до страждань і потреб
інших людей. Крім того, результатом багатьох злочинів є не задоволення потреб, а звільнення від
миттєвого гніву. Особи, нездатні
до саморегуляції, важко переносять розчарування, вони не схильні реагувати на конфлікт вербально, вважають за краще вирішувати
проблеми за допомогою фізичної
сили. Саме такі люди найбільше
схильні до протиправної поведінки [9, с.114].
До протиправних вчинків
може призводити моральна деградація особистості. Недоліки
морального виховання проявляються в тому, що людина не має
жодних уявлень про обов’язок,
честь і гідність, звикає робити
тільки те, що їй вигідно і безпечно. Дотримання свого слова, виконання взятих на себе зобов’язань
перед іншою людиною для такого індивіда не є обов’язковим.
Людина звикає, що їй можна все,
всі інші особи є лише засобом досягнення її інтересів. Перешкоди,
які стоять на шляху, долаються
будь-якими методами, аби вони
були ефективні. Ситуація стає
особливо небезпечною, якщо така
деградація відбувається з особою, наділеною владними повноваженнями, яка має можливість
впливати на долю інших людей.
Можна стверджувати, що зараз
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Низький рівень заробітної плати
українців і дефіцит робочих
місць для кваліфікованих працівників провокує масштабну міграцію частини населення країни.
Про реальне становище населення красномовно свідчить і той
факт, що протягом 2017 р. вісім
мільйонів українських сімей,
тобто половина домогосподарств
в Україні, звернулися за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг.
Нині збільшується кількість
людей, які втратили свій соціальний статус і не змогли набути новий. Системи цінностей,
що існували, вже зруйновано,
а нові не створено. Це призводить до психологічного дискомфорту населення, його дезорієнтації, розгубленості, дезадаптації
і масової девіантної поведінки.
У результаті зростає правовий нігілізм, знижується поріг нетерпимості до злочинності, стирається
межа між аморальною поведінкою і злочином. Право як цінність,
регулятор поведінки, все більше
замінюється сваволею, груповою
доцільністю.
Можливі ситуації, коли правовий нігілізм провокує саме
право. Прикладом такої ситуації
є прийняття протизаконних актів,
недосконалих та неефективних
законів, які не в змозі забезпечити захист інтересів громадян.
Безнормність породжує тотальну
криміналізацію соціальних відносин. Криміналізація ж суспільних відносин, будучи результатом
еволюції злочинності, відсутності
ефективного запобігання їй, маргіналізації суспільства та створен ня умов, за яких послуги криміналітету виявляються
для частини соціуму більш прийнятними, ніж послуги, які може
надати держава, у свою чергу,
сприяє подальшій небезпечній
еволюції злочинності. Формуючись як відображення суспільства, кримінальна сфера разом
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ція, корупція, бідність, конфлікти
у суспільстві, – ось соціальна основа злочинності.
Поряд із загальними соціальними, економічними, політичними факторами, що сприяють
поширенню злочинності, слід
брати до уваги і психологічні, біологічні фактори, що визначають
той чи інший варіант поведінки
в кожному конкретному випадку.
Бездіяльність держави є основною детермінантою злочинності.
На місце відсутнього правового
регулювання суспільних відносин
завжди приходить кримінальне
його регулювання. Держава має
належним чином виконувати
всі свої функції. Лише комплексний вплив на всі сфери суспільного життя може істотно зменшити
ймовірність злочину.

a

безвідповідальна перед простими людьми, що навіть не може
наважитись застосувати правові
заходи до тих, хто порушує норми
права, бо й сама виступає причиною таких порушень. Атмосфера
неконтрольованості та безвідповідальності і призвела до цілої
низки протиріч, що виливаються
в систему конфліктів влади і народу на політичному, економічному
та правовому рівнях» [11].
Таким чином, соціальна основа злочинності – це сукупність
соціальних факторів, що сприяють
злочинності. Нестабільні і непродумані трансформації економічної, політичної, соціальної і культурної сфер життя, порушення
принципу рівності, несправедлива приватизація, різке соціальне
розмежування, безробіття, інфля-
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шукають можливості, як простіше
вкрасти, але таких багато. Тому
пріоритетною у протидії корупції
має стати стратегія вжиття заходів, які спрямовані не на корупціонера, а на ліквідацію стимулів
до корупційної діяльності.
Поширенню злочинності
сприяє бюрократизація управлінського апарату, будь-які конфлікти
у суспільстві. Слід погодитись з доктором соціологічних наук, професором М. І. Пірен, яка стверджує,
що переплетення авторитаризму з бюрократизмом породжує
особливе духовне середовище,
де є потяг до наживи, грошей, розквітає рабська покора, догматизм
мислення, консерватизм, соціальна апатія, зникає довіра до політико-владної еліти в суспільстві.
«Політико-владна еліта настільки
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СОЦІАЛЬНА ОСНОВА ЗЛОЧИННОСТІ
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В. І. Тимошенко
Обґрунтовується поняття злочинності як сукупності злочинів одного або кількох
видів, що мають масовий характер і закономірно повторюються у країні або окремому
регіоні протягом певного періоду часу. Стверджується, що соціальну основу злочинності
складають непродумані трансформації економічної, політичної, соціальної і культурної
сфер життя, порушення принципу рівності, несправедлива приватизація, різке соціальне
розмежування, безробіття, інфляція, корупція, бідність, конфлікти у суспільстві.
Ключові слова: злочинність, суспільство, бідність,
криміналізація, особистість, корупція.

i.c
om

Стаття надійшла до редакції: 30.01.2018.

Социальная основа преступности

co

В. И. Тимошенко
Обосновывается понятие преступности как совокупности преступлений одного
или нескольких видов, имеющих массовый характер и закономерно повторяющихся
в стране или отдельном регионе в течение определенного периода времени.
Утверждается, що социальную основу преступности составляют непродуманные
трансформации экономической, политической, социальной и культурной сфер жизни,
нарушение принципа равенства, несправедливая приватизация, резкое социальное
разграничение, безработица, инфляция, коррупция, бедность, конфликты в обществе.
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Ключевые слова: преступность, общество, бедность,
криминализация, личность, коррупция.
Получено: 30.01.2018.

The social basis of crime

V. I. Tymoshenko
The author’s concept of criminality as a set of crimes of one or several types having a mass
character and regularly repeating in a country or a separate region during a certain period
of time is substantiated. The opinion that the social basis of criminality is a set of social factors
contributing to criminality is proved. The unstable and ill-conceived transformations
of the economic, political, social and cultural spheres of life, violation of the principle of equality,
unfair privatization, sharp social dissociation, unemployment, inflation, corruption, poverty,
conflicts in society is a social basis of criminality.
Keywords: criminality, society, poverty, criminalization, personality, corruption.
Received: 30.01.2018.
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кримінальний процес
УДК 343.81

Особливості системи
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виконання покарань Королівства Данія
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М. І. Рудницьких
кандидат юридичних наук, доцент кафедри
пенітенціарної діяльності Інституту
кримінально-виконавчої служби

кроком на шляху реформування
Державної кримінально-виконавчої служби України. Водночас
запозичення зарубіжного досвіду
не повинно ставати сліпим копіюванням. Цілком доречно зауважує Є. Ю. Бараш, що у кожної
країни є своя кількість населення, особливості адміністративнотериторіального устрою, правові
традиції, особливості судової системи – це необхідно враховувати
при використанні зарубіжного досвіду [2, с. 9]. Такі вчені, як К. А. Автухов, Є. Ю. Бараш, О. Г. Колб,
А. Х. Степанюк та багато інших,
досить часто звертаються у своїх
дослідженнях до аналізу передових здобутків у пенітенціарній галузі європейських країн з пропозиціями запровадження окремих
елементів в Україні.
Таким чином, у працях науковців ми можемо детально ознайомитися із особливостями системи
виконання покарань тієї чи іншої
країни. Однак вибір країни, досвід
якої використовується, не завжди
продиктований актуальністю,
а наявним матеріалом у відкритих джерелах чи можливостями
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Сьогодні усі демократичні
процеси, що відбуваються у найважливіших сферах суспільного життя в Україні, так чи інакше
пов’язані із запровадженням позитивного досвіду європейських
країн. Не є винятком і українська
система виконання покарань – сучасні реформи в її структурі здійснюються за допомогою запозичення корисного досвіду Канади,
Великобританії, Швеції та ін.
Сучасна наука і практика застосування кримінально-виконавчого права часто звертаються
до досліджень зарубіжного досвіду виконання покарань. Користь від його вивчення та аналізу відкриває перед юристом
нові горизонти, дозволяє йому
краще пізнати право своєї країни,
оскільки специфічні риси цього
права особливо чітко виявляються порівняно з іншими системами
[1, с. 38]. Варто також враховувати,
що окремі новостворені державні
інститути, як-от служба пробації,
базуються на іноземному досвіді
роботи із засудженими, а тому
використання напрацювань європейських колег є логічним
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автора знайти та перекласти необхідну інформацію або ж навіть відвідати цю країну. У такому разі існує ризик, що дійсно
гарні передові ідеї залишаються
непоміченими. Частково така ситуація спостерігається з Данією:
незважаючи на те, що об’єктивно
ця країна досягла гарних результатів у сфері виконання покарань
(її реформування розпочалося
у 2010 р. , а сама система виконання покарань дійсно спрямована на допомогу особі не вчиняти
повторні злочини), зарубіжний
досвід Данії ще не ставав предметом наукового аналізу.
Метою нашої статті є аналіз
системи виконання покарань Королівства Данія з можливістю
запровадження окремих її елементів в українську. Відповідно
до мети сформульовані основні
завдання, а саме: проаналізувати
систему пробації в Данії; висвітлити загальні тенденції функціонування тюрем; на основі отриманих даних внести пропозиції
щодо запозичення корисного
данського досвіду у пенітенціарній сфері України.

бюлетень міністерства юстиції україни
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від відбування покарання з випробуванням. Служба пробації
та співробітники служби пробації відносно незалежні в своєму
контакті з клієнтами, вона співпрацює з відділами соціальних
служб в муніципальних та інших
відповідних державних органах
Загалом служба пробації підтримує і контролює усіх осіб, що
є суб’єктами кримінально-виконавчих правовідносин. У випадках,
коли засудженими є неповнолітні (15-17-річні) або з психічними відхиленнями, засуджені до
спеціального лікування, залучаються соціальні служби або психіатричні фахівці. Вік кримінальної
відповідальності в Данії складає
15 років, і хоча пробація може
працювати з неповнолітніми
злочинцями, усе одно робиться
все можливе, щоб неповнолітні
перебували під егідою соціальних
служб та були поза системою виконання покарань.
Представники данської системи виконання покарань визнають,
що раніше в їх роботі діяв принцип
«ніщо не працює», він стосувався
виправлення і соціальної роботи
із засудженими. Однак з часом
стало зрозуміло, що все ж засуджені потребують допомоги
для повноцінної реінтеграції в суспільство, а деякі інструменти є досить ефективними. А тому принцип
був змінений на «щось працює для
когось» – таке ставлення пояснює,
що, врешті-решт, окремі засоби
впливу є дієвими і варто все одно
докладати зусиль та працювати
із засудженими.
Служба пробації має 13 офісів
по всій Данії, які виконують такі
завдання: 1. Нагляд за звільненими умовно-достроково; клієнтами,
які мають умовний термін; засудженими до громадських робіт; клієнтами, які підлягають електронному
моніторингу; клієнтами, яким призначено примусове лікування.
2. Підготовка досудових доповідей.

.u

волення потреб кожного клієнта
в підтримці, керівництві наскільки
це можливо.
Служба тюрем та пробації
Данії є однією цілісною державною структурою, яка вирішує широкий спектр завдань всередині
і поза в’язницями. У 1993 р. Служба розробила «Програму принципів тюрем і пробації в Данії».
Враховуючи період реформування та суттєву перебудову організації діяльності, програма принципів усе одно не була змінена
або скасована, що свідчить про
її універсальність. Відповідно
до вищевказаного документа основним завданням Служби тюрем
та пробації Данії є виконання покарань [4]. Тому цей державний
інститут здійснює такий контроль,
який необхідний для виконання
покарань, водночас підтримує
та мотивує злочинця, щоб він міг
жити без вчинення злочину, допомагаючи особистому, соціальному, професійному і освітньому
розвитку. Ці два аспекти одного
завдання є взаємодоповнюючими. Таким чином, не може бути
й мови про те, що один більш важливий, ніж інший. Їх можна сформулювати, як: «контроль та безпека», «підтримка та мотивація».
У складі Міністерства юстиції
Данії, як центрального органу,
що очолює цю службу, створено
Службу тюрем та пробації, від неї
відходять чотири регіональних
офіси, що географічно охоплюють всю країну, вони розташовані
у Копенгагені, Зеланді, Колдінгу
та Хобро. Ці офіси координують
роботу місцевих тюрем і служб
пробації цього регіону.
Діяльність служби пробації
здійснюється здебільшого у напрямку підтримки та мотивації клієнта. Водночас необхідно
забезпечити контроль і нагляд,
адже у більшості клієнтів є умови
та обов’язки, які вони повинні виконувати в рамках відбування покарання чи звільнення
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Данія порівняно з багатьма
іншими країнами, особливо за
межами Європи, характеризується високим рівнем життя усього
населення, що значно впливає на
стандарти роботи державних інститутів. Населення Королівства
Данія станом на вересень 2017 р.
становило 5,78 млн осіб. Загальна
чисельність осіб, що перебувають
у тюрмах (у тому числі в місцях
попереднього ув’язнення / підслідні) – 3 418, із яких: 4 % жінки,
0,3 % – це неповнолітні (18 осіб)
[3]. Співвідношення тюремного
населення (на 100000 населення
країни) – 59. Цікаво, що 28,3 % від
загальної кількості засуджених –
це іноземці, кількість яких значно
збільшилася у зв’язку із міграційними процесами останні 2 роки.
Данія належить до континентальної правової системи, це означає, що велика увага, як правило,
приділяється фундаментальним
юридичним правам і суворому
дотриманню правових норм. Європейська конвенція про права
людини стала важ ливим елементом данської правової системи в 1992 р., протягом останніх
20 років велика кількість європейських нормативних документів ратифіковані, серед них Європейські
пенітенціарні правила і Європейські правила пробації.
Видається логічним та закономірним, що пробація і тюремна служба перебувають у віданні
держави. Співробітники є державними службовцями, а клієнтів
вищевказаних служб (так називають засуджених) в основному розглядають як звичайних громадян,
які вчинили злочини та отримали
вирок суду. Завдання і обов’язок
тюрем і служби пробації – виконання вироку, яке ґрунтується на
принципі достатності та необхідності: під час роботи з кожним
клієнтом не можна застосувати
більше обмежень, ніж ті, що встановлені судом, однак заходи повинні бути достатніми для задо-
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тати також можуть бути оброблені
вручну, але робота є трудомісткою.
Повна анкета була спочатку
розроблена англійською мовою,
а пізніше перекладена данською.
Переклад проводився двома незалежними перекладачами. Потім
обидва переклади порівнювалися,
а невідповідності обговорювалися
з розробником LS / RNR Д. Бонтою.
Кілька питань потрібно було трохи
змінити, щоб зробити їх актуальними для данського контексту.
В и ко р и ст а н н я я к п о в н и х ,
так і скорочених документів вимагає наявності ліцензії. Данія
платить 2,69 євро за кожне використання будь-якого з цих інструментів.
Україна також прийняла рішення про запровадження інструменту оцінки ризиків і потреб, однак
за основу був взятий британський
опитувальник, який нині адаптований та проходить апробування
в регіонах. Проте, окрім важливості способу діагностування основних потреб засудженого, цінність цього методу роботи полягає
не так від отриманого результату
(високий чи низький ризик повторного вчинення злочину),
як від того, яку подальшу роботу
буде проведено на основі отриманих результатів. Сама по собі
оцінка ризиків – це метод виявлення криміногенних потреб
особи. На прикладі Данії стає
зрозумілим, що вона не є самодостатньою та повинна інтегруватися у концепцію чи модель роботи
із засудженим. Такою моделлю
і є система MOSAIK, яка чітко регламентує порядок дій працівника
пробації на кожному етапі роботи.
Однаковий підхід та єдиний погляд на реабілітацію, спільні соціальні прийоми і вправи роблять
цю систему універсальною – у
великому чи маленькому місті,
досвідчений фахівець чи новий
працівник будуть однаково застосовувати низку заходів до засудженого та отримувати перед-

a

ким або дуже низьким ризиком
рецидиву, тому вони мають обмежену потребу в нагляді. Клієнти, які, за оцінками скороченого
інструменту, мають «середній»
чи «високий» ризик рецидиву,
отримають повну анкету із 96 питань, щоб більш чітко визначити
їхні потреби. Ціни на два інструменти ідентичні, але коротший інструмент більш ефективний відносно тих, хто має «низький» або
«дуже низький» ризик рецидиву,
оскільки це економить час при
підрахунку результатів. До запровадження LS / RNR окремі працівники робили власну оцінку ризику рецидиву клієнта на основі
особистого досвіду та інформації,
яку працівник пробації вважав
важливою і міг отримати з різних джерел. Ці суб’єктивні оцінки тепер замінені скринінговою
анкетою, яка передбачає оцінки,
що базуються на систематичному,
структурованому внесенні даних.
Зрозуміло, що жодна анкета не
може надати точний прогноз ризику рецидиву вчинення злочину,
але відповідні дослідження свідчать, що є тісний зв’язок між балами анкети та реальним вчиненням
повторного злочину. Крім рівня
ризику, LS / RNR обчислює профіль потреб. Цей профіль вказує
на такі загальні сфери діяльності,
на які клієнт та працівник Служби
пробації повинні звернути особливу увагу, висвітлює ту сферу життя,
де клієнт потребує допомоги, але
не вказує на конкретні дії, які слід
вжити. Деталі зусиль щодо повторної соціалізації розробляються
спільними зусиллями між клієнтом
та його працівником, що займається справжніми справами.
На додаток до профілів ризику та потреб LS / RNR створює
профіль реагування, що показує,
які реабілітаційні зусилля найкраще підходять для конкретного
клієнта. У Данії результати роботи
інструменту LS / RNR обробляються електронним способом. Резуль-
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3. Робота із засудженими
в тюрмах перед звільненням.
4. Участь у загальнопревентивних заходах [5].
У 2013 році було прийнято рішення про запровадження та реалізацію LS / RNR – інструменту
оцінки ризику, розробленого канадським вченим Д. Бонтою, заповнюючи який, працівник пробації може виявити напрямки
роботи із засудженим. Також Данія
розробила випробувальну модель з урахуванням канадської
моделі STICS (діалоговий підхід,
що використовується для клієнтів,
схильних до рецидиву). Данська
версія в Службі пробації відома
під назвою MOSAIK (мотиваційне
інтерв’ювання).
Рішення про реалізацію LS /
RNR стало завершенням давніх
традицій. До цього кожен співробітник мав свободу реалізовувати будь-які стратегії, які він
вважав за доцільне, виходячи
з суб’єктивної оцінки обставин
і їх знань про соціальні теорії
та попередні підходи.
Данія вирішила використовувати інструмент оцінки ризиків
(LS / RNR), яка вважається одним
з найбільш дієвих інструментів
оцінки на сьогодні. Цей інструмент використовується для оцінки ризику рецидиву к лієнта.
Він розділяє клієнтів в одну з п’яти
груп: дуже високий ризик; високий ризик; середній ризик; низький ризик; і дуже низький ризик
рецидиву. Цей інструмент становить сім сторінок і містить 96 закритих запитань, призначених для
вимірювання загальних і специ
фічних факторів ризику та потреб, інших проблем, пов’язаних
із клієнтом, а також спеціальних
міркувань стосовно реагування,
а саме: здатність клієнта до лікування. Служба пробації нині розглядає питання про тестову реалізацію короткої анкети-скринінгу
на 8 запитань, яка призначена
для визначення клієнтів з низь-
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хто відбули умовний термін (були
під наглядом пробації), мали частоту рецидиву 27%. Рівень рецидиву серед осіб, звільнених
від електронного моніторингу та
громадських робіт, становив відповідно 16% та 18%. Державна
політика Данії сформувалася під
ідеєю, що навіть гарно облаштована тюрма погіршує або ж навіть
руйнує зв’язок з родиною, а тривалі строки покарання підвищують ризик рецидиву.
Та к и й п і д х і д з а с л у г о в у є
на увагу з огляду на те, що позбавлення волі – покарання, яке
найчастіше призначається судами
в Україні: тільки у 2016 р. 21 %
від усіх вироків за кримінальними справами – було призначено
позбавлення волі на певний строк
[7]. Якщо проаналізувати кількість призначуваних строків позбавлення волі за перше півріччя
2017 р., то із 32 623 вироків до позбавлення волі лише 8075 (близько 25 %) це позбавлення волі,
що не перевищує строк до двох
років, усі інші – це від двох
до 25 років включно [8].
Кожен засуджений до позбавлення волі в Данії має окрему
обладнану всім необхідним камеру. Таке розміщення дозволяє
забезпечити безпеку засуджених
та підтримувати порядок і необхідну дисципліну всередині установи. При відвідуванні у рамках
робочого візиту у травні 2017 р.
поліфункціональної в’язниці
Собісгард (яка включає в себе як
закриті, так і відкриті відділення)
оцінили переваги такого способу тримання засуджених, а саме:
мінімізовані негативні впливи одних засуджених на інших,
менше можливостей для протиправної поведінки, більше нагляду та контролю, а найголовніше –
можливість здобувати соціальні
навички шляхом догляду і прибиранням у власній кімнаті, зберігати на відкритому місці фотографії
близьких, відчувати особисту
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може на деякий час залишитися
в будинку – якщо виникли проблеми з житлом. Хоча усі тюрми
є державними – і це свідома позиція Данії, адже функція державного примусу, на думку представників цієї країни, повинна
виконувати саме держава, однак
винятком є будинки «на півдорозі». Громадські організації можуть також створювати подібні
заклади та пропонувати свої послуги засудженим. Вони мають
бути акредитованими для перебування засуджених – відповідні
умови та порядок перевіряються
державними органами.
В Україні Центр «Дім на півдорозі» функціонує у Харківській області і спрямований на допомогу
жінкам [6]. Не зважаючи на значні
досягнення у сфері допомоги засудженим, цей центр не є елементом в структурі державних органів
та установ виконання покарань
і фінансується за кошти іноземного проекту. Питання створення з’єднувальної ланки між виправною колонією та виходом
за її межі є актуальним: фактично засуджений після звільнення
зіштовхується з рядом соціальнопобутових проблем, вирішення
яких може бути йому не під силу.
Перебування у подібному закладі
дає можливість підшукати роботу,
поступово адаптуватися до життя
за межами установи.
Тюремна система Данії має
певні особливості – державна політика формує ставлення
до в’язниць у такому напрямку:
тюрма – це крайній захід, який
застосовують, якщо нічого не працює; тримання засуджених доволі
коштовне, саме тому основна ціль
усієї системи Данії – щоб особа,
яка потрапила до в’язниці, максимально швидко змогла вийти
умовно-достроково та більше не
поверталася. Дослідження 2016 р.
вказує на те, що ті, хто в 2013 р.
були звільнені з тюрем в Данії,
мали частоту рецидиву 35%, а ті,
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бачуваний результат. Видається
необхідним запровадити подібну систему в Україні в контексті
реалізації інструменту оцінки
ризиків та потреб і розробки системи пробації Данії можуть бути
успішно використані.
Переходячи до тюремної системи Данії, варто зазначити,
що вона не відрізняється від європейської моделі: існують закриті
та відкриті тюрми, а також будинки «на півдорозі» (Halfway House).
Порядок направлення у тюрми
такий: усі засуджені поміщаються до відкритих тюрем, окрім тих,
хто має тривалі строки засудження, раніше намагався втекти
або зловживає свободою у відкритих установах. Варто зазначити, що понад 60 % вироків суду –
це покарання у виді позбавлення
волі не більше двох років.
У семи будинках «на півдорозі» в розпорядженні 189 місць.
Це житлові заклади для правопорушників протягом останнього
періоду їх ув’язнення, перш ніж
повернутися в суспільство і для
к лієнтів під наглядом. Особа
потрапляє туди за два місяці
до звільнення. Їх особливістю
є те, що засуджені мають можливість поступово адаптуватися
до життя на волі – шукають собі
житло та роботу вдень, повертаючись до закладу для ночівлі.
До речі, в будинках «на півдорозі»
до осіб намагаються не ставитися як до засуджених, називаючи
їх просто громадянами, а також
це єдині установи, де їх централізовано годують, виходячи
з того, що у них нема часу для
цього – більшу частину свого дня
вони проводять за межами таких
будинків. Звичайно, є правила
перебування в них: проходження необхідної групової терапії,
дотримання режиму дня, участь
у реабілітаційних програмах.
Також цікавим є те, що після завершення строку перебування в
установі, за потребою засуджений
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особа право на вихід раніше.
Однак, якщо в особи є проблеми
із наркотичною або алкогольною
залежністю – вона буде перебувати під наглядом пробації певний
час та проходити передбачені
законодавством програми реабілітації. У довічно засуджених
є також право на умовно-дострокове звільнення у разі відбуття
12 років покарання. Якщо адміністрація установи виявить
ризик повторного вчинення злочину – засудженому може бути
відмовлено.
Підхід Данії щодо надання
умовно-дострокового звільнення після відбуття певного строку
покарання є загальноприйнятим
в Європі. Україна також передбачила автоматичне звільнення
умовно-достроково при відбутті
певної частини покарання у проекті Закону України «Про пенітенціарну систему», який був
зареєстрований 24 листопада
2017 р. [10].
Новим для України є необхідність повідомлення жертви.
У разі якщо був вчинений тяжкий злочин або злочин сексуального характеру і засуджений під
час відбування покарання втік,
отримує відпустку, звільняється
умовно-достроково, дає інтерв’ю
у газету, з’являється на телебаченні, то постраждала особа від цього
злочину має бути повідомлена.
В Україні жертви злочинів мають
право на відшкодування шкоди,
завданої суспільно небезпечним
діянням, однак дійсно постраждалі потребують більшої уваги
з боку держави, і запровадження
подібної норми є виправданим
і необхідним кроком в контексті
створення загальної концепції допомоги жертвам злочинів.
Отже, система виконання покарань Данії побудована на загальноєвропейських цінностях,
в основі яких лежить дотримання
прав і свобод людини. Усвідомлення необхідності соціальної
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лок і передач без обмежень, через
установу за добу проходять великі
об’єми їжі, яку фізично неможливо
якісно перевірити. Спроба купувати їжу через місцеві супермаркети не є недосяжною, вона вимагає
мінімум оснащення, однак має
ряд переваг, зазначених вище.
Працюють засуджені здебільшого, як і в Україні – залежно від
можливостей установи – це може
бути і сільськогосподарська діяльність, і робота в майстернях.
Кожен засуджений може отримати відпустку кожні треті вихідні – вийти за межі тюрми, однак
це право надається не раніше,
ніж через 30 днів після прибуття до установи. Це правило поширюється на відкриті тюрми,
у закритій також можна отримати
відпустку, однак доведеться зачекати довше. Передбачено також
вихід за межі установи у зв’язку
із хворобою або смертю родича
чи іншою метою. При поверненні особа проходить експрес-тест
на алкоголь та наркотики. У разі
ризику вживання наркотиків
чи вчинення злочину особа буде
відкликана з відпустки, а також
позбавлена права на наступні
[9]. Вихід за межі установи виконання покарань також передбачений чинним законодавством
України, однак кількість таких виходів значно менша, ніж в Данії,
та вимагає формальних підстав.
Дійсно, сама безумовність права
засуджених на відпустку кожні
треті вихідні може вирішити питання із тривалими побаченнями
та належним чином підтримувати соціально корисні зв’язки
з близькими.
У Данії право засуджених
на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
виникає автоматично після відбування особою двох третин покарання. Варто відмітити широку
автономію у прийнятті рішень
адміністрацією установи – саме
вона визначає, чи заслуговує
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безпеку. Такий спосіб розміщення засуджених притаманний всім
країнам Європи, є досить виправданим і необхідним при реформуванні Державної кримінальновиконавчої служби України.
Окрему увагу необхідно звернути на спосіб харчування засуджених – у Данії відсутнє централізоване харчування у відкритих
тюрмах, тобто кожен засуджений
готує їжу самостійно на спільній
кухні. Для цього він через встановлений у спільному для всіх
коридорі планшет обирає собі
продукти у місцевому супермаркеті, який на наступний день привозить замовлення. Такий підхід
дозволяє вирішити ряд питань.
По-перше, кожен засуджений повинен працювати чи навчатися,
якщо йому дозволяє вік та стан
здоров’я, для того, щоб заробити
собі на їжу (до речі, навчання та
робота оплачуються приблизно
однаково, таким чином засуджені
заохочуються до освіти та саморозвитку). По-друге, непрацездатні отримують кошти від держави на харчування, однак це все
одно значно дешевше та економніше, адже відсутні потреби
у закупівлі і приготуванні їжі на
велику кількість осіб. По-третє,
це дозволяє навчити засуджених
простим соціальним способам
взаємодії – приготувати, домовитися про посуд та чергу до плити,
прибрати за собою – такі звичні
для пересічної людини навички
є новими інколи для засуджених.
В Україні готування самостійно їжі
передбачено в колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, а також
у дільницях соціальної реабілітації. Однак існує велика проблема
отримання харчів засудженими – в основному це відбувається
через посилки та передачі. Водночас це один з популярних шляхів
надходження заборонених предметів до установ виконання покарань. У зв’язку з отриманням поси-
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ціонування української пробації
на основі методики оцінки ризиків і потреб неможливе без
універсальної системи на кшталт
MOSAIK, в яку вона буде інтегрована. Такі базові елементи відбування покарання, як розміщення,
харчування, право на умовно-дострокове звільнення також потребують доопрацювання в Україні
з урахуванням позитивного дан-

ського досвіду. Однак найцінніше, що можна взяти – це базовий
підхід, відповідно до якого засуджений повинен максимально залишатися в суспільстві, яке допомагає та мотивує до правомірного
способу життя, стійке прагнення
допомогти особі вирішити свої
внутрішні та зовнішні проблеми
і прийняти базові суспільні цінності.
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роботи та допомоги засудженим
стало основою роботи із ними,
і в результаті країна змогла досягти низького рівня рецидивної злочинності. Беручи до уваги
економічні, соціальні та демографічні відмінності між Данією
та Україною, усе ж окремі елементи успішного функціонування
системи виконання покарань можуть бути запозичені. Так, функ-
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кримінальний процес

Особливості системи виконання покарань
Королівства Данія
М. І. Рудницьких
У статті розкривається позитивний досвід Данії у сфері виконання
та відбування покарання з метою запровадження його в Україні.
Автор розглядає особливості функціонування пробації в Данії,
використання інструменту оцінки ризиків та потреб, а також систему MOSAIK.
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Ключові слова: пробація, оцінка ризиків і потреб, Служба тюрем і пробації в Данії,
позбавлення волі, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання,
будинок «на півдорозі» (halfway house).
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Особенности системы исполнения наказаний
Королевства Дании

М. И. Рудницких
В статье описывается положительный опыт Дании в сфере исполнения
и отбывания наказания с целью использования его в Украине.
Автор рассматривает особенности функционирования пробации в Дании,
использование инструмента оценки рисков и потребностей, а также системы MOSAIK.
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условно-досрочное освобождение от отбывания наказания,
дом «на полпути» (halfway house).
Получено: 31.01.2018.

dp

PECULIARITIES OF THE KINGDOM CAREING PERFORMANCE
SYSTEM DANISH

M. I. Rudnitsky
Тhe article deals with the positive experience of Denmark in the execution
and serving a sentence to implement it in Ukraine. The author examines the peculiarities
of probation in Denmark, the use of the LS/RNR tools, and the MOSAIK system.
Keywords: probation, the LS/RNR, The Danish Prison and Probation Service,
imprisonment, the right to parole, halfway house.

46

Received: 31.01.2018.

№ 02(196) 2018 РОКУ

бюлетень міністерства юстиції україни

ОСОБЛИВОСТІ

УДК 340.13

i.c
om

.u

a

ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ПРИРОДООХОРОННИХ
НОРМ КК УРСР 1960 р.

О. В. Патлачук
кандидат юридичних наук,
викладач Краматорського
економіко-гуманітарного інституту

ніки Кримінального кодексу УРСР
1960 р. (далі – КК УРСР), яка не отримала достатньої уваги з боку
науковців. У зміст цього законодавчого акта увійшли природо
охоронні норми, юридичну техніку
яких науковці окремо не вивчали,
тому це потребує свого подальшого
розвитку. Значну допомогу у вирішенні цих завдань може відіграти
методика кількісної оцінки нормативно-правових актів, яка дозволяє
провести розрахунки загальної
кількості знаків, що входять до змісту статей, глав та всього кодифікованого акта.
Аналіз публікацій показує,
що побудова, структура, система
покарань КК УРСР 1960 р. є темою,
якої зрідка торкалися науковці.
Фрагментарно це питання розглядалось у працях І. Бойка, С. Гавриша, М. Гнєтнєва, М. Дякура, Б. Кіндюка, З. Корчевої, В. Матвійчука,
В. Мунтяна, В. Сидор, Н. Титової,
Ю. Шемшученка. Таким чином, питання юридичної техніки, яка використовувалась у КК УРСР стосовно
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Актуальність теми роботи пов’язана з двома причинами. По-перше, одним із важливих завдань
юриспруденції є необхідність
більш глибокого дослідження питань юридичної техніки, яка використовується в процесі правового
регулювання суспільних відносин.
Дотримання правил юридичної
техніки становить собою об’єктивну
закономірність процесу підготовки
законодавчих актів. Юридична техніка відіграє істотну роль у забезпеченні ефективності права, а використання її прийомів та правил
забезпечує точне й раціональніше
їх втілення в практичну діяльність.
Виходячи з цього, рівень юридичної техніки є одним із показників
рівня юридичної культури в країні.
По-друге, з метою більш докладного вивчення юридико-технічного
рівня нормативно-правових актів
доцільно взяти до уваги схеми,
які використовувались при побудові раніше прийнятих законів.
З цієї точки зору інтерес представляє розгляд юридичної тех-

сфери охорони природи, потребує
своєї подальшої розробки та систематизації.
Метою нашої роботи є дослідження особливостей юридичної
техніки КК УРСР за допомогою
цифрових показників.
Викладення матеріалів дослідження було проведено згідно
з двома етапами. Спочатку необхідно розглянути три особливості юридичної техніки. По-перше, на думку
І. Шутака, юридична техніка – це теоретико-прикладна наука, яка становить собою певну сукупність засобів і прийомів нематеріального,
технічного характеру, що є зовнішніми інструментами й способами
організації правового матеріалу
[1, с. 5]. По-друге, юридична техніка відображається в правилах,
до числа яких належать: а) правила ясності, точності, нейтральності;
б) досягнення соціальної адекватності; в) логічні правила; г) структурні; д) процедурні. По‑третє, юридична техніка має зовнішню форму
прояву на рівні правових актів.
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кримінальне право
метів, будівель, складських при
міщень.
У статті 90 розглядались такі
самі дії, але в разі необережного
знищення чи істотного пошкодження лісових масивів вогнем
або джерелом підвищеної небезпеки. За такі дії ця стаття встановлювала покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох
років або виправні роботи на строк
до одного року. Розгляд юридичної
техніки цих статей показує наявність у них диспозиції та санкції
з одночасною відсутністю в їх змісті
гіпотези. Однією з важливих вимог
юридичної техніки є логіка викладення матеріалу, яка слабко виражена у змісті кодифікованого акта.
Так, знищення або пошкодження
державного чи громадського майна
дуже слабко корелюється з лісовими масивами, які можуть мати
природне походження або штучне, тобто коли їх насадили колгоспи чи конкретні особи. На жаль,
у законі відсутнє з’ясування таких
термінів: а) «лісовий масив», тобто
невідомо, яку площу має займати
цей об’єкт; б) «джерело підвищеної
небезпеки»; в) «тяжкі наслідки»;
г) «істотне пошкодження». Загальна
кількість знаків цих двох статей становить 836 зн., чи 0,7% від загальної кількості матеріалу (табл. 1).
Розгляд юридичної техніки,
яка використовувалась у гл. VI
«Господарські злочини», показує,
що назва даної глави не пов’язана із злочинами проти природи,
які увійшли до її змісту. Так, до неї
входить найбільша кількість статей (ст. ст. 158-163), які встановлюють кримінальну відповідальність
за порушення правил по боротьбі з: хворобами рослин, потравою
посівів, незаконною рубкою лісу,
полюванням, зайняттям рибним
або іншим промислом, проведенням вибухових робіт на водних
об’єктах. Дослідження змісту цих
статей показує наявність такої вади
юридичної техніки, як відсутність
у їх змісті гіпотези, тобто викладен-

a

До змісту гл. ІІ увійшли ст. 89
«Умисне знищення або пошкодження державного чи громадського майна» та ст. 90 «Необережне
знищення або пошкодження державного чи громадського майна».
У цих статтях знайшла відображення відповідальність за пошкодження чи завдання шкоди лісовим масивам, незважаючи на ту обставину,
що в цій статті розглядались питання відповідальності за пошкодження державного чи громадського
майна. Згідно з ч. 2 ст. 89 за такі
діяння, вчинені шляхом підпалу
або іншим загальнонебезпечним
способом, що спричинило умисне
знищення або пошкодження лісових масивів, установлювалось покарання у вигляді позбавлення волі
на строк до 10 років (табл. 2).
Такий злочин становить собою
особливу небезпечність, тому що
підпал може спричинити значну шкоду лісовим масивам, адже
вогонь дуже швидко поширюється на таких ділянках. Держава
витрачає великі кошти на гасіння пожеж, бо використовується
значна кількість людей та техніки,
а після гасіння пожеж необхідно
вживати заходів з відновлення
цього природного ресурсу, які потребують великих коштів і зусиль.
Недоліком юридичної техніки
цієї статті, на думку В. Матвійчука,
є відсутність роз’яснення терміна
«інший загальнонебезпечний спосіб», бо як такий може бути вибух,
затоплення [5, c. 80]. Іншим поняттям, яке не отримало свого відображення в законі, є така ознака
об’єктивної сторони, як наслідки,
до яких належать: людські жертви,
завдання особливо великої шкоди.
Диспозиція ст. 89 містить вказівки
на спосіб знищення або пошкодження лісового масиву тільки шляхом підпалу, тобто злочинна дія
вогнем на лісовий масив. У змісті
статті відсутнє роз’яснення тієї
обставини, що такі дії можуть відбуватися як відносно групи дерев,
так і одного дерева, інших пред-
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Як доводить В. Сидор на прикладі
земельного законодавства, використання технічних засобів, методів,
способів, прийомів при їх реалізації дає змогу створити правові акти
високого наукового рівня [2, c. 87].
Наступним етапом дослідження є розгляд причин прийняття
Кримінального кодексу УРСР. До їх
числа належать зміни в політиці
Радянського Союзу, які увійшли
в історію держави і права під назвою «хрущовська відлига» та були
спрямовані на пом’якшення і демократизацію комуністичного режиму. У рамках нової політики почала
здійснюватися кодифікація тодішнього законодавства, що призвело
до прийняття нового Кримінального кодексу, який Верховна Рада
УРСР ухвалила 28 грудня 1960 р.
[3]. Цей кодекс мав чотирирівневу
будову: кодекс – частина – глава –
стат тя, сумарна кількість глав
складала 16, до Загальної частини
входило 5 глав, до Особливої – 11.
Як зазначає Ж. Дзейко, на першому
місці в Особливій частині кодексу розташована глава, норми якої
встановлюють відповідальність
за вчинення державних злочинів,
а загалом кодифікований акт виходить з ідеї першості інтересів
держави, а не інтересів особи
[4, c. 164]. Кодифікований акт складався з 119055 зн., з яких до Загальної частини ввійшло 39294 зн.
(33%), до Особливої – 79761 зн.
(67%). Розгляд змісту 11 природоохоронних статей показує, що вони
були розміщені в чотирьох главах:
гл. ІІ «Злочини проти соціалістичної
власності», гл. VI – «Господарські
злочини», гл. IX – «Злочини проти
порядку управління», гл. X – «Злочини проти громадської безпеки,
громадського порядку та народного здоров’я» (табл. 1).
Таке розташування статей свідчить про недоліки юридичної техніки, до числа яких слід віднести
відсутність систематизації природоохоронних злочинів, які мають
увійти до самостійної глави.
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«Правила полювання», які регламентують вжиття цього заходу,
а також зазначаються види звірів
та птиць, полювання на яких узагалі
заборонено. Істотною особливістю
диспозиції цієї статті є та обставина, що кримінальна відповідальність настає в разі, коли раніше до
правопорушника були вжиті заходи
адміністративного впливу.
В Україні до числа природних
багатств, які відіграють значну роль
в економіці багатьох регіонів, належать рибні запаси. З метою збереження та примноження рибних
запасів в СРСР 15 вересня 1958 р.
Рада Міністрів ухвалила «Правила
рибальства в рибогосподарських
водоймах», згідно з якими встановлювався порядок проведення
рибного та інших вододобувних
промислів. З метою посилення охорони рибних запасів у водоймах
УРСР до змісту кодифікованого
акта увійшла ст. 162, яка встановлювала кримінальну відповідальність за незаконне зайняття рибним або іншим водним промислом
без дозволу особами, котрі раніше
вже притягувалися до адміністративної відповідальності. Розгляд
юридичної техніки цієї статті показує використання конструкції,
яка раніше вже застосовувалась
у ст. 161 КК УРСР. Це зайняття таким
промислом без належного дозволу
чи в заборонений час, або в недозволених місцях, чи забороненими способами та знаряддями
лову. Розгляд цієї конструкції показує недоліки диспозиції через
те, що не зазначається, хто має
дати належний дозвіл у практичній
діяльності вирішення цих питань,
які покладалися на органи рибної
охорони. Терміни «заборонений
час», «заборонені місця», «недозволені способи та знаряддя лову»
також не отримали свого роз’яснення чи посилання на «Правила
рибальства в рибогосподарських
водоймах» 1958 р. Значну шкоду
рибним багатствам завдавав спосіб
лову, пов’язаний із застосуванням
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сової загибелі тварин, знищення
їх потомства і скорочення чисельності багатьох видів цінних
звірів і птахів. Виходячи з цього,
до змісту КК УРСР увійшла ст. 161
«Незаконне полювання», санкція
якої передбачала виправні роботи на строк до одного року або
штраф у розмірі до ста карбованців з конфіскацією всього добутого
і знарядь полювання (табл. 2). Диспозиція цієї статті як кримінально
каране діяння визначала полювання в заборонений час чи в недозволених місцях, або забороненими знаряддями і способами,
або на звірів і птахів, полювання
на яких повністю заборонено.
Така складна диспозиція цієї статі
пов’язана з тією обставиною, що
при полюванні на деяких цінних
тварин та птахів, окрім, мисливського квитка, потрібен спеціальний дозвіл, який видавали органи
державної мисливської інспекції.
Недоліком юридичної техніки цієї
статті є та обставина, що в диспозиції статті не вказується на необхідність отримання мисливського
квитка, оплати державного мита,
що є дозволом на її проведення.
Іншим недоліком статті є відсутність з’ясування терміна «недозволений час», під яким слід розуміти
періоди, коли встановлюються заборони на полювання. У більшості
випадків це період з 1 жовтня до
1 березня, але на деякі цінні види
звірів та птахів встановлюються заборони в інші місяці. У диспозиції
цієї статті використовуються як карані дії проведення полювання
забороненими знаряддями та способами, які не отримали свого з’ясування в змісті кодифікованого акта.
Під цим терміном, згідно з думкою
А. Піонтковського, слід розуміти заборону на застосування хімікатів,
риття ловчих ям, установку великих капканів без розпізнавальних
знаків, застосування мереж, петель,
літаків, вертольотів, автомашин,
мотоциклів [7, с. 525-528]. На жаль,
у статті відсутнє посилання на
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ня статті починається з диспозиції.
Наприклад, у ст. 160 викладається
диспозиція у вигляді незаконної
рубки лісу в усіх лісах державного
значення, колгоспних лісах. Дослідження санкцій за злочини проти
природи, які ввійшли до гл. VI, показує широке застосування альтернативних покарань. Розгляд
санкцій, застосованих у цій главі,
показує, що альтернативні санкції
ввійшли до змісту ст. ст. 158-163,
а виняток становить ч. 2 ст. 160, яка
передбачає акумулятивну санкцію
у вигляді позбавлення волі на строк
до 5 років з конфіскацією незаконно зрубаної деревини. У главі VI
у трьох статтях застосовується такий
додатковий вид покарання, як конфіскація майна. Наприклад, ч. 1 та
ч. 2 ст. 160 передбачають конфіскацію незаконно зрубаної деревини,
ст. 161 – конфіскацію добутого та
знарядь полювання, аналогічним
чином ст. 162 – таку саму санкцію.
До змісту цієї глави ввійшов найбільший обсяг матеріалу, присвячений питанням охорони природи,
про що свідчать розрахунки кількості знаків, які становили 2103 зн.,
чи 1,76% від загальної кількості
обсягу матеріалу кодексу (табл. 1).
Недоліки юридичної техніки доводяться фактом відсутності роз’яснень терміна «промисел», під яким
З. Г. Корчева розуміє систематичну
рубку, що для обвинуваченого є постійним джерелом доходів [6, с. 38].
Як зазначає дослідниця, одиничний факт рубки з подальшим продажем лісу не може визнаватися
промислом з причини відсутності
специфічної ознаки у вигляді систематичної діяльності для отримання
постійного доходу, тобто використання такої ознаки дає змогу відділити рубку у вигляді промислу від
повторності такого діяння.
У той історичний період почалось інтенсивне використання
природних багатств без урахування біологічних можливостей
щодо відновлення численності
фауни, що призвело в УРСР до ма-
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щеними і не знешкодженими стічними водами, відходами промислових і комунальних підприємств,
що може завдати шкоди здоров’ю
людей, сільськогосподарському виробництву чи рибним запасам. Дія
ст. 228 поширюється на всі водойми
і водні джерела незалежно від виду
і суб’єкта водокористування; це можуть бути не лише ріки, озера, ставки, затоки, а й штучні водосховища,
канали, внутрішні моря та ін. Розгляд змісту ст. 228 показує, що вона
може бути застосована з метою
боротьби із забрудненням водойм
в інший спосіб, наприклад, через
неправильне зберігання хімічних
добрив на берегах водних об’єктів. Як зазначає Н. Титова, недоліки
юридичної техніки цієї статті полягають у тому, що в її змісті відсутні
положення, коли забруднення водойм відбулося внаслідок недбалих
дій посадових осіб чи невиконання
ними своїх службових обов’язків
[9, с. 91]. У такому разі, як зазначає
дослідниця, до порушників водного законодавства можна застосувати ст. 166 КК УРСР, яка передбачає
відповідальність посадових осіб
за завдання істотної шкоди державним чи громадським інтересам та інтересам окремих громадян. Аналіз санкцій, передбачених
цими статтями, показує, що альтернативні санкції використовувались
в обох статтях.
Інтерес викликає та обставина, що Кримінальний кодекс
УРСР 1960 р. не передбачає відповідальності за порушення окремими громадянами правил розробки надр, так само і правила
здавання державі добутого цінного
матеріалу. Можна зробити висновок, що кримінально-правова
відповідальність щодо охорони
надр теж вимагає істотного вдосконалення.
Важливою особливістю юридичної техніки природоохоронних
норм КК УРСР було використання бланкетних норм, які увійшли
до змісту: ст. 158 – у вигляді по-
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розглядає два види злочинів: самовільне захоплення землі та самовільне будівництво житлового
будинку, але в ній не передбачена
відповідальність, коли захоплення
землі здійснено за вказівкою посадових осіб. Таким чином, розгляд
змісту ст. 199 показує, що її основним завданням було встановлення
відповідальності за злочинні посягання на землю як на соціалістичну
власність, а не охорона цього природного об’єкта.
До змісту глави Х «Злочини
проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров’я» увійшли ст. ст. 227,
228 (табл. 1). Наявність ст. 227
з’ясовується тією обставиною,
що важливим елементом охорони природи, яка тісно пов’язана
із здоров’ям людей, є боротьба з
епідемічними, інфекційними хворобами. Згідно із ст. 227 «Порушення правил по боротьбі з епідеміями», якщо ці дії спричинили
поширення заразних захворювань,
епідемій, встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі
на строк до одного року, або виправних робіт на той самий строк,
або штрафу в розмірі до ста карбованців. На території України
налічується майже 650 тис. водних
об’єктів, до числа яких належать
річки, озера, водосховища, ставки. З метою охорони цих об’єктів
до змісту гл. Х увійшла ст. 228 «Забруднення водойм», назва якої
не мала логічного зв’язку з назвою
цієї глави, тому що забруднення водойм могло бути спричинено діяльністю державних підприємств, колгоспів, комунальних підприємств,
а також конкретними особами.
Незважаючи на цю обставину,
ст. 228 установлювала покарання у вигляді виправних робіт на
строк до одного року або штрафу
в розмірі до трьохсот карбованців.
Розгляд змісту ст. 228 КК УРСР показує, що її диспозиція передбачає забруднення рік, озер та інших
водойм і водних джерел неочи-
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вибухових речовин. Як зазначає
відомий український еколог В. Борейко, військові, які служили в частинах, розташованих на території
України, та мали доступ до вибухових речовин, часто використовували такий хижацький спосіб лову
[8, с. 212]. З метою запобігання
таким злочинам до змісту КК УРСР
увійшла ст. 163, яка встановлювала
відповідальність у вигляді виправних робіт до 6 місяців або штрафу
до 200 крб.
Наступною частиною документа, в якому регламентувалась відповідальність за злочини проти
природи, була гл. IX «Злочини
проти порядку управління». Так, до
змісту цієї глави ввійшла ст. 199
«Самовільний захват землі та самовільне будівництво», що свідчить
про відсутність логічного зв’язку між
назвою глави та статті. Примітивний
характер тодішньої юридичної техніки добре простежується у змісті
ст. 199, яка не передбачає охорони
землі, а встановлює відповідальність за самовільний захват або самовільний обмін, чи купівлю-продаж земельної ділянки, або інші дії,
що порушують закони про націоналізацію землі. Під самовільним
захопленням землі слід розуміти
дії з прямим умислом, що означає фактичне відведення певної
земельної ділянки без її відводу,
додержуючись чинного законодавства. Як зазначає З. Корчева,
такі дії призводять до порушення
планомірного та науково обґрунтованого використання земель,
що призводить до погіршення
якості землі й неможливості її використання в сільському господарстві [6, с. 12]. Відсутність положень
з охорони землі добре простежується на прикладі санкції ч. 2 ст. 199,
яка передбачає відповідальність
лише за самовільне будівництво
у вигляді акумулятивної санкції:
виправні роботи на строк від 6 місяців до одного року з одночасною
конфіскацією незаконно спорудженої будівлі. Стаття 199 фактично
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завдань законодавства. У КК УРСР
не знайшла відображення в повному обсязі охорона ґрунтів, флори
та фауни, повітря, державних заповідників і пам’яток природи.
Підбиваючи підсумки, можна
дійти таких висновків:
І. Загальна кількість матеріалу,
присвяченого злочинам у сфері
охорони природи, у КК УРСР становила 4057 зн., що складає 3,4%
від загальної кількості матеріалу
кодексу, але це явно недостатньо
для забезпечення цього завдання.
ІІ. У більшості випадків кодекс
не встановлював логічного зв’язку
між назвами статей та глав, у яких
вони були розміщені.
ІІІ. Розгляд юридичної техніки
статей показує наявність альтернативних санкцій, бланкетних норм
і відсутність в їх змісті гіпотез,
що значно ускладнює практичне
застосування кодифікованого акта.
IV. Характерною особливістю
кодексу була наявність термінів,
зміст яких не мав свого визначення:
«лісовий масив», «істотна шкода»,
«тяжкі наслідки», «джерело підвищеної небезпеки».

.u

рівнем лісистості УРСР порівняно
з іншими союзними республіками.
З метою проведення аналізу побудови КК УРСР становить інтерес
побудова логічної схеми охорони
природних об’єктів. Таку схему доцільно порівняти з логічним ланцюгом природних об’єктів, які увійшли
до Закону «Про охорону природи
Української РСР», що був прийнятий 30 червня 1960 р. [10] (рис. 1).
Розгляд логічних ланцюгів
двох законодавчих актів показує,
що автори КК УРСР 1960 р. використали інший підхід до питань
охорони природи порівняно із Законом «Про охорону природи
УРСР» 1960 р., у якому створений
ланцюг об’єктів становить собою
більш обґрунтований перелік природних об’єктів. Так, автори Закону
«Про охорону природи Української РСР» 1960 р. на перше місце
поставили охорону ґрунтів, які є основним елементом природних
багатств України, на друге – ліси
з причини того, що Україна належить до числа малолісистих країн
та їх охорона залишається до сьогодення одним з пріоритетних

co
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рушень правил, установлених
з метою боротьби з хворобами
та шкідниками рослин; ст. 163 –
проведення вибухових робіт
з порушенням правил; ст. 227 –
порушення обов’язкових правил,
установлених з метою запобігання
епідемічним та іншим заразним
захворюванням.
Розгляд системи покарань,
які встановлені за злочини проти
природи, у КК УРСР 1960 р. показує таке: максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на
строк до 10 років передбачено
ч. 2 ст. 89, а мінімальна санкція
у вигляді штрафу до 100 крб. використовується у ст. ст. 158-161,
227 (табл. 2). Найбільш часто використовувана санкція припадає
на покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року,
що передбачено ст. ст. 158-159, 161,
228. Максимальна кількість знаків –
542 зн. – припадає на ст. 160, а мінімальна – на ст. 158, яка складається
з 244 зн. Такий розподіл матеріалу
свідчить про особливу увагу законодавця до питань незаконної
рубки лісу, що з’ясовується низьким

Табл. 1.

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИРОДИ В КК УРСР 1960 р.
Назва

dp

Глава

II

Злочини проти
соціалістичної власності

VI

Господарські злочини

ІХ

Злочини проти порядку
управління

Х

Злочини проти громадської безпеки,
громадського порядку
та народного здоров’я
Загальна кількість

Кількість
статей

Кількість
знаків

% від загальної
кількості знаків

2
(ст. ст. 89, 90)

836

0,7

6
(ст. ст. 158-163)

2103

1,8

1
(ст. 199)

424

0,3

2
(ст. ст. 227, 228)

694

0,6

11

4057

3,4
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Табл. 2.

МАКСИМАЛЬНІ ТА МІНІМАЛЬНІ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ПРИРОДИ В КК УРСР 1960 р.
Термін покарання

Статті

.

Кількість зн

%

–

323

0,3

Позбавлення волі до 3 років

Виправні роботи – до 1 року

372

0,3

158

Виправні роботи до 1 року

Штраф – до 100 крб.

244

0,2

159

Виправні роботи до 1 року

Штраф – до 100 крб.

300

0,2

ч. 1, ч. 2
160

Позбавлення волі до 5 років,
з конфіскацією незаконно
зрубаної деревини

Штраф – до 100 крб.,
з конфіскацією незаконно
зрубаної деревини

542

161

Виправні роботи до 1 року,
з конфіскацією всього добутого
і знарядь полювання

Штраф – до 100 крб.,
з конфіскацією всього
добутого і знарядь полювання

352

0,3

162

Виправні роботи до 1 року,
з конфіскацією всього добутого
і знарядь лову

Штраф – до 200 крб.,
з конфіскацією всього
добутого і знарядь лову

419

0,3

163

Виправні роботи до 6 місяців

Штраф – до 200 крб.

246

0,2

ч. 1, ч. 2
199

Виправні роботи від 6 місяців
до 1 року, з конфіскацією
незаконно спорудженої будівлі

Штраф – до 300 крб.

424

0,3

227

Позбавлення волі до 1 року

Штраф – до 100 крб.

348

0,3

228

Виправні роботи до 1 року

Штраф – до 300 крб.

346

0,3

міn

ч. 2. 89

Позбавлення волі до 10 років

90
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мах

Логічна схема природних об’єктів у Законі
«Про охорону природи Української РСР» 1960 р. та КК УРСР 1960 р.
КК УРСР 1960 р.

ґрунти

рослинний світ

co

Закон «Про охорону
природи Української РСР»

dp

ліси, лісонасадження

лісонасадження
рубка лісу

зелені зони міст
та населених пунктів

полювання

водойми, рибні запаси

рибний та інший
водний промисел

фауна

рибні запаси

повітря

захоплення землі
епідемії
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державні заповідники,
пам’ятки природи
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водойми

0,4

Рис. 1
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ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ
ПРИРОДООХОРОННИХ НОРМ КК УРСР 1960 р.
О. В. Патлачук
У статті розглянута юридична техніка статей, присвячених злочинам проти природи,
у КК УРСР 1960 р. Доведена відсутність систематизації з причини того,
що природоохоронні об’єкти увійшли до чотирьох глав кодифікованого акта.

.u

a

Ключові слова: КК УРСР 1960 р., юридична техніка, кількісні показники,
Закон «Про охорону природи Української РСР» 1960 р., злочин,
природні об’єкти, юридична відповідальність.

Стаття надійшла до редакції: 7.02.2018.

i.c
om

Особенности юридической техники
природоохранных норм УК УССР 1960 г.

А. В. Патлачук
В статье рассмотрена юридическая техника статей, посвященных преступлениям
против природы, УК УССР 1960 г. Доказано отсутствие систематизации по причине
того, что природоохранные объекты вошли в четыре главы кодифицированного акта.

co

Ключевые слова: УК УССР 1960 г., юридическая техника, количественные показатели,
Закон «Об охране природы Украинской ССР» 1960 г., преступление,
природные объекты, юридическая ответственность.
Получено: 7.02.2018.
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FEATURES OF THE LEGAL TECHNOLOGY OF NATURAL PROTECTION
NORMS of the Criminal Code of the UkrSSR 1960

O. V. Patlachuk
The article deals with the legal technique of articles devoted to crimes against nature,
the Criminal Code of the Ukrainian SSR of 1960. It is proved that there are no systematization
because environmental objects are included in four chapters of the codified act.
Keywords: Crime Code of the Ukrainian SSR in 1960, legal technique,
quantitative indicators, Law «On the Protection of the Nature of the Ukrainian SSR» 1960,
crime, natural objects, legal liability.
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призначення

Призначення
начальник Головного слідчого управління

.u

наказ МЮУ від 08.12.2017 №4893/к

a

Швець Андрій Зеновійович

Вишневський Олександр Анатолійович

начальник Управління з питань запобігання та виявлення корупції

i.c
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наказ МЮУ від 28.12.2017 № 5106/к

Єгорова Тетяна Петрівна

начальник Головного територіального управління у Харківській області
наказ від 22.12.2017 №5053/к

dp

co

Інформація надана Департаментом персоналу
Міністерства юстиції України

56
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бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження!

a

2 лютого

.u

Шановний Сергію Володимировичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо міцного здоров’я,
професійних здобутків та невичерпної наснаги.

i.c
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Шкляр
Сергій Володимирович
Заступник
Міністра юстиції України

11 лютого

dp

co

Шановна Світлано Володимирівно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо успіхів та щастя, добробуту
і здійснення всіх задумів і сподівань!

Глущенко
Світлана Володимирівна
Заступник
Міністра юстиції України

11 лютого
Шановна Наталіє Анатоліївно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо, щоб життя Ваше було наповнене радістю і щастям,
новими сподіваннями і весною!

Козловська
Наталія Анатоліївна
Начальник Управління
інформування населення
та реформування правової освіти

57

призначення
вітаємо
з днем народження

вітаємо

a

з Днем народження!

.u

16 лютого

i.c
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Шановна Ірино Павлівно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо Вам успіхів у професійній діяльності,
миру і процвітання!

Божкова
Ірина Павлівна

Начальник відділу
режимно-секретної роботи

25 лютого

dp

co

Шановний Владиславе Вікторовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо професійних здобутків,
наполегливості у досягненні поставленої мети,
міцного здоров’я і наснаги!
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Власюк
Владислав Вікторович

Генеральний директор Директорату
з прав людини, доступу до правосуддя
та правової обізнаності

бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження!

8 лютого

.u

a

Членів наукової ради та редакційної колегії
журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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Бараша Євгена Юхимовича

начальника Інституту кримінально-виконавчої служби Національної академії
внутрішніх справ, генерал-майора внутрішньої служби, доктора юридичних наук,
доцента, заслуженого діяча науки і техніки України, члена редакційної колегії журналу
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

21 лютого

Рафальську Інну Владиславівну

dp

co

голову Ради адвокатів міста Києва, адвоката, заслуженого юриста України,
члена редакційної колегії журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

З повагою
наукова рада та редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження!
4 лютого

Чепурного Віталія Миколайовича
5 лютого

a

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

.u

Пучка Володимира Петровича

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

i.c
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7 лютого

Равлюка Андрія Григоровича

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві

13 лютого

Тюпляєва Ярослава Геннадійовича

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

14 лютого

Натуркач Руслану Павлівну

co

начальника Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

16 лютого

Курильову Олену Франтишківну

dp

директора Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

24 лютого

Худняка Віктора Анатолійовича

начальника Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

25 лютого

Фатенка Ярослава Миколайовича

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

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

60

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

з Днем народження наших колег!

a

1 лютого

Пілюгіну (Бордун) Вікторію Валеріївну
2 лютого

.u

в.о. директора Міловського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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Николаїшин Марію Іванівну

директора Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

4 лютого

Дейнека Олександра Турсунбайовича

co

головного спеціаліста відділу міжнародного співробітництва
Координаційного центру з надання правової допомоги

7 лютого

Бригинця Володимира Дмитровича

dp

директора Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

7 лютого

Матвієнка Олега Михайловича

директора Першого миколаївського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

8 лютого

Муху Олександра Михайловича

директора Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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призначення
вітаємо
з днем народження

вітаємо

з Днем народження наших колег!
8 лютого

a

Пушкаревську Ірину Валентинівну

.u

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

9 лютого

Руденка Ростислава Євтуховича

i.c
om

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

11 лютого

Бандуру Світлану Анатоліївну

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

13 лютого

Гайворонську Вікторію Валентинівну

dp

co

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Луганській та Харківській областях

13 лютого

Мацюк Людмилу Ярославівну

директора Вижницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

14 лютого

Петлюка Олександра Петровича

директора Старокостянтинівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

20 лютого

Вітька Сергія Григоровича
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директора Другого запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження наших колег!
21 лютого

a

Усатого Ігоря Миколайовича
22 лютого

.u

директора Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Соколову Оксану Радіонівну

i.c
om

директора Арцизького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

24 лютого

Лисюка Олега Олександровича

начальника відділу стратегічного планування Координаційного центру з надання правової допомоги

25 лютого

Лямічева Віталія Валентиновича

co

заступника начальника управління розвитку людських та інформаційних ресурсів
у сфері надання правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги

25 лютого

Нікітчук Оксану Олександрівну

dp

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

25 лютого

Іллюка Сергія Валерійовича

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

28 лютого

Гамбаль Марію Іванівну

директора Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
З повагою
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги,
редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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ПЕРЕЛІК
призначення
наказів Міністерства юстиції України

ПЕРЕЛІК

.u

a

нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у січні 2018 року
Наказ від 04.01.2018 № 24/5

i.c
om

Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну
та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
Дата та номер державної реєстрації 09.01.2018 № 32/31484

Наказ від 25.01.2018 № 226/5

Про внесення змін до Порядку допуску до професії приватного виконавця
Дата та номер державної реєстрації 25.01.2018 № 110/31562

Наказ від 30.01.2018 № 256/5/65

Про затвердження Порядку взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень
інших органів, та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження

co

Дата та номер державної реєстрації 03.02.2018 № 133/31585

Наказ від 30.01.2018 № 257/5

dp

Про затвердження норм належності медичного забезпечення для підрозділів територіальних (міжрегіональних)
воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України
Дата та номер державної реєстрації 01.02.2018 № 129/31581

Наказ від 31.01.2018 № 266/5

Про внесення зміни до Порядку прийняття та обліку в установах виконання покарань
і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події
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Дата та номер державної реєстрації 01.02.2018 № 128/31580

Управління систематизації законодавства
та координації правової роботи
Департаменту реєстрації та систематизації правових актів,
тел. (044) 279-68-58
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Загальнодержавне науково - практичне фахове видання

.u

Журнал рекомендовано до друку вченою радою
інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
(протокол від 13.02.2018 № 2)

a
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