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Чарівні українські жінки!
Від усього серця вітаю Вас з 8 Березня!

a

Ви для нас – найкращі: наші рідні матері,
кохані дружини, сестри, доньки.
Ви – наше натхнення, наша радість і наша опора.
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І не лише 8 березня, а й кожен день,
коли ви поруч, для нас є справжнім святом.
Вдячні вам за життя, за любов і радість.
За те, що Ви у нас є!

Бажаю вам щастя, справжнього кохання
та сімейного затишку.
Нехай кожен день вашого життя
буде сповнений весняною красою та радістю!
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Щиро,

Міністр юстиції

Павло Петренко
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У «Міжнародному співробітництві» – співпраця
д в ох М і н і сте р ст в
юстиції – України
та Литовської Республіки; українськоданський проект
«Запровадження пробації в Україні» тощо.
Пропонуємо також
ознайомитись із цікавим інтерв’ю, розміщеним в нашому журналі.
До наукової частини ввійшли статті
докторантів, аспірантів, здобувачів із теорії
та історії держави і права, адміністративного, міжнародного права і кримінального
процесу. Темою досліджень стали категорії
«правова суб’єктність» і «справедливість»,
правова охорона власності, практика Євро
пейського суду з прав людини тощо.
Як завжди, подаємо нові призначення,
вітання, перелік нормативно-правових актів.
Бажаю, щоб на кожному етапі життя
Вас супроводжували надійні друзі, сила
духу і віра в перемогу.
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У березні всіх
жінок вітали з весною,
хоча весна цього року
дещо запізнилась.
Однак із сонячними
променями, разом
і з п р о буд ж е н н я м
природи ми набираємось нових сил
і натхнення рухатись
далі, радіти життю.
Вітаю з оновленням
і бажаю розквіту! Наш
«весняний» номер
присвячений розгляду «юридичних» реалій в Україні. Так, його актуальною темою
стали основні проблеми і перспективи
Конституційного Суду України. Автор статті – новообраний суддя Конституційного
Суду України В. Лемак.
Багато уваги нами приділено для
висвітлення проекту Мін’юсту «Я МАЮ
ПРАВО», який успішно реалізовується:
подаємо новини і матеріал у «Незалежній юридичній консультації» – «Правова
обізнаність – запорука захисту своїх прав
та інтересів».

a

Лист редактора

З повагою,
головний редактор журналу	Н. М. Оніщенко
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і перспективи

co

В. В. Лемак
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2018 рік може стати рубіжним для відновлення повноцінного інституту конституційного правосуддя
в Україні. Отримавши вперше закріплення ще в Конституції УРСР у 1990 році,
Конституційний Суд знайшов інституційне втілення, по суті, лише на початку 1997 року,
коли відбулося його перше засідання. Далі необхідно було ще два десятиліття пошуків моделі цього Суду,
щоб прийти загалом до невтішних висновків про слабку інституційну
ефективність Конституційного Суду України та серйозні виклики, які постали перед ним.
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Не слід тішитися від того,
що в низці сусідніх держав справи з Конституційним Судом іще
гірші. Почалося все з Угорщини у 2011 році, але несподівано
цей тренд знайшов продовження
2015-го у Польщі. Якщо в Угорщині шляхом ухвалення нової
Конституції Конституційний Суд
було різко обмежено в повноваженнях, то в Польщі кадровими призначеннями та відмовою
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уряду публікувати рішення Конституційного трибуналу діяльність цього органу було, по суті,
заблоковано на рік. З іншого боку,
проблеми у цих державах дозволили «побачити» низку нових
механізмів, через які політичні влади намагалися впливати
на конституційне правосуддя,
що стало цінним у ході здійснення реформи Конституції України
2016 року та підготовки нового

Закону України «Про Конституційний Суд України».
Парадоксальна ситуація склалася після конституційної реформи 2016 року, яка істотно, на рівні
конституційних норм, посилила
гарантії незалежності та розширила повноваження Суду. Такий підхід було розгорнуто у новому законі України «Про Конституційний
Суд України», який було ухвалено
парламентом 13 липня 2017 року.

бюлетень міністерства юстиції україни
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1. Загальна низька ефективність, яка проявляється у статистиці рішень (у цифрах) і в ролі
Конституційного Суду України
у вирішенні юридичних спорів.
Протягом більш як двох десятиліть (1997-2017 роки) Конституційним Судом ухвалено понад
330 рішень, біля 30висновків
і понад 1000 ухвал. Незначна
кількість рішень Конституційного Суду України, правові позиції
в яких залишаються «актуальними», пов’язана не лише з низькою результативністю Конституційного Суду як державного
органу, а також ще кількома
чинниками. По-перше, починаючи з 1996 року, текст Конституції
України чотири рази істотно змінювався: 1 січня 2006 р. (реформа 8 грудня 2004 р.), 30 вересня
2010 р. (рішення Конституційного
Суду), 22 лютого 2014 р. (закон
«Про відновлення дії окремих
положень Конституції України»
від 21 лютого 2014 р.) і 30 вересня 2016 р. (реформа щодо правосуддя 2 червня 2016 р.). По-друге,
і цей чинник слід визнати головним, сукупність рішень рідко
виступала пов’язаним між собою
масивом, з якого проявлялася
певна лінія у вирішенні (розумінні) певних питань. Іншими словами, було відсутнє те, що перетворює сукупність судових рішень
у «судову практику». Нерідко Суд
кардинально змінював свою позицію, належно не обґрунтовуючи такої зміни (наприклад, щодо
соціальних прав – у грудні 2011
та січні 2012 років).
Наведене призвело до того,
що Конституційний Суд України
не зміг стати ефективним засобом
у механізмі взаємних стримувань

нях Суду (стаття 151-1), а й також
у статті 55. Такий підхід означає
«право на конституційну скаргу»
в матеріальному сенсі – за своєю
сутністю він виступає юридичним
засобом захисту (і відновлення) інших прав людини. Іншими
словами, йдеться про додаткову конституційну гарантію прав
людини в Україні, яка покликана
стати засобом захисту людини
від державних заходів втручання
(обмежень) у здійснення нею прав
у ситуації, коли такий державний
захід вчиняється у формі «закону України». На індивідуальному
рівні індивіди позбавлені іншого засобу захисту від втручання
до їхніх прав від такої форми
рішень.

a

Про що ж йдеться?

і противаг (і зокрема, у стримуванні політичних гілок влади), а також
механізмом розв’язання політичних конфліктів. Не дивно, що він
не зміг протистояти поступовій
концентрації владних повноважень у період 2010-2013 років.
Такий стан конституційного
правосуддя багато в чому пояснювався, окрім іншого, також звуженими повноваженнями Суду
і вкрай низькими гарантіями незалежності.
Як було відзначено, реформа
Конституції 2016 року істотно посилила гарантії незалежності Конституційного Суду України, однак
проблеми його ефективності залишаються. Сьогодні їх вирішення
зосереджене в удосконаленні механізмів його роботи як колегіального органу для прийняття рішень.
2. Ситуація з інститутом конституційної скарги. Хоча відповідні
норми Конституції України набули
чинності з 30 вересня 2016 року,
Суд лише починає діяльність щодо
їх розгляду. Мотивація відмови
у розгляді конституційних скарг,
які почали поступати до Суду
безпосередньо після 30 вересня
2016 року, декілька разів змінювалася. Спочатку обґрунтування відмови (сформульоване
на веб-сайті Конституційного
Суду України) містило пояснення
щодо відсутності нової редакції закону України «Про Конституційний Суд України». Пізніше,
після набуття чинності законом
України «Про Конституційний Суд
України», відмова пояснювалася,
відсутністю обраних голови та заступника голови Суду, відсутністю
Регламенту та відсутністю органів,
які повинні брати участь у відповідних провадженнях за конституційними скаргами – шести
колегій і двох сенатів. Погодитися
з таким підходом не можемо з багатьох аргументів і передовсім
зважаючи на те, що конституційна
скарга встановлена Конституцією
України не лише в повноважен-

.u

Однак «посилення» Конституційного Суду України ще більш
рельєфно акцентувало увагу суспільства на його інституційних
проблемах.

Висловимо переконання,
що для захисту
своїх основних прав,
гарантованих Конституцією,
людина не є і не може
бути залежною
від рішень законодавчої
чи виконавчої влади.

Така постановка є загальноприйнятою в державах, заснованих на верховенстві права.
У цьому контексті Верховний Суд
США у справі «West Virginia State
Bd. of Educ. v. Barnette» (1943 р.)
сформулював таку позицію: «Динаміка нашої конституційної системи передбачає, що приватні
особи не повинні чекати ухвалення законодавчого рішення, перш
ніж звертатися за захистом свого
фундаментального права. Суди
Нації відкриті для тих постраждалих, які приходять до них для того,
щоби вимагати захисту їх прямого, особистого інтересу в нашій
базовій хартії (Конституції. – В. Л.).
Людина вправі використати право
на конституційний захист, коли він
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тема номера
пов’язаних попередніх правових
позицій в обґрунтуванні рішення,
а також обов’язкового вмотивування зміни позиції Суду; б) методика «виведення» змісту імпліцитних конституційних принципів
та прав людини; в) використання
порівняльно-правового методу
аргументації у тих випадках, коли
йдеться про питання можливої
конституціоналізації напрацьованого досвіду демократичних держав, якщо з відповідних питань
має місце консенсус у національних підходах.
Як видається, кожне рішення
мусить мати ознаки доведеності
за стандартами «поза розумними сумнівами» (формула Євро
пейського суду з прав людини), які, зокрема, передбачають,
що стандартно освічена людина, прочитавши рішення, визнає
його обґрунтованим. Це важливо,
бо рішення Конституційного Суду
є настільки сильними, наскільки
вони є авторитетними для суспільства. Сьогодні ми оптимісти
в тому, що Конституційний Суд
України «запрацює» найближчим часом, бо для цього є всі
передумови.

.u

a

дерального конституційного суду
Німеччини, які містять розгорнуту
аргументацію (інколи – обсягом
200-300 сторінок) і є, по суті, інтелектуальними шедеврами.
Коли говоримо про ступінь
обґрунтованості рішення, маємо на
увазі його обпирання на принципи
і норми права. Якщо хочете, слід
говорити про удосконалення «дизайну» рішення Конституційного
Суду. Все це непросто, бо зазвичай
наведене в інших державах досягалося еволюційно, шляхом довготривалої судової практики та її
взаємодії з правовою доктриною.
Чимало проблем постають вже на
ранніх етапах шляху в цьому напрямі: розуміння конституційної
матерії, місії суду, методики оцінки
державного втручання у права людини тощо. Текст Конституції України інколи відображає пострадянські уявлення. І сама Конституція
України не вичерпується текстом,
що навіть у сучасній нашій право
знавчій парадигмі сприймається
доволі неоднозначно.
Окремо, слід наголосити на розумінні, зокрема, таких аспектів:
а) значення єдності практики Конституційного Суду, його логічно
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або вона зазнали шкоди, навіть
якщо публіка загалом не згідна
з цим і навіть коли законодавча
влада відмовляється діяти».
Однак є ще декілька суміжних аспектів. Якщо звернути увагу
на подані конституційні скарги
(їх уже більше 500), то значна частина з них навіть за формою є невідповідною вимогам, бо не кореспондується з повноваженнями
Конституційного Суду України. Кількість поданих скарг буде зростати
по мірі того, як «запрацює» механізм їх розгляду, і суспільство
відчує вагомість цього інструменту
захисту прав людини. Цей шлях
пройшли інші конституційні суди.
Наприклад, у Чеській Республіці
кількість справ така, що, як відзначав суддя Ян Мусіл, «кожен
із п’ятнадцяти суддів має щоденно
впоратися із щонайменше однією
справою з тим, щоб опрацьовувати
тільки поточно надіслані справи.
Разом з тим кожен суддя має щоденно вивчати й оцінювати інші
пропозиції до рішень від своїх
колег із сенату і як доповідач розробляти пропозиції до рішень
у межах пленуму». Подібна ситуація і в інших державах. Практично
в усіх європейських країнах понад
90 відсотків обсягу роботи конституційних судів складає вирішення
конституційних скарг. На сьогодні,
після обрання голови, заступника
голови, призначення двох суддів
Президентом України, Конституційний Суд України готується до формування (шляхом жеребкування)
сенатів і колегій, які розпочнуть
розглядати конституційні скарги.
3. Стан аргументації рішень.
Зайве й говорити про важливість
належного обґрунтування рішень
Конституційного Суду, особливо
коли ними оцінюється конституційність законів – актів парламенту, обраного народом. Зваженість
таких рішень мусить опиратися на
систему аргументів. В цьому плані
зразком повинні виступати рішення Верховного Суду США або Фе-
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•
досягнення
•
Міжнародне співробітництво
•
У фокусі юстиції
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Презентовано звіт
виконання Угоди
про асоціацію за 2017 рік
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У лютому відбулася презентація звіту виконання Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом у 2017 році.
В рамках взятих на себе зобов’язань Міністерство юстиції України виконало
План імплементації Директиви 2009/101/ЄС.
ційний простір. Закон набуде чинності у листопаді 2018 року.
«Ми нарешті приєдналися до
когорти розвинених країн, де посвідчити свою особистість можна
за допомогою сучасних систем ідентифікації MobileID та BankID», –
додав очільник Мін’юсту.

Важливою частиною Угоди
є зміцнення принципу поваги
до прав людини
та основоположних свобод.
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«Виконання цієї директиви забезпечило прозорість діяльності юридичних осіб та оприлюднення даних про кінцевих
бенефіціарів у Єдиному державному реєстрі. Наша країна запровадила адміністративну та кримінальну
відповідальність за невідкриття
бенефіціарів. Як результат, Україну
визнали світовим лідером у цьому
напрямі на міжнародній конференції у Джакарті», – наголосив Міністр
юстиції Павло Петренко.
Окрім цього, Мін’юст долучився
до розробки Закону «Про елект
ронні довірчі послуги», положення
якого імплементують Регламент ЄС
№910/2014. Документ спрямований на реформування національної
нормативної бази у сфері електронного цифрового підпису шляхом
впровадження законодавства Євро
пейського Союзу. Зокрема, визначає засади надання електронних
довірчих послуг, права та обов’язки
суб’єктів і здійснення електронної
ідентифікації. Він забезпечить активний розвиток співробітництва
між країнами та інтеграцію України
у світовий електронний інформа-
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За цим напрямом щорічно відбувається засідання Діалогу з прав
людини між Європейським Союзом та Україною. Минулого року
Делегацію України очолив заступник Міністра юстиції України
Сергій Петухов. У рамках заходу
сторони обговорили шляхи захисту прав людини внаслідок анексії
Криму та подій на сході України.
Окрім того, розглядалися питання
захисту прав жінок, боротьби з дискримінацією, реформа правоохо-

ронних органів, стан розслідування резонансних справ – масових
вбивств під час подій на Майдані
та Одесі 2014 року.
Мін’юст виконує координуючу
роль у моніторингу виконання Національної стратегії у сфері прав
людини та Плану дій з її реалізації
на період до 2020 року.
Ще одним важливим досягненням стало прийняття Верховною
Радою Закону «Про запобігання
та протидію домашньому насильству» і внесення зміни до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України.
«Ці зміни запускають дієві механізми запобігання та протидії насильству над жінками і домашньому насильству», – зауважив Павло
Петренко.
Також Мін’юст в межах своєї
компетенції здійснював супроводження розгляду Верховною Радою
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії
дискримінації із правом Європейського Союзу)».
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Проведено
засідання Колегії

co

Міністерства юстиції України
Цей важливий захід відбувся 29 березня ц. р. Були представлені результати 2017 р.,
плани на 2018 р., а також презентація паспорта реформ.

dp

З доповідями виступили Міністр
юстиції України Павло Петренко,
перший заступник Міністра юстиції Наталія Бернацька, заступники
Міністра юстиції Світлана Глущенко, Олена Сукманова та Денис Чернишов, директор Координаційного
центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк, а також Державний секретар Кабінету Міністрів
Володимир Бондаренко.

Докладніше про засідання Колегії
читайте в наступному номері
нашого журналу.
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Павло Петренко:
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33 тисячі консультацій отримали
громадяни в рамках проекту
«Я МАЮ ПРАВО!» у 2018 році
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Здебільшого допомогу надавали в рамках роботи мобільних пунктів
безоплатної правової допомоги та гарячими телефонними лініями
при головних територіальних управліннях юстиції.
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З початку року було запущено нову ініціативу –
«Я МАЮ ПРАВО на виконання судового рішення».
Розроблено покрокові інструкції для стягувачів
та для боржників, в яких роз’яснюються їхні права
і даються вказівки, що і як слід зробити та куди
звернутися для того, щоб домогтися виконання судового рішення. Також проводяться освітні заходи, надається безоплатна кваліфікована допомога,
працюють мобільні пункти консультування, розроб
ляються та поширюються відповідні інформаційні
матеріали.
Спільними зусиллями головних територіальних
управлінь юстиції, Координаційного центру з надання правової допомоги, обласних державних адміністрацій було проведено близько 15 000 право
просвітницьких заходів. За цей період громадянам
надано понад 35 тисяч інформаційних буклетів правової тематики.
У 2018 році проект «Я МАЮ ПРАВО!» продовжить реалізацію ініціатив, спрямованих на захист
прав дітей та жінок і протидію насильству. Прі
оритетом також залишається захист прав підприємців при взаємодії з правоохоронними органами.
Новим напрямком стане захист права на виконання
судового рішення.
«Я вдячний усім, хто долучився до реалізації
проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Окремо хочу подякувати
Уряду та Президенту України, які підтримали нашу
ініціативу на державному рівні. Також висловлюю
вдячність нашим міжнародним донорам та партнерам, завдяки яким наша ініціатива була втілена
в життя, а саме – проекту USAID «Нове правосуддя»
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та Міжнародному фонду «Відродження», – зазначив
Павло Петренко.
Нагадаємо, у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!»
надійшло більше 880 тисяч звернень. Основними напрямками реалізації ініціативи в 2017 році
стали захист прав дітей та жінок, аграріїв та підприємців, протидія корупції у вищих навчальних
закладах, порядок вирішення спору та оформлення
субсидій.
У всіх регіонах країни було відкрито антирейдерські аграрні штаби, до яких увійшли представники органів юстиції, місцевої влади та право
охоронці. На «гарячі лінії» штабів надійшло
583 дзвінки, розглянуто 465 звернень із загальних
питань, з яких 120 стосувалися питань рейдерства.
Додатково минулого року було створено дистанційні пункти доступу до безоплатної правової допомоги. За отриманням консультацій та роз’яснень до них
звернулося 86 284 особи.
В рамках проекту в дію вступили Закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення захисту права дитини на
належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати
аліментів», який посилює відповідальність злісних
неплатників аліментів, та Закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо забезпечення
дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування»,
спрямований на захист прав підприємців при взаємодії з правоохоронними органами.

бюлетень міністерства юстиції україни

a

МЕМОРАНДУМ
ПРО СПІВПРАЦЮ

i.c
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Досвід цивілізованих держав
свідчить про те, що з розбудовою
демократичних інститутів, формування зрілого, активного громадянського суспільства невід’ємно
пов’язані процеси утвердження
гідного становища Людини, незалежно від її раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних переконань,
етнічного та соціального походження, стану тощо. Проблема рівності у будь-якій сфері не може
розглядатися поза межами права,
оскільки саме право розуміється
як рівна міра свободи всіх і кожного – жінки і чоловіка. Україна,
яка обрала стратегію європейського розвитку, активно впроваджує
в законодавство стандарти рівних
прав і свобод жінки та чоловіка.
Повноцінна участь жінки і чоловіка
у всіх сферах управління державою
є однією з гарантій євроінтеграції,
запорукою рівноправного входження України до кола економічно
розвинених держав світу, здійснення виваженої політики в період
праводержавозмін. Пріоритетом
гендерної політики має бути забезпечення умов для ліквідації всіх
форм дискримінації за ознакою
статі в українському суспільстві.
Враховуючи вищевик ладене, акцентуємо увагу на тому,
що 27-го березня ц. р. був підписаний Меморандум про співпрацю
між Інститутом держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

.u

Одним із пріоритетних напрямів розвитку сучасної правової
політики та науки безумовно слід назвати питання, пов’язані з гендерною проблематикою.

тат Суслова І. М.). Крім того, Центр
правових досліджень гендерної
політики Інституту (завідувач Оніщенко Н. М.) отримав серйозний
поштовх для подальших теоретикоприкладних досліджень гендерної
проблематики.
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(директор, акад. Шемшученко Ю. С.)
та підкомітетом з питань гендерної
рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань
захисту прав людини, національних меншин та міжнаціональних
відносин (голова, народний депу-
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Угода
про співробітництво

.u

a

з Міністерством юстиції
Литовської Республіки

i.c
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Міністр юстиції Павло Петренко в рамках одноденного робочого візиту
відвідав Литовську Республіку, де підписав Угоду про співробітництво у правовій сфері
між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Литовської Республіки.
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«Литовська Республіка, без сум- з боку правоохоронців у взаємовід- урядові зусилля в сфері реформи
ніву, є одним із ключових партнерів носинах з бізнесом; та ведення за- правосуддя та верховенства права.
України, справжнім другом та союз- конодавчого обов’язку викривати
Павло Петренко також звернув
ником. Переконаний: підписання реальних бенефіціарних власників увагу на те, що зміни до Конституції
Угоди про співробітництво між на- компаній.Окремо були підняті України запровадили новий поряшими міністерствами стане новим питання комплексної судової ре- док призначення суддів на посаду,
етапом в нашій роботі та надасть форми і змін у системі виконання звузили межі імунітету судді та заможливість реалізувати необхідні судових рішень, реформування клали передумови для оновлення
ініціативи в сфері верховенства пенітенціарної служби та запуску суддівського корпусу. «За резульправа і правосуддя, обмінюватись повноцінної системи пробації.
татами відкритого й прозорого
кращими практиками
конкурсу призначено
і продовжити ефективну
115 суддів Верховного
співпрацю між фахівцями
Суду.
У найближчі кільПитання запровадження змін у тюремній системі
наших відомств», – нагока років так само будуть
та запровадження європейських норм утримання
лосив очільник Мін’юсту.
о н о в л е н і а п ел я ц і й н і
та підходів до ресоціалізації громадян,
Під час зустрічі
та місцеві суди. Нині ж
з Міністром юстиції Ли- які вчинили правопорушення, стали основною темою пріоритетом є створення
т о в с ь к о ї Ре с п у б л і к и
Вищого антикорупційнозустрічі Павла Петренка з директором Департаменту го суду, який має вершиМілдою Вайнютє Павло
тюрем Міністерства юстиції Литовської Республіки ти правосуддя у справах
Петренко поінформував
колегу про новації, спряпро корупційні злочини
Робертасом Крікштапонісом.
мовані на захист прав інТОП-чиновників. Запуск
весторів та захист бізнесу:
цього інституту завершить
роботу Антирейдерської комісії, заОчільник української юстиції зу- процес формування нових антипуск ініціативи #АгроРейдериСтоп, стрівся з головою Конституційного корупційних органів в країні», –
за результатами діяльності якої упе- суду Литовської Республіки Дай- заявив він.
реджено десятки захоплень землі нюсом Жалімасом. Він наголосив,
Окрім цього, Міністр юстиції
та збіжжя, а проти агрорейдерів що Міністерство юстиції як «за- України провів зустріч з заступнипорушено 17 кримінальних справ; конодавчий» центр Уряду України ком Міністра закордонних справ
прийняття закону #МаскиШоуСтоп, відповідає за низку комплексних Литовської Республіки Даріусом
який прибирає можливість свавілля реформ, в тому числі – координує Скусєвічіусом.
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УКРАЇНСЬКОДАНСЬКИЙ ПРОЕКТ

«ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ»
Наприкінці лютого відбулася презентація результатів цього проекту,
реалізованого Пенітенціарною асоціацією України та Данським Гельсінським комітетом з прав людини.
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Захід відкрив Олег Янчук – директор департаменту
пробації Міністерства юстиції України, який зазначив
важливу роль підтримки громадянського суспільства
на шляху вдосконалення системи пробації України.
Проект-менеджер Данського Гельсінського комітету з прав людини Боділ Філіп виступила з доповіддю про важливість продовження роботи у напрямку
запровадження інструмента оцінки ризиків і потреб
засуджених, поділилась своїми враженнями від результатів співпраці, досягнутих в ході реалізації
проекту. Заступник Міністра юстиції Денис Чернишов попри напружений робочий графік також зміг
долучитися до зазначеного заходу і поспілкуватись
з його учасниками. У розмові з Боділ Філіп він ви
словив вдячність за надану підтримку та наголосив
на необхідності продовження співпраці Державної
кримінально-виконавчої служби України із зарубіжними партнерами не тільки в рамках реалізації
цього проекту, а й у питаннях реформування інших
сфер діяльності.
Під час реалізації проекту представники Пенітенціарної асоціації України разом із представниками

Міністерства юстиції України та науковцями Інституту кримінально-виконавчої служби ознайомилися
із діяльністю органів пробації Данії, провели анкетування працівників служби пробації Київської області щодо готовності їх використовувати інструмент
оцінки ризиків і потреб у своїй діяльності. Також був
проведений круглий стіл на тему «Оцінка ризиків
і потреб засуджених в Данії» за участю данських
фахівців у сфері пробації. Усе це загалом дало можливість зібрати емпіричний матеріал і сформувати
висновки та рекомендації для запровадження оцінки
ризиків і потреб засуджених в Україні та аналізу стану
запровадження пробації в Україні.
На презентації був представлений збірник
«Запровадження пробації в Україні», співавторами
якого стали представники Міністерства юстиції України, члени ГО «Пенітенціарна асоціація України», науковці Інституту кримінально-виконавчої служби та
фахівці з Данії. З повною версією збірника усі бажаючі можуть ознайомитися на сайті ГО «Пенітенціарна асоціація України», перейшовши за посиланням
https://www.penalassociationukr.com.
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Мін’юст
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із Консультативною місією
Європейського Союзу
працюють над створенням
Фонду компенсації жертвам
насильницьких злочинів

На реалізацію положень схваленої Президентом України Національної стратегії з прав людини
у співпраці з Консультативною місією Європейського Союзу Міністерством юстиції
було розроблено проект закону, положення якого спрямовані на підвищення
гарантій прав жертв умисних насильницьких злочинів шляхом надання їм державної
соціальної допомоги у вигляді компенсаційної виплати.
ня не можуть забезпечити розкриття злочину та притягнення
до кримінальної відповідальності
винних осіб, потерпілі на невизначений час позбавляються
можливості відшкодувати завдані
їм збитки коштом порушників.
До таких злочинів належать грабіж, хуліганство, тяжкі тілесні ушкодження, фізичне насильство,
вбивство», – зазначив директор
Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки
Мін’юсту Олександр Олійник.
Щоб змінити ситуацію,
яка є зараз в Україні, Міністер-
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«Створення дієвого механізму
реалізації компенсації збитків
жертвам умисних насильницьких злочинів є досить актуальним
питанням сьогодення. Адже нині
існуючий механізм відшкодування шкоди, заподіяної злочином,
створює достатньо складну систему процесуальних відносин,
пов’язаних з доказуванням характеру та розміру заподіяних
злочином матеріальних збитків,
що дуже часто не дозволяє отримати постраждалим від злочину
належну грошову компенсацію.
Тобто, якщо органи розслідуван-

ство юстиції і підготувало цей
проект закону. Варто відзначити,
що цей документ був погоджений
та підтриманий Консультативною місією ЄС. Після проведення
Міністерством юстиції додаткових узгоджувальних консультацій
з Міністерством фінансів щодо
джерел формування державного
фонду компенсації збитків жертвам злочинів проект закону буде
поданий до Міністерства закордонних справ України з метою
п о д а л ь ш о г о в н е се н н я й о г о
на розгляд Президенту України
та Парламенту.

У країнах ЄС існує практика, що держава надає компенсацію через спеціальний
компенсаційний механізм для потерпілих або фонд.З цих коштів постраждала особа і отримує кошти
на лікування чи відновлення фізичного та психологічного стану.
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«Юстиція на кожному
етапі життя...» –

a

Олег Предместніков
пов’язані, взаємодоповнюючі
у справі встановлення, захисту й поширення справедливості. Адже саме
цій меті присвячена суттєва частина
роботи журналістів, а ми їй служимо
в юстиції як юристи.
До речі, найвідоміший сучасній
Україні газетяр і письменник Володимир Винниченко, один із засновників держави під час революції 1917-1921 рр., був за освітою

юристом. А видатний український
прозаїк Григорій Квітка-Основ’яненко – «совісний суддя», саме так
називалася посада голови Харківської палати кримінального суду.
Діяльність обох українських
корифеїв допомагає мені точніше
відповісти на «просте» запитання.
Так, я за освітою – юрист з дипломом Харківської юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Тривалий час як журналіст виступав
на радіо й телебаченні, друкувався в пресі, продовжую редагувати
професійний журнал. Тобто вабить
поєднання, синтез спеціальних
знань та творчих пошуків. Нещодавно вступив до Національної спілки
журналістів України. Сподіваюсь,
опертя на широку громадськість
сприятиме плідній роботі.

i.c
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Олеже Гарійовичу, знаємо,
що Ви головний редактор
журналу «Юридичний
бюлетень». Хто Ви за освітою:
журналіст чи юрист?

.u

Пропонуємо інтерв’ю з першим заступником начальника Головного територіального управління юстиції
в Херсонській області, доктором юридичних наук Олегом Предместніковим.
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Просте, здавалося б, запитання.
За такі дякують. Не тому, що просто відповісти, а тому що говорити
про таке цікаво й приємно. Важко
назвати спорідненіші професії, ніж
«юрист» та «журналіст» – взаємо

Ви пройшли шлях
від адвоката до керівника
територіального управління
юстиції. Наскільки, як то кажуть,
«тернистим» був цей шлях?

Здається мені, що метафора про
«тернистий шлях» не вмістить усіх
життєвих труднощів, проблем, але
разом з тим радощів й успіхів, через
які проходиш у житті. Почну з того,
що ріс я у неповній багатодітній
родині: четверо братів та сестер
порівну. Навчався й виховувався
(до 8-го класу) в інтернатних уста-
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У фокусі юстиції
докторську дисертацію на тему: умови, що гарантуватимуть дотри«Адміністративно-правові засади мання конституційних прав і сводіяльності органів юстиції України». бод громадян.

Нині Ви перший заступник
Із чим, на Вашу думку,
начальника Головного
сьогодні має бути
управління юстиції
пріоритетно пов’язаний
у Херсонській області. Які є проблеми розвиток системи органів
на місцях? З якими питаннями
юстиції України?
звертаються до Вас громадяни?
Розбудова системи органів

юстиції та вдосконалення їх діяльності є постійним безперервним
процесом, що з різною інтенсивністю та успіхом триває з моменту
відновлення незалежності України.
Сучасні ж тенденції розвитку системи органів юстиції України безпосередньо зумовлюються та є невід’ємною складовою загальнодержавних
процесів європейської інтеграції
України, демократизації та осучаснення державного врядування. Переконаний, що наріжним каменем
як удосконалення статусу органів
юстиції України, так і їх поточної
практичної діяльності, має бути
спрямованість на неухильне дотримання та реалізацію прав, свобод
і законних інтересів людини і громадянина.

a

Все, як у житті та всюди. Єдиною
особливістю Херсонщини є наслідки окупації РФ, поява на території
області вимушених переселенців
з їх особливим статусом і потребами, що стосуються органів юстиції та захисту прав людини. Також
з цією проблемою перегукується наша роль в роботі з учасниками АТО. Тут додалося клопотів усім,
зросло навантаження, в першу
чергу, і на мене як представника
Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
Не забуваємо, у який час живемо.
Органи державного управління реформуються. Змінюються земельні
відносини, навіть адміністративно
територіальний устрій, функціонування закладів охорони здоров’я,
триває оновлення системи освіти,
складний період переживає Національна поліція – на все це відгукуються люди. Їхню реакцію ми спостерігаємо щодня на робочих місцях,
під час інформування громадян,
у рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»
У нашій системі не вистачає
кадрів. Наприклад, у виконавчій
службі Суворівського районного відділу м. Херсон назбиралося понад 20 тисяч проваджень
на кінець року і з ними намагаються впоратися із 21 співробітника 18. На цій складній ділянці
також ситуація змінюється: створюється інститут приватних виконавців. Поки що у нас їх лише
два – придивляємося, вивчаємо,
допомагаємо. Врешті-решт, саме
до них прийдуть люди після судової ухвали і ми зобов’язані не створити їм нову проблему, а створити
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новах Херсонщини. Неповну середню школу закінчував у місті Генічеську Херсонської області, вивчився
на водія, штурмував морехідне училище. Після третього курсу пішов
служити в армію, а повернувшись,
набув таку екзотично-романтичну спеціальність, як стерновиймоторист. Згодом працював у порту,
одружився.
Тепер це легко, кількома словами оповідається. Але за кожною –
не словом, а навіть буквою! – важкі
будні впроголодь, підручники
й заняття, змагання на виживання,
побутові труднощі... У художній літературі люди з такими долями стають героями творів. А мені просто
хотілося жити, вчитися й працювати, мати щасливу сім’ю.
Скільки себе пам’ятаю – вчуся.
Новими важливими сходинками
були навчання в Херсонському
аграрному університеті та Національній академії державного управління при Президентові
України. Після академії вступив
до аспірантури, захистив кандидатську дисертацію на тему: «Виявлення і розслідування злочинів, вчинених з використанням насильства
в сім’ї». Це ж цікаво! Правознавчі
знання застосовував, працюючи
юрисконсультом на виробництві,
адвокатом, керівником екологічного управління області.
Самі розумієте, кожна робота
за цими спеціальностями в молодій
державі, що переходить з одного
суспільного устрою до іншого –
важке випробування. Іноді люди
не знають власних прав, а обов’язки вважають формальними. Часто
доводиться поєднувати громадські, службові, депутатські, наукові,
адміністративні й пропагандистські знання й обов’язки. Не тільки,
як раніше писали, «журналіст міняє
професію», а й юрист заглиблюється в суміжні сфери.
Назбиралося вдосталь матеріалів з власної юридичної практики та актуальних професійних
публікацій, тож написав та захистив
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сучасна юстиція україни
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Які, вважаєте, пропозиції
або новації були б доречними
і спростили доступ громадян
до системи юстиції?

Наведу приклад. Уявімо, що ми
досягли стратегічної мети проекту
«Я маю право!». Громадська думка
щиро на боці Закону, суспільство
понад усе цінує європейські цінності, люди обізнані з правами
й обов’язками – створено умови для
життя в правовій державі та успішного розвитку країни. Батько і син
Ш. з Білозерського району Херсонської області подають скаргу,
що одержали на законних підставах
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства,
належно оформили всі документи,
але місцеве відділення Держгеокадастру понад три роки відмовляє
їм в реєстрації. Чому? Є лише дві
підстави для відмови – жодної з них

бюлетень міністерства юстиції україни

a

стягненнями. Позитивно зарекомендувала себе робота «Анти
рейдерських штабів» і в нашій
області. У цьому також й надалі потрібна буде підтримка Міністерства
юстиції. Проте найбільше негативу
для громадської думки з’являється внаслідок реформування ЖКХ,
некваліфікованих чи неправових
дій працівників слідства Нацполіції.
Вважаю, що керівництво реагуватиме на факти відмови від міжвідомчої взаємодії.
Гострою проблемою залишається стягнення виконавчого збору.
Своїми зволіканнями й нерішучістю
ми змушуємо людей марно ходити
бюрократичними колами. Новим
державним і приватним виконавцям
час надати чіткі інструкції з цього болючого питання «стягнення – нестягнення». Якщо ми найближчим часом
порозрубуємо ці Гордієві вузли,
це благотворно вплине і на правову
культуру всього суспільства.

.u

совуються деякі юридичні норми,
зникають цілі країни й докорінно
трансформуються соціально-економічні устрої – мало змінюється
природа людини. Вона здатна створювати собі допоміжні інструменти, але ніколи не «народить» собі
конкурента. Тут спрацьовує інстинкт
самозбереження.
Тому Ви правильно акцентували
на ролі юристів, а не чиновників,
у майбутньому. Вона зростатиме,
як це й має бути в правовій державі. Таких фахівців сьогодні готують наші вузи, для цього і я працюю
як науковець та викладач. Вважаю,
що слід менше дискутувати стосовно співвідношення часток права
і етичних норм у терміні «юстиція»,
а робити нашу юстицію людянішою.
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не виявлено. Відбулося більше семи
судів, котрі зобов’язали порушника
діяти за законом. Нарешті громадяни Ш. дійшли до мене як представника Уповноваженого Європейського суду з прав людини. Я вчинив
усі необхідні юридичні дії на захист
порушених прав громадян. І що
далі? А нічогісінько! Вже й зі мною
розібралися в Національному
агентстві з питань державної служби (за скаргою судді, який прийняв
неправочинне рішення). На Держ
геокадастр, виявляється, закон не
розповсюджується. Але ж це не так!
Отже, наступним завданням
органів юстиції має стати встановлення такого порядку, коли б громадяни реалізували свої права не
теоретично, а практично. «Стратегія
інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права на період
до 2019 року», затверджена Кабінетом Міністрів України, вже
містить розділ про «Всебічне
міжвідомче співробітництво».
Нам наповнювати його актуальним
змістом. Для цього і наука попрацює, і наша взаємодія з місцевими
органами державного управління
буде корисною.

Поточні завдання ми знаємо.
Зосередимося на цілях, визначених
«Стратегією інформування громадян». Однак це не означає, що йтимемо до людей лише як просвітяни
й пропагандисти. І люди засвоюватимуть свої права та обов’язки, і ми
не забуваймо, що представляємо
владу, працюємо не на нейтральній
смузі між законодавчою та виконавчою владою, а практично на передовій. На одному фланзі – працівники юстиції проводять дослідницьку й
наукову роботу, готують проекти законодавчих актів, на іншому – взаємодіють із виконавчими органами,
судовою системою, Національною
поліцією, домагаючись, аби державний механізм захисту прав і свобод
громадян працював злагоджено
і результативно.
Нам потрібні ефективні інструменти в подоланні корупції, наприклад, на митницях та в закладах
пенітенціарної системи. Так, ці галузі створюють проблеми не найчисленнішій категорії громадян.
Але факти порушень є – мало на них
реагувати лише дисциплінарними
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Чи є майбутнє у юристів?
Існують прогнози,
що юридична галузь буде
настільки комп’ютеризованою,
що власне люди стануть непотрібні?

Що необхідно впроваджувати
Міністерству юстиції України
для покращення надання
юридичних послуг?
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Як це: «люди не потрібні»?
У правовій державі таке принципово не можливе. Ми вже згадували
про вакансії – кваліфіковані кадри
державі будуть потрібні, доки вона
існуватиме.
Однак, дякую за запитання.
Воно допоможе краще зрозуміти
попередні відповіді та дещо узагальнити. Не заберу хліба у фантастів – ми з ними працюємо в різних
середовищах. З часів «Законів Хамурапі», постулатів римського права,
положень «Руської правди» Яро
слава Мудрого минули тисячоліття.
По-іншому трактуються й засто-

І насамкінець,
Ваші побажання читачам
та колективу журналу…

Шановним колегам, усім нам
бажаю витримки, здоров’я і нових
знань! Не повторюймо сумнозвісне побажання «жити в часи змін».
Уся історія людства – це фіксація
змін, свідчення про нові реформи.
Краще бути їх учасником, ніж опинитися поперек шляху. Тому хочу
більше знайомств із однодумцями
та підтримки від них. Готовий сам
ділитися з колегами знаннями і досвідом!
А також прийміть мої щирі вітання з нагоди 8 березня – Міжнародного дня прав жінок! Нині перед
жінками відкриті великі можливості самореалізації в найрізноманітніших сферах життя. Тому зичу
кожній з вас невичерпної енергії,
здійснення всіх сміливих планів
і задумів, підтримки з боку рідних,
друзів та колег. Хай у ваших домівках панують злагода, тепло і любов,
а кожен день дарує радість і добрий настрій!
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С. А. Васильцов
начальник Головного територіального
управління юстиції у Запорізькій області
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Правова обізнаність –
запорука захисту
своїх прав та інтересів
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Питання прав і свобод людини на сьогодні є найважливішою проблемою
внутрішньої та зовнішньої політики всіх держав світової спільноти.
Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод, їх практичної реалізації є тим критерієм,
за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави й суспільства.
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бюлетень міністерства юстиції україни
навчання конкретних категорій
українців щодо їх прав, якими
вони володіють, механізмів захисту порушених прав.

a

Органи юстиції, реалізуючи
проект «Я МАЮ ПРАВО!»,
виступають насамперед
партнерами для громадян
у захисті їхніх прав
та інтересів.

Під час проведення широкомасштабних акцій просвітницького характеру основним завданням
є показати людям, що захищати
свої права – реально, не страшно
та не так складно, як ми звикли
думати, роз’яснити алгоритм дій
і спонукати громадян до захисту
їхніх прав, сформувати усталену
поведінку – «я знаю, що можу захистити свої права, і я це роблю».
Проект «Я МАЮ ПРАВО!»,
серед іншого, покликаний на боротьбу з рейдерством в аграрному секторі. З цією метою Уряд
прийняв рішення зробити крок
на упередження незаконних дій
в аграрній сфері. По всій країні
були запущені антирейдерські
аграрні штаби, які за цей час захистили від захоплень десятки
фермерських господарств.
Основна увага приділяється
роз’ясненню громадянам, яким
чином можна самостійно та без
додаткових витрат врегулювати
юридичний конфлікт (спір) без
звернення до суду; як слід поводитись і що робити, коли забирають бізнес або відбирають майно;
що слід робити, якщо вимагають
хабара за іспит чи навчання.
Вказаний проект триватиме до
2019 року, й основним в його реалізації є активне інформування
громадян про їхні права та механізми захисту прав – як захистити свої права та де шукати допомоги.
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України до цього часу не забезпечена мінімальними правами,
передбаченими цим документом.
Адже кожна людина має право на
життя, особисту недоторканність,
рівність перед законом, право на
працю та справедливу винагороду
за неї, яка забезпечувала б гідні
людини та її сім’ї умови існування,
захист від безробіття, задовільний життєвий рівень, невтручання
в особисте й сімейне життя, недоторканність житла, свободу думки,
совісті та релігії, справедливий
і неупереджений суд.

Потрібні чималі зміни
не тільки в законодавстві
та його реальному виконанні,
а й у самому усвідомленні
громадян шляхів захисту
своїх прав та інтересів.
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Кожна людина має громадянські (особисті) й політичні права,
свободи, а також економічні, соціальні, екологічні та культурні
права. Такі права є загальними і
рівними для всіх. Без дотримання
цих прав неможливе нормальне
існування та розвиток людини
в суспільстві.
Україна ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів у сфері прав людини – Загальну декларацію прав
людини1948 р. , Міжнародний
пакт про громадянські і політичні права та Факультативний
протокол до нього 1966 р., Між
народний пакт про економічні, соціальні й культурні права
1966 р. , Міжнародну конвенцію
про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації 1965 р., Конвенцію
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. ,
Конвенцію про права дитини
1989 р. , Конвенцію ООН проти
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження
і покарання 1984 р. та ін.
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Права громадян закріплені
в нашому Основному
Законі – Конституції України.
Вона увібрала
фундаментальні положення
Загальної Декларації,
зокрема, щодо верховенства
прав людини, рівності
й непорушності її прав,
права людини на свободу
та особисту недоторканність,
на достатній рівень
життя тощо.

Одним із чинників, що породжують неспроможність ефективного засобу захисту прав людини,
є несформованість громадянського суспільства, низький рівень
правової обізнаності громадян,
особливо жителів сіл та селищ.
Громадяни здебільшого не володіють знаннями реального захисту своїх прав.
Задля формування нової правової свідомості громадян, підвищення рівня знань про свої права
у різних сферах життя в Україні
стартував загальнонаціональний
проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», який на сьогодні набирає своїх обертів.
Проект реалізується Міністерством юстиції у співпраці
з системою безоплатної правової допомоги (далі – БПД) і територіальними органами юстиції за
підтримки USAID «Нове правосуддя» та іншими донорами.
П р о е к т « Я МА Ю ПРАВО ! »
є так званою «дорожньою картою» для громадян і передбачає

На жаль, українське суспільство є поки що далеким від реального втілення ідеалів Декларації. Значна кількість громадян
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«правова суб’єктність»:
усталені підходи до сприйняття
і розуміння та потреба у їх перегляді

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

ним впливом концептуальних
положень теорії права та галузевих теоретичних досліджень. Відповідно, у законодавстві знаходять свою наочну деталізацію та
набувають кінцевого прикладного
втілення категорії, поняття, принципи та інші абстрактні концепти
права. Більше того, саме потреби
практики правозастосування постійно вимагають від юридичної
науки відповідей на актуальні
питання, що надходять із унормованої правом реальності, підштовхують теорію до адекватного
реагування та продуктивного осмислення нових реалій динамічного правового життя, до еволюційного розвитку, основою якого
є критичний підхід до, здавалося б, незмінних та раніше випробуваних тією ж практикою теоретичних постулатів, які, проте,
повинні бути переглянуті.
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У сучасній юридичній науці
категорії «правова суб’єктність»
надається достатньо істотна увага
і у вітчизняній загальній теорії
права, і у галузевих доктринах.
Більше того, у правозастосовній діяльності судів різних рівнів
та спеціалізацій часто зустрічаємо
контекстні тлумачення тих чи інших
аспектів правосуб’єктності (наприклад, у прецедентах, що стосуються
правоздатності чи дієздатності фізичних осіб у цивільних правовідносинах, господарської компетенції
суб’єктів господарювання чи адмі
ністративної компетенції органів
влади).
Судді, як відомо, оперують
термінами законодавства, котрі,
попри свою емпіричну форму
та залежність від особливостей
поточної законодавчої ситуації,
у сучасній юриспруденції завжди
перебувають під опосередкова-
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Саме така ситуація, на нашу
думку, вже достатньо тривалий час
існує у відношенні до категоріального віддзеркалення юридичною
наукою такого багатоманітного,
різнорівневого та змінного правового явища, яким є правова
суб’єктність. З метою підтвердження цієї тези зафіксуємо найбільш
характерні позиції так званого
«усталеного» (тобто поширеного
у наукових та навчальних джерелах) розуміння категорії «правова
суб’єктність».
Перш за все, належить відзначити стійку традицію сприймати
правову суб’єктність як похідний
атрибут суб’єкта права. Відповідно,
категорія «правова суб’єктність»
постає вторинною по відношенню
до категорії «суб’єкт права». У юридичній літературі ця установка
відтворюється постійно та викладена вельми однозначно: «ха-

бюлетень міністерства юстиції україни
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суб’єкта носієм лише юридичних та
інших обов’язків (зокрема, О. Конт
та пізніше Л. Дюгі стверджували,
що ніхто не володіє іншим правом,
окрім права завжди виконувати
свій обов’язок [4, с. 15]).
Таким чином, категорія «суб’єкт
права» у теорії права виникла
та була розвинута у її змістовному
протиставленні категорії «об’єкт
права», а активатором для її опрацювання стала потреба юридичної
науки у максимально абстрактній
персоналізації осіб та спільнот
як активних, вольових і цілеспрямованих, здатних у соціальному
середовищі використовувати правові засоби.
Якщо звернутися до поняття
«учасник правовідносин», то воно,
на нашу думку, постає вербальною
абстракцією, отриманою шляхом
теоретичного осмислення емпі
рики власне галузевого бут тя
права як соціального регулятора
поведінки фізичних осіб та інших
правоздатних діячів у живій практиці їх взаємодії. Оскільки реальні
правовідносини завжди є галузевими та регулюються галузевими
масивами законодавства, їх якісно
однорідні та об’єктивно виділені
сукупності утворили предмети
правового регулювання галузей та,
відповідно, предмети пізнання
їх доктрин. Саме у дедуктивному просторі останніх започаткувалися ті специфічні абстрактні
образи, які, наповнившись значимими ознаками безпосередніх
учасників галузевих правових
відносин, у своєму наступному розвитку втратили галузеве забарвлення та через синтез істотного
сформували загальнотеоретичний
концепт «учасник правовідносин».
Таким чином, здобутки галузевих доктрин посприяли формуванню важливого для загальної теорії
права поняття «учасник правовідносин». З іншого боку, саме внаслідок тісної наближеності галузевих
доктрин до їх прикладних полів
виникла та підтримується дотепер
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ні загальнотеоретичні висновки
про особу (фізичну та юридичну)
як носія деякої сукупності суб’єктивних прав, що були проведені
у європейській та російській юридичній науці переважно протягом
XIX ст., а також на початку ХХ ст.
Наступним кроком розвитку
категорії «суб’єкт права» стало
розуміння останнього вже не як
носія множини суб’єктивних прав,
що реалізуються у правовідносинах, а як персоніфікованого
оператора певного фрагмента
об’єктивного права. Зокрема, нормативіст Г. Кельзен іронічно критикував так зване «традиційне»
розуміння суб’єкта права як фізичної чи юридичної особи, наділеної
суб’єктивним правом, іменуючи
його «адвокатським» (тобто таким,
яке розглядає право лише зі сторони користі чи шкоди), та підкреслював, що особа як суб’єкт
права є персоніфікацією комплексу правових норм [2, с. 213-214].
Близькі за змістом ідеї стосовно
об’єкта та суб’єкта права фрагментарно розвивалися також і у радянській теорії держави і права.
Змістом полярної категорії «об’єкт
права» у такій ситуації постають
уже не речі чи інші блага, з приводу яких відбувається врегульована
правом взаємодія осіб чи інших
суб’єктів, а власне самі суспільні
відносини, охоплені скерованим
на них регулятивним впливом
об’єктивного права як сукупності
всіх правових норм.
Належить відзначити, що штучний розвиток ідеї щодо суб’єкта
права як витвору винятково права
об’єктивного призводив визначних
європейських правознавців до нетривіальних доктринальних висновків про те, що суб’єкта права або
взагалі не існує і ця категорія є непотрібною (наприклад, так вважали німецькі правознавці А. Брінц,
Г. Шварц, Б. Штампе, які визнавали існування безсуб’єктних прав,
закріплених за цільовим майном
[3, c. 86-90]), або ж до визнання
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рактеризуючи правову категорію
«правосуб’єктність», ми повинні
пам’ятати, що вона є похідною від
категорії «суб’єкт права» [1, c. 24].
Аналогічним до вищенаведеного
є сприйняття теоретиками права
співвідношення поняття «учасник
правовідносин» та категорії «правова суб’єктність» (тобто друга
категорія сприймається вторинною по відношенню до першого).
Розглянемо ці питання детальніше
та почергово, почавши із категорії
«суб’єкт права».
Для юриспруденції теоретична цінність категорії «суб’єкт
права» виявилася та продовжує
зберігатися насамперед у тому,
що її поява ознаменувала перехід
у ХІХ ст. європейської юридичної
думки до етапу осмислення зв’язку
суб’єкта загалом і права загалом
(нагадаємо, що поняття «суб’єкт»
було ключовим для класичного німецького ідеалізму кінця
ХVIIІ ст. – початку ХІХ ст. та, серед
іншого, широко застосовувалося
його представниками у роботах
з філософії права). Емпіричною
основою для виокремлення юридичною теорією такої логічної
дихотомії послугувало закладене ще у римському приватному
праві протиставлення речі (об’єкта,
з приводу якого виникали суб’єктивні речові права) та її власника
(суб’єкта – правоздатної фізичної
особи, яка панувала над річчю),
що пізніше червоною ниткою було
проведене через всю історію євро
пейського приватного, зокрема,
цивільного, права та матеріалізувалося у відповідному законодавстві країн романо-германської
правової сім’ї.
У теоретичному плані першим
кроком на шляху становлення
категорії «суб’єкт права» стали
концептуальні узагальнення, розвинуті свого часу в енциклопедії
права та у галузевих доктринах,
що стосувалися окремих суб’єктних груп як носіїв приватних та/чи
публічних прав, а також первин-
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ною, на нашу думку, є розвинута
в теорії права теза про те, що категорія «суб’єкт права» є більш
об’ємною порівняно із поняттям
«учасник правовідносин» [6, c. 116].
Однак належить підкреслити,
що останнє з цієї причини не позбавляється свого самобутнього теоретичного потенціалу.
Таким чином, учасник правовідносин відрізняється від суб’єкта
права тим, що лише певний фрагмент правосуб’єктності останнього, заданої об’єктивним правом,
втілюється учасником розгорнутих в часі та просторі правовідносин у вигляді їх змісту (сукупності
суб’єктивних прав та обов’язків,
які реалізуються у межах конкретного правовідношення).
Зрозумівши співвідношення
категорії «суб’єкт права» та поняття
«учасник правовідносин», а також
їх змістовний зв’язок із категорією
«правова суб’єктність», підіб’ємо
перші підсумки висвітлення теми
цієї статті:
а) первинна та фундаментальна значущість категорії «суб’єкт
права» спричинила свого роду
«когнітивний зсув» і у розумінні
категорії «правова суб’єктність»,
і в оцінці її місця в категоріальнопонятійних системах загальної
теорії права та галузевих доктрин. Зокрема, категорія «правова
суб’єктність» вченими-правознавцями традиційно сприймається
як сутність, вторинна по відношенню до категорії «суб’єкт права».
Це у певній мірі спрощене та вельми давнє відлуння їх (тобто вказаних категорій) дійсної історії
виникнення та спільної еволюції,
яке проте є усталеним у нашій
юридичній науці;
б) внаслідок штучного ототожнення категорії «суб’єкт права»
з поняттям «учасник правовідносин» категорія «правова суб’єктність» автоматично була оцінена
в якості похідного теоретичного
артефакту також і стосовно поняття «учасник правовідносин».
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дуже важливо розуміти те, що вказані теоретичні абстракції пов’язуються та одночасно із цим і розмежовуються між собою саме через
категорію «правова суб’єктність».
Таким чином, остання у такій ситуації виявляє скоріше свою визначальну, а не похідну (іншим словом – предикативну), як прийнято
зараз вважати, роль по відношенню до двох важливих здобутків
загальної теорії права – категорії
«суб’єкт права» та поняття «учасник правовідносин». Розглянемо
це питання детальніше.
Учасником правовідносин постає той суб’єкт права, який втілив певну частину своєї правової
суб’єктності у життя, тобто трансформував її до вигляду реальної
правової поведінки, змістом якої
є реалізація конкретних суб’єктивних прав чи обов’язків. У сучасних
умовах жоден суб’єкт права, як
приватно-правовий, так і публічноправовий, не володіє можливістю
привнести у життя абсолютно весь
обсяг тієї правової суб’єктності,
що закріплений за ним об’єктивним
правом. Якщо «учасників правовідносин» характеризує реалізована
у практиці правова суб’єктність,
то для «суб’єктів права» характерною є правова суб’єктність скоріше
як обсяг правових можливостей,
гранично передбачений для них
об’єктивним правом. Такою абстрагованою, тобто відділеною від досвіду правовою суб’єктністю, кожен
суб’єкт права володіє і до вступу у правовідносини, і протягом
участі у них, і після виходу із тих
чи інших правовідносин. Тому відзначимо, що ототожнення категорії
«суб’єкт права» та поняття «учасник
правовідносин» хоча і може бути
коректним у певному контекстному викладі, однак воно не повинне носити абсолютного характеру.
Адже ці абстрактні сутності, як було
зазначено вище, у процесі тривалої
наукової дискусії набули власного
змісту та специфічного методологічного значення. Обґрунтова-
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тенденція змішувати та/чи ототожнювати дві самостійні абстракції – «суб’єкт права» та «учасник
правовідносин», чисельні докази
чого ми найчастіше знаходимо
у вигляді відповідних прецедентів
саме у сфері галузевого знання.
Зокрема, В. Щербина прямо вказує,
що «є всі підстави розглядати терміни «суб’єкти господарського
права» і «учасники господарських відносин» як тотожні» [5, с. 9].
У доктрині цивільного права спостерігаємо підхід до сприйняття
суб’єктів цивільного права в якості
необхідних елементів цивільних
правовідносин [6, с. 7], а також їх
поділ відповідно до ст. 2 Цивільного кодексу України, яка має
назву «Учасники цивільних відносин» [6, с. 9]. Доречно вказати,
що в якості суб’єкта адміністративного права також зазвичай визначають учасника суспільних відносин, який має суб’єктивні права
та виконує суб’єктивні обов’язки,
встановлені адміністративно-правовими нормами [7, с. 214-215].
Загальна теорія права іноді
відтворює галузеве визнання тотожності категорії «суб’єкт права»
та поняття «учасник правовідносин». Такий підхід, поряд із монографічними та енциклопедичними
джерелами, час від часу зустрічається у навчальних виданнях
з теорії права, спрямованих на широку аудиторію майбутніх фахових
юристів. Відповідно до установки на сприйняття суб’єкта права
як одного із структурних елементів
правовідносин читаємо, що «суб’єкти правовідносин, або суб’єкти
права – це учасники правовідносин, які мають суб’єктивні права
і юридичні обов’язки» [8, с. 490].
Діалектичний взаємозв’язок
двох змістовно самостійних теоретичних концептів «суб’єкт права»
та «учасник правовідносин» дійсно існує, їх взаємопроникнення
є достатньо істотним, однак не настільки потужним, щоб вони ототожнювалися. У цьому відношенні
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розуміються як вторинні. Логічним
продовженням ідеї про існування
базового суб’єкта права є сприйняття «зліпка» правосуб’єктності,
властивої людині, як моделі правосуб’єктності інших суб’єктів права,
без уважного врахування їх істотної правосуб’єктної специфіки.
Появі та розповсюдженню
натуралістичної по своєму походженню та змісту ідеї людини
як досконалого суб’єкта права
природним чином слугував і продовжує слугувати щоденний та наочний досвід всіх видів соціальної
взаємодії, яка на поверхні дійсно
відбувається у вигляді фактичних
відносин людей, за завісою чого
сховані їх неочевидні для чуттєвого сприйняття, однак абсолютно
реальні правові та інші соціальні
статуси. Крім цього, збігу понять
«суб’єкт права» та «фізична особа»
сприяв тривалий розвиток у наукових доктринах галузей приватного
права (першочергово – у цивілістичній доктрині) ідеї про те,
що людина є єдиним, або ж основним чи кінцевим носієм суб’єктивних прав та обов’язків.
І по-третє, розвиток теорії
суб’єкта права часто супроводжується недостатньою увагою
до самоцінності інших категорій
теорії права та, відповідно, обертається ігнорування чи недо
оцінкою їх пізнавального ресурсу. На нашу думку, саме у такому
«доктринальному напівзабутті»
перебуває зараз і категорія «правова суб’єктність». Показову у відношенні позицію свого часу ви
словив радянський правознавець
С. Кечек’ян, який у процесі характеристики суб’єктів права взагалі
відкинув категорію «правосуб’єктність» як зайву [3, с. 84-85].
На нашу думку, на сучасному
етапі досліджень сфери суб’єктивного у праві поряд із сталою традицією здійснювати відповідні теоретичні пошуки або у межах «теорії
суб’єкта права», або ж у контексті
«теорії правовідносин» доціль-
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українській – у працях Н. Оніщенко, В. Копейчикова, П. Рабіновича,
Ю. Шемшученка). Підсумовуючи
працю багатьох визначних теоретиків права, відзначимо, що категорією «суб’єкт права» на сучасному етапі позначається
абстрактний, проте персоніфікований та наділений волею соціальний
діяч, який співвіднесений із правом. Змістом цієї категорії охоплюються ті особи та інші утворення,
яким адресовані права, обов’язки
та відповідальність, що закріп
лені у нормах об’єктивного права.
Су б’є к т п р а в а с п р и й м а є т ьс я
як уособлений образ активної сили,
що діє у соціально-правовій реальності; це вольова персоналія, здатна користуватися наданим їй правовим ресурсом для досягнення
своєї мети. Окремі аспекти суб’єкта права, відзначає С. Архіпов, органічно суміщаються у його єдиному понятті та висвітлюються у низці
концепцій, згідно з якими суб’єкт
права постає особою (Г. Пухта,
О. Гірке), правовою волею (В. Вільденбанд), сукупністю правових
відносин (П. Лабанд, І. Покровський), правовим діячем (Р. Ієрінг),
соціально- правовою цінністю
(Л. Дюгі), правовою свідомістю
(Л. Петражицький) [11, с. 27-121].
По-друге, неминучим наслідком досліджень правосуб’єктності
у контексті теорії суб’єкта права
чи теорії правовідносин став
та залишається дотепер актуальним пошук базового емпіричного
«прототипу», наявність якого надає
теоретичному відтворенню суб’єкта права чи учасника правовідносин зв’язку із правовою реальністю.
У сучасній теорії права та у більшості галузевих доктрин таким
аутентичним втіленням категорії
«суб’єкт права», як і поняття «учасник правовідносин», найчастіше
постулюється абстрактна фізична
особа, тобто людина взагалі, індивід. Інші суб’єкти права (юридичні особи, спільноти різного
виду, держава тощо) з цієї підстави
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Зважаючи на обмежений обсяг
цієї публікації та вимоги до її предметного наповнення, задані темою,
у наступному ми будемо переважно оперувати категорією «суб’єкт
права», маючи на увазі те, що нею
у конкретному контексті викладу охоплюється також і поняття
«учасник правовідносин».
Якими ж є наслідки сталої теоретичної установки, що зафіксована вище, для сучасної юридичної
науки?
По-перше, вивчення правосуб’єктності відбувається у контексті
розвитку або теорії суб’єкта права
[5; 6; 7; 11], або ж теорії правовідносин [3; 9; 10], про щo красномовно свідчать вже просто назви
відповідних монографічних досліджень. З цієї причини поле теоретичних пошуків, скерованих
на пізнання реальних екстерналій
правосуб’єктності, специфікується
та істотно звужується під тиском потреби дати відповіді на головні питання: ким є та що ж являють собою
власне суб’єкт права та/або учасник правовідносин? Відбувається
розкриття змісту та функцій саме
категорії «суб’єкт права» чи поняття «учасник правовідносин», а всі
суміжні категорії і поняття використовуються в якості допоміжних
для цього засобів. Повторимось,
що «суб’єкт права» – це та категорія
теорії права, виокремлене пізнання якої може надавати важливий,
однак, на наш погляд, відносно
вузький пізнавальний результат
лише у вигляді вирішення проблеми сутнісного відношення суб’єкта
загалом до права загалом. Достатньо повну відповідь на це питання,
хай навіть сказану різними мовами та неодинаковими словами, ми
знаходимо у юридичній науці (європейській – у творах Ф. Савиньї,
Е. Бірлінга, Г. Пухти, Р. Салейля,
Л. Мішу, дореволюційній російській – у книгах Н. Дювернуа, І. Покровського, Н. Коркунова, Є. Трубецького, радянській – у працях
С. Кечек’яна, Р. Халфіної, Ю. Толстого,
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теорія та історія держави і права
гель позначав такий стан у розвитку
деякої сутності виразом «для себе
буття» та вказував, що він виникає
внаслідок «заперечення інобуття»
у процесі «нескінченного повернення у себе» [12, с. 224]. Під таким
кутом зору шляхом дедуктивного
розмірковування можливо у категоріальній формі пізнати первинну природу правової суб’єктності, побачити дійсну ідентичність
та зафіксувати якісну сталість
цього явища, з’ясувати іманентно присутній у ньому потенціал,
а також встановити можливості
та джерела його реалізації через
діалектичну взаємодію внутрішніх
суперечностей, об’єктивно закладених у явищі правової суб’єктності
та відтворених процесом наукового пізнання у його (явища) ідеальній моделі, тобто у категорії «правова суб’єктність».
По-друге, розуміння «чистої»
природи правової суб’єктності
створює нові перспективи для
вирішення питання про її структуру як цілісного поєднання відмінних по функціях елементів, а також
для досягнення адекватного теоретичного моделювання структури
правосуб’єктності через поєднання
понять «правоздатність», «дієздатність» та «деліктоздатність».
По-третє, на підставі засад,
сформованих із об’єктивних теоретичних знань про природу та
структуру правової суб’єктності,
можливо розвинути обґрунтовану
статичну та динамічну класифікацію сутнісних виявів її природи
(полярними та, можливо, більш
ранніми, як уявляється, є публічна правосуб’єктність та приватна
правосуб’єктність; складнішими та,
можливо, більш пізніми постають
приватно-публічна та публічноприватна об’єктивації правової
суб’єктності).
По-четверте, через аналіз
кількісних параметрів, зокрема,
наявності, питомої ваги та інтенсивності впливу структурних елементів, а також з урахуванням
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об’єктом у процесі фокусного дослідження іншої категорії (тоді категорія сприймається допоміжним
засобом, за допомогою якого конкретизується зміст, місце та функціональне навантаження іншої категорії). Такий формат дослідження
дозволяє пізнавати зв’язки між категоріями, які об’єднують їх у єдине
ціле в просторі теоретичного відображення відповідного предмета
пізнання. Також важливо те, що категоріальні системи філософії
та кожної із наук існують у вигляді
сталих та одночасно динамічних
утворень, які повинні змінюватися
відповідно до еволюції предметів,
істотні закономірності яких вони
віддзеркалюють.
Викладені вище загальні міркування стосуються, серед іншого,
також і юридичної науки, яка постає сукупністю галузевих наук,
об’єднаних загальною теорією
права. Доцільно підкреслити,
що кожна категорія юридичної
науки є чи може бути самобутнім
та цінним у пізнавальному відношенні об’єктом розгорнутого теоретичного дослідження, оскільки
більш значимих та менш значимих
категорій у науці не існує.
Які ж можливості виникають
для юридичної науки у випадку створення свого роду «теорії
правосуб’єктності»?
По-перше, виокремлення
правосуб’єктності як самостійного (а не суміжного чи похідного)
предмета пізнання, охопленого
відповідною категорією, створює
можливість дослідити її як само
бутню теоретичну сутність, позбавлену будь-яких емпіричних вкраплень, натуралістичних тлумачень
та інших зовнішніх впливів. Можливо буде здійснити більш завершену теоретичну реконструкцію
та «чисту» ідентифікацію цього
правового явища в аспекті його
внутрішньої цілісності, тобто поза
його прив’язкою до зовнішнього
виміру, у якому перебувають емпі
ричні носії правосуб’єктності. Г. Ге-
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но звернутися до розвитку свого
роду «теорії правової суб’єктності»,
у предметних межах якої категорія
«суб’єкт права» та поняття «учасник правовідносин» втратять своє
пріоритетне становище. Спробуємо обґрунтувати викладену вище
тезу у загальному ключі з тим,
щоб пізніше прийти до чіткого бачення конкретних продуктивних
можливостей, які від застосування
такого підходу виникнуть для теорії права, а також для юридичної
науки загалом.
У філософії категорії розуміються як основні форми буття, відображені у вигляді системи базових
логічних форм людського мислення. Об’єктивність цих ідеальних
структур дає людині можливість
пізнавати реальність та змінювати
її у своїх інтересах, тобто людина за допомогою категоріальних
основ мислення набуває здатності
бути дієвою і практичною істотою
(або, як прийнято говорити у філософії, бути суб’єктом, впливаючи
на зовнішню чи навіть на свою
внутрішню реальність як на об’єкт).
Внаслідок загальнотеоретичної саморефлексії розуму категорії мислення стають категоріями
філософії, тобто вони для філософської думки одночасно є і результатом, і інструментом пізнання.
Залучення категорій до методологічного потенціалу окремих наук
робить категоріальний інструментарій конкретнішим – за рахунок
збагачення змісту категорій та поглиблення їх функцій у відношенні
до більш прикладного, порівняно
із філософією, предмета пізнання.
І в філософії, і в кожній окремій
науці кожна категорія має самоцінність та самобутність, яка пізнається через осмислення її місця у системі категорій, шляхом розкриття
її внутрішнього змісту, а також
через аналіз її взаємодії із іншими
категоріями. Це означає, що категорія може бути: а) самостійним, умовно виділеним у теорії,
об’єктом пізнання та б) супутнім
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на категорії «суб’єкта права», за
звичай мають за мету виявлення
так званого «основного», а тому
абстрактного, суб’єкта права,
з яким найчастіше асоціюється людина взагалі. Крім цього, неминуче
«затінюється» когнітивний потенціал власне категорії «правова
суб’єктність», яка сприймається
вторинною по відношенню до категорії «суб’єкт права» та поняття
«учасник правовідносин».
3. Потреби практики правотворчості та правозастосування орієнтують юридичну науку
до переоцінки та переосмислення
місця, змісту та значення категорії
«правова суб’єктність». На сучасному етапі наукового пізнання сфери суб’єктивного у праві
імпульс до появи дійсно продуктивних досліджень категорії
«правова суб’єктність» може бути
наданий через визнання само
бутності та самоцінності цієї категорії, що звільнить науковий пошук
від методологічних самообмежень,
нагромаджених сталою традицією
здійснювати відповідні теоретичні
пошуки або у межах «теорії суб’єкта права», або ж у контексті «теорії
правовідносин».
4. Проведення фокусних досліджень категорії «правова
суб’єктність», а також їх наступна
апробація по відношенню до реальних суб’єктних груп сприятиме
наповненню відповідного розділу
загальної теорії права більш конкретними пізнавальними конструкціями, а також сприятиме
систематизації результатів теоретичного осмислення явища правової суб’єктності, проведеного
у сфері галузевого знання.
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науки. Адже, з одного боку, кожний
реальний «правосуб’єктний юніт»,
наділений навіть найбільш специфічним галузевим буттям на рівні
окремого чи особливого, зможе
здобути своє адекватне загальнотеоретичне осмислення. З іншого
боку, категорії, поняття та дефініції, розроблені галузевими доктринами у процесі теоретичного
осмислення відповідних виявів
та аспектів галузевої правової
суб’єктності, отримають імпульс до
систематизації та будуть збагачені
новим змістом, часто прихованим
від вузькогалузевого спостереження. Адже вони можуть бути
співвіднесені із впорядкованим
у межах єдиної концепції, а тому
системним та цілісним, масивом
відповідних загальнотеоретичних
знань про правову суб’єктність.
Сформулюємо короткі висновки щодо викладеного вище:
1. Для сучасних досліджень
правової суб’єктності характерним
є те, що вони у своїй абсолютній
більшості здійснюються у контексті розвитку або «теорії суб’єкта
права», або ж «теорії правовідносин». Продуктивний наслідок розвитку останніх виявився, зокрема,
у тому, що відбулося становлення
важливих для теорії права абст
ракцій «суб’єкт права» та «учасник
правовідносин».
2. Однак накопичення знань
про правову суб’єктність лише
у предметних межах досліджень,
скерованих на розкриття категорій та понять, суміжних до категорії «правова суб’єктність», супроводжується також і певними
негативними наслідками. Зокрема,
наукові пошуки, що сфокусовані
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особливостей внутрішньої організації правової суб’єктності ми,
як мінімум, зможемо впорядкувати, а як максимум отримаємо можливість навіть створити свого роду
«періодичну таблицю» правової
суб’єктності за формами її втілення (незавершена та завершена
правосуб’єктність), рівнями складності (проста чи складна правосуб’єктність) та мірами достатності
(недостатня, нормальна, надмірна
правова суб’єктність) тощо.
По-п’яте, задається сценарій для
конструктивного та позбавленого
лінійності вирішення питання про
співвідношення категорій «суб’єкт
права» та «правова суб’єктність».
Мається на увазі те, що відпаде потреба в існуванні достатньо штучної та суперечливої конструкції,
відповідно до якої фізична особа
(юридична особа, монарх, держава тощо) постулюється в якості
або ж єдиного, або ж найбільш досконалого суб’єкта права. Обґрунтована та системна класифікація
різновидів правової суб’єктності
послугує дзеркальною основою
для побудови аналогічної класифікації суб’єктів права (а не навпаки, як практикується зараз), що
дозволить у теорії права узагальнити накопичені, однак не зведені до
єдиного розуміння напрацювання
галузевих доктрин, у першу чергу
господарського, трудового, конституційного та міжнародного права.
І, по-шосте, розвиток ідеї про
самобутнє існування явища правової суб’єктності та істотна еволюція
відповідної категорії можуть стати
тими ланками, які дозволять більш
тісно поєднати загальнотеоретичний та галузевий рівні юридичної
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Категорія «правова суб’єктність»:
усталені підходи до сприйняття і розуміння
та потреба у їх перегляді

a

В. А. Січевлюк
У статті висвітлені питання, що стосуються усталених підходів
до сприйняття і розуміння категорії «правова суб’єктність»,
а також обґрунтовується необхідність їх перегляду.
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Ключові слова: категорія «правова суб’єктність»,
категорія «суб’єкт права», поняття «учасник правовідносин».
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Категория «правовая субъектность»:
устоявшиеся подходы к восприятию и пониманию,
а также потребность в их пересмотре
В. А. Сичевлюк
В статье освещены вопросы, касающиеся устоявшихся подходов
к восприятию и пониманию категории «правовая субъектность»,
а также обосновывается необходимость их пересмотра.
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категория «субъект права», понятие «учасник правоотношений».
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The category «legal subjectity»:
established approaches to valuable perception
and understanding, and the need for their revision

V. A. Sichevliuk
The article deals with issues concerning the established approaches
to the valuable perception and understanding of the category «legal subjectity»,
and also justifies the necessity of their revision.
Keywords: category «legal subjectity», category «subject of law»,
notion «participant of legal relations».
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в контексті формування та розвитку
природної школи права

Є. Є. Звонков
аспірант Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

ням для сучасної правової науки –
мета якої, створити якісний фундамент для становлення України як
правової держави і забезпечення
співробітництва із іншими провідними країнами, в тому числі в правовій сфері.
В рамках цієї роботи про
аналізуємо історію, розвиток та інтерпретацію категорії «справедливість» у природній правовій школі,
розглянувши погляди представників
та прибічників природничої концепції, вплив котрих на правову
дійсність сьогодення не викликає
жодних сумнівів. Ці погляди, хоча
були в кожну епоху різні, мали
фундаментальні ідеї та принципи,
які так чи інакше існують і сьогодні –
у вигляді доктринальних ідей чи теоретичних поглядів, або безопосередковано відображені у правовій
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Категорія «справедливість»
є, була і буде одним із керівних
принципів права, правотворчості та
правозастосування. Будь-яка правова система не може функціонувати,
не беручи до розгляду зазначену
категорію, неможливо приймати
і підтримувати закони, які не буде
підтримувати більшість соціуму.
В цьому контексті законодавство
просто втрачає свою ефективність.
Ще Арістотель зазначав, що для
повного і продуктивного функціонування міст-полісів необхідне
прийняття законів, які більшість
повноправних громадян поліса
будуть вважати справедливими.
Звісно, існують і диктаторські, і тиранічні режими, які можуть собі
дозволити обійти згадану вище
концепцію. Але розгляд права таких
держав не є пріоритетним завдан-
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реальності. Повне розуміння результатів трансформації та втілення ідей
і поглядів правових шкіл неможливе без вивчення їх історії. Розуміння
категорії «справедливість» піонерами «авангардистами» цих шкіл –
найяскравіше відображає дух та погляди минулих часів.
Класично концепції природно
правової школи визначають
«як ідеї, в основі яких покладено концепцію, що всі норми
права мають ґрунтуватися на певних об’єктивних (природних, надпозитивних) засадах, що не залежать від волі людини й суспільства,
установлень держави». Тобто право
іде від природи, а не від держави,
і ґрунтується на концепціях певного ідеального устрою і моралі.
Те, що природно – то справедливо,
що справедливо – то і є правовим.

бюлетень міністерства юстиції україни
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струє модель «ідеальної» держави, яка функціонує за допомогою
ідеальних постулатів природного
права. Т. Гоббс вбачає справжню
справедливість у рівності підданих цієї держави: всі однаково відповідають перед законом,
мають однакові пріоритетні цілі
та завдання, платять одні і ті самі
податки тощо. Не дивлячись на те,
що Т. Гоббс також, як і багато представників природничої школи
права, мав певні емпатії щодо
первісного племінного устрою суспільства – на відміну від інших
(наприклад, Руссо), він був супроти
повернення до цього устрою і був
за певний контроль в управлінні
державою. Т. Гоббс розумів необхідність суспільства у його співіснуванні з державою. Він у своїй праці
визначив 12 фундаментальних прав
абсолютного правителя держави,
який слугує своєрідним гарантом
«соціального договору», який погодилися «прийняти» піддані цієї
держави. Зокрема:
Правитель не може змінити існуючий державний лад, оскільки
є його гарантом і захисником.
Правитель не може розірвати
«ковенант» – соціальний договір
між підданими та державою.
Правитель існує, тому що більшість його підтримує, а меншість
йому підкоряється.
Правитель не може завдавати
шкоди своїм підданим без причини,
і його дії не можуть бути звинувачені у несправедливості.
Смерть правителя від рук підданих не може бути розцінена,
як справедлива.
Задля забезпечення загального
блага і миру робити усі необхідні
і залежні від нього дії.
Приймати та регламентувати
закони і нормативні акти, які пов’язані із цивільним правом та правом
власності.
Виступати в ролі судді, у будьяких справах, в яких правитель бачить необхідність персонального
втручання.
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для будь-якої сучасної правової
системи. Не можна заперечити, що
норми повинні забезпечувати «виживання» соціуму і держави (хоча
скоріше в іншому вигляді, аніж мав
на увазі Арістотель) та надавати
можливість людині творчо проявляти себе. Критерії «справедливості
правової норми» Арістотеля – прийнятні для більшості, забезпечують
безпеку країни, або не порушують
її та надають можливість індивідам
реалізовувати свій творчий потенціал [10;11].
В історичній ретроспективі
зазначимо про необхідність вивчення спадщини Томаса Гоббса. Це видатний англійський філософ, відомий як один із засновників теорії
«соціального договору» і прибічник концепції «загального блага».
Т. Гоббс, спостерігаючи за громадянською війною в Англії, задає
собі фундаментальне питання: як
створити суспільство та державу,
яка була би вільна від війн, конфліктів, болі чи страждань? Або як хоча
б зменшити вплив війн та захистити більшість людей [7]? Т. Гоббс
бачив вихід у напівутопічній країні,
яка функціонувала б, керуючись високими моральними принципами
та законами, які встановлені самою
природою та забезпечувались владою сильного управителя. На думку
Т. Гоббса, закони, які суперечать
самій природі та суті людини, є несправедливими і, зрештою, призведуть до повстання та повалення
існуючого ладу. Англійський мислитель наполягав на тому, що у деяких випадках права меншості
людей можуть бути порушені заради благополуччя більшості – один
із фундаментальних постулатів
ідеї «загального блага», який полягає у пріоритеті встановлення благ
для більшості, ігноруючи меншість.
Т. Гоббс порівняв механізм держави
із «чудовиськом» – монстром, якому
всі повинні покоритися, аби більшість з них могла вижити [6].
У своїй фундаментальній праці
«Левіафан» Т. Гоббс детально ілю-
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Таке кредо – узагальнення поглядів
та праць представників природної
концепції. Але багато з них по-своєму розуміли поняття «природна
справедливість» – в залежності від
епохи та потреб суспільства, темпорально-правових характеристик.
Розглянемо погляди прибічників
природного права у різні часи.
З поглядами Арістотеля щодо
«справедливості» науковий осередок добре обізнаний. Концепція,
«що справедливо в очах більшості –
і є правовим», існує і тепер, і більшість нормативних актів повинні
прийматися, враховуючи її. Але погляди Арістотеля були дещо іншими, а точніше кажучи, мали трохи
інший контекст. Арістотель розглядає античні міста-поліси як сучасні
(для нього самого) племена, які розвинулися до рівня міста. Мислитель часто називав людину «твариною із здібностями до політики
(управління)» і бачив поліс скоріше
як царство тварин, називаючи його
«організмом». Спираючись на такі
погляди, Арістотель бачив справедливість як засіб, необхідний для
виживання країни (поліс не буде
здатен захистити себе від зовнішніх загроз) і для можливості деяких
людей робити «чудові речі та дії».
Арістотель чудово знав і про рабство, і про нерівність людей у містах-полісах, не вбачаючи в цьому
несправедливість. Філософ писав
у своїх працях, що люди не рівні
між собою і ніколи не будуть рівними. Він вбачав у «чудових» діях
не тільки ультимативну ціль людини, яка полягала в отриманні
насолоди від життя, а й створенні
спадщини, яку можна буде передати наступному поколінню – речі та
дії, які згадуватимуть роками. Тобто
Арістотель мав дещо ширше поняття про справедливість, далеке від
ідеального [8; 9].
Чи є ці «спірні» критерії категорії
«справедливість» Арістотеля актуальними для сьогоднішнього дня?
На нашу думку, вони у трансформованому вигляді фундаментальні
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наковим для всіх і визначена
рівна відповідальність перед цим
законом [4].
Отже, як можна побачити, природнича школа права має довгу
історію і чимало різноманітних поглядів на ті чи інші питання у сфері
юридичної думки, юриспруденції
і державного управління. Кожний
із мислителів по-своєму бачив
концепцію справедливості у законах та нормативних актах, хоча
усі наполягали, що закон повинен
опиратися на «природну сутність»
людини і захищати її, а не навпаки.
Так, деякі погляди нам здаються архаїчними і неактуальними для сучасності, але це не є правильним.
Ми повинні бачити власне сутність
цих поглядів, відкидаючи деякі застарілі фактори. Так, Арістотель був
прихильником рабства і виступав
за його необхідність, але в той час
і не існувало інших поглядів – ідеї
гуманізму та свободи виникли
значно пізніше. Але його погляди щодо свободи творчості дійсно пройшли перевірку часом
(так, не можна назвати правовою
країну, яка не регламентує свободу на створення твору). Погляди Т. Гоббса та І. Канта були дещо
деспотичними, але вони наполягали, що закон буде справедливим
тільки тоді, коли він захищатиме
та забезпечуватиме мир, а не руйнуватиме його. На жаль, чимало сучасних держав, мабуть, забувають
про це.
Категорія «справедливість»
має досить широкий спектр значень у природній школі права.
Якщо узагальнити погляди прибічників природної школи права,
то справедливий закон або нормативний акт – це норма, яка виходить із природи людини, підтримувана більшістю громадян і з якою
погоджуються в соціумі, яка захищає їх благополуччя та має своєю
метою регламентування правовідносин на засадах рівності перед
законом, захист громадян та підтримування миру в країні.

a

праці. На думку цього мислителя,
закони, які обмежують реалізацію
цього права, є несправедливими.
Хоча Ж.-Ж. Руссо вважає, що суспільство може існувати лише у своєму
племінному вигляді – без держави. Держава забирає і землю людини, і «плоди її трудів» (податки).
Філософ не бачить справедливості
без повернення до первісного ладу.
Якщо відкинути «екстравагантну»
ідею про повернення до племінного
соціуму, критерій «справедливості
норми Руссо» – можливість повністю розпоряджатися результатами
своєї праці. Сьогодні також є одним
із фундаментальних прав, які існують у будь-якій правовій країні.
І. Кант – відомий німецький вчений, викладач і філософ, був палким
прибічником створення держави,
яка була би вільна від будь-якого
насилля і перебувала у стані вічного миру [2; 3]. Він був супротивником самосуду і наполягав
на тому, що тільки держава може
чинити справедливий і правовий
суд. І. Кант вважав, що суспільство
має жити виключно за законами,
які зумовлені і виходять із природи
людини, і ніхто не може порушити
ці закони. Задля захисту цих прав
І. Кант бачить необхідність у чіткій
системі законів і підзаконних актів,
що як регламентують та захищають
права людей, так і державного апарату, який гарантуватиме виконання
і дотримання законів [1]. І. Кант наполягає на обов’язковій імперативності нормативних актів. Держава
та система, яку описує І. Кант, повинна своїми діями та законами, крок
за кроком, досягати цілі встановлення «вічного миру». Якщо держава не спрямовує всі зусилля на досягнення цієї мети – така держава
або державний устрій припиняють
існування. Війна може бути лиш виправдана як засіб досягнення миру
або захисту свого народу, а не засіб
експансії нових територій.
С п р а в ед л и в и й з а ко н д л я
І. Канта – закон, заснований
на природних засадах, який є од-
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Регламентувати питання війни
та миру, збирати і командувати армією, робити усе необхідне для захисту країни від ворогів.
Обирати міністрів, радників, священиків та офіцерів.
Винагороджувати багатством
та славою і карати безчестям та іншими карами.
Встановлювати права та закони
[5].
Попри те, що Т. Гоббс бачив ідеал
державного правління у майже тиранічній владі, його погляди щодо
права і справедливості заслуговують уваги. Для Т. Гоббса справедливість була у рівності підданих
перед законом. А справедливою
нормою філософ детермінував акт,
який буде забезпечувати благополуччя більшості та зберігати мир
у країні. Не можна не погодитися,
що забезпечення миру є одним
із пріоритетних напрямів нашої
науки та державного апарату. У наш
час ми можемо стверджувати, що
норма, яка буде зберігати мир,
є справедливою [6].
Французький філософ та письменник Ж.-Ж. Руссо жив у не найкращі роки для французької монархії.
Більшість законів були застарілі
і вимагали переробки і модернізації, закони, які вважались несправедливими більшістю населення,
не кажучи про читаючу і освічену
інтелігенцію. У такі часи Ж.-Ж. Руссо
формує свої погляди. Він вбачає
справедливість у свободі, яка дана
людині – при цьому, дана не державою, а природою. У своїх працях
філософ писав, що людина народжується вільною, але завжди, якимось чином, є у залежності (рабстві).
Найважливішим благом для людини
Ж.-Ж. Руссо вбачає у можливості індивіда повністю розпоряджатися
наявною землею та «плодами» своєї
праці. При народженні людина «підписує» мовчазну обов’язкову згоду
про те, що вона буде дотримуватися
правил суспільства, і отримує можливість повністю отримувати благо
та прибуток від результатів своєї
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Категорія «справедливість»
в контексті формування та розвитку природної школи права
Є. Є. Звонков
Стаття присвячена категорії «справедливість», що стає одним із засадничих принципів
сучасного природного права. Автор намагається провести відповідний історичний екскурс
розгляду сутності категорії «справедливість» у працях видатних мислителів.
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Ключові слова: справедливість, право, суспільний розвиток,
держава, доктрина природного права.
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Категория «справедливость»
в контексте формирования и развития природной школы права
Е. Е. Звонков
Статья посвящена категории «справедливость», что становится одним
из основополагающих принципов современного природного права.
Автор пытается провести соответствующий исторический экскурс рассмотрения
сущности категории «справедливость» в трудах выдающихся мыслителей.
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Ключевые слова: справедливость, право, общественное развитие,
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Category «justice» in the context
of the formation and development of a natural school of law

E. E. Zvonkov
The article is devoted to the category of «justice», which becomes one of the fundamental
principles of modern natural law. The author tries to hold an appropriate historical review of the
consideration of the essence of the category of «justice» in the writings of prominent thinkers.
Key words: justice, law, social development, state, doctrine of natural law.
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ВЛАСНОСТІ У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1990-1992 рр.)

В. В. Грабовий
аспірант Національного університету
фіскальної служби України,
юрист ДФС України

нього класу в суспільстві, викорінює менталітет недбалого ставлення до майна, виховує почуття
господаря і відповідальності за
свою працю, стимулює людей до
ефективної діяльності. Незалежна
Україна існує вже чверть століття,
і питання правової охорони власності постійно перебувало в центрі уваги держави та суспільства.
На сьогодні склалась ситуація, яка
пов’язана з кризовими явищами,
одним з елементів яких є неврегульованість та прогалини у законодавстві, що мають регламентувати
ці відносини. Така ситуація породжує безліч проблем та негативних
явищ у правовій системі, економічному й соціальному житті, серед
яких – відсутність ринку землі,
незаконна приватизація, захоплення майна та об’єктів. Інтерес
до історичного періоду початку
становлення незалежної України
невипадковий через те, що багато
проблем, пов’язаних з власністю,
характерних для тодішніх часів,
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Актуальність теми дослідження
пов’язана з тією обставиною, що
в різні історичні часи проблема
охорони власності завжди була
пріоритетним напрямком діяльності держави. Таку закономірність викликають два фактори:
а) питання власності відносяться
до ключових проблем суспільноекономічного розвитку; б) заміна
політичних систем, соціального
устрою держави тягне за собою
зміну правових відносин власності.
Характер правових форм власності визначає процес розподілу,
обміну, споживання та ієрархічне
положення різних верств населення у суспільстві, а також можливості доступу до їх використання.
Держава за допомогою правового
регулювання регламентує умови
розвитку інституту власності,
що призводить до посилення
її ролі у цьому процесі. У перехідні періоди власність формує базу
для розвитку похідних і змішаних
форм, сприяє утворенню серед-

повторюються у кризі, яка охопила нині Україну. Дослідження
історичного досвіду, здобутків
і прорахунків, сильних та слабких
місць правових норм може надати
значну допомогу у реформуванні
діючого законодавства, яке спрямоване на охорону власності.
Аналіз публікацій показує,
що питання правової охорони
власності в незалежній Україні
р о з гл я д а л и Д . П . А л ь о ш и н ,
Г. М. Анісімов, Н. О. Антонюк, В. В. Галунько, Н. О. Гуторова, О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, В. А. Клименко, В. В. Кузнєцов, В. Г. Кундеус,
М. І. Мельник, В. О. Навроцький,
М. І. Панов, О. В. Смаглюк, О. Г. Фролова, М. І. Хавронюк. Незважаючи
на значний обсяг матеріалу, історико-правова реконструкція сценарію розвитку правової охорони
власності в незалежній Україні
не була створена і потребує свого
більш ґрунтовного дослідження.
Метою цієї роботи є дослідження змісту нормативно-право-
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адміністративне право
право на свій розсуд володіти,
користуватися і розпоряджатись
належним йому майном і вчиняти щодо свого майна будь-які дії,
що не суперечать закону. В свою
чергу, розд. ІІ присвячувався важливому питанню регламентації
правового стану державної власності, яка отримала нову назву
«виключна власність українського
народу» і включала до себе перелік природних об’єктів. Водночас ст. 10 встановлювала обов’язок
кожного громадянина охороняти
землю, повітряний простір, водні
та інші природні ресурси та сприяти їх відновленню як першооснови
свого життя і життя суспільства.
Новацією законодавчого акта
була наявність розд. ІІІ «Право індивідуальної власності», який регламентував підстави виникнення
такого права на об’єкти, майно,
куплене на доходи від участі в суспільному виробництві, індивідуальної праці, підприємницької
діяльності. На думку О. Коровайко,
Закон мав виключне значення,
тому що люди отримували давноочікуване право на об’єкти, якого
вони не мали в часи існування
комуністичного режиму [5, с. 116].
Згідно зі ст. 13, регламентувалось
право на об’єкти індивідуальної
власності, до числа яких відносились твори науки, літератури, мистецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки та інші результати
інтелектуальної праці. Як вказувалось у ст. ст. 14, 15, 16, 17, до права
власності відносилась земля,
яка могла надаватись громадянам
у довічне успадковуване володіння, квартира та інше майно, регламентувалось сумісне право власності подружжя та право спільної
власності громадян.
У розділі IV вказувалося на
суб’єкти права колективної власності, підстави її виникнення,
об’єкти права власності колективного підприємства, кооперативу
(колгоспу), акціонерного та господарського товариств, господар-
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господарства, інше майно споживчого і виробничого призначення,
а також твори науки, літератури
та мистецтва [3, с. 2].
Прийняттю цього Закону передувало затвердження Верховною
Радою УРСР 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет України, в якій проголошувалися
верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки
в межах її території, незалежність
і рівноправність у зовнішніх зносинах. Одним з основних положень
Декларації було проголошення економічної самостійності та введення
громадянства України. У документі
вказувалось на необхідність створення банківської, цінової, фінансової, митної та податкової систем,
сформування державного бюджету
і введення власної грошової одиниці.
Закон УРСР «Про власність»
складався з восьми розділів: І. Загальні положення; ІІ. Право виключної власності народу України;
ІІІ. Право індивідуальної власності;
IV. Право колективної власності;
V. Право державної власності;
VI. Право інтелектуальної власності; VII. Право власності інших
радянських республік, Союзу РСР,
інших держав, їх юридичних осіб,
спільних підприємств та міжнародних організацій; VIII. Захист права
власності; до змісту яких входило
57 статей та 31788 зн. (табл. 1).
У розділі І регламентувалося,
що право власності охороняється законом, а держава забезпечує стабільність правовідносин
власності. На думку О. М. Тадєєвої,
суттєвою різницею радянського
та нового підходу, який знайшов
відображення у цьому законі, була
та обставина, що кожний громадянин мав право на частку національного багатства, до якого ст. 1
відносила землю, її надра, повітряний простір, водні та інші природні
ресурси, що знаходяться в межах
території України [4, с. 179].
Як вказувалось у ст. 4, власник мав
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вих актів, спрямованих на правову
охорону власності у період становлення незалежної України (19901992 рр.).
Викладення матеріалів дослідження слід розпочати з аналізу
причин прийняття Закону УРСР
«Про власність» від 7 лютого 1991 р. [1]. Однією з них став
розпад СРСР, що супроводжувався появою багатьох складних
проблем, пов’язаних з державним
управлінням, кризовими явищами
в економіці, а також невирішеністю проблем правової охорони
власності, яка повинна була знайти
своє нове законодавче закріплення. Такі обставини призвели до
необхідності прийняття цього закону, завданням якого було правове регулювання переходу від державної соціалістичної власності
до приватної. З цієї причини закон
передбачав забезпечення вільного економічного самовизначення
громадян, використання природного, економічного, науково-технічного і культурного потенціалів
республіки для підвищення рівня
життя її народу. На думку Г. В. Висоцької, одним з суттєвих положень
цього закону було покладання на
державу функції забезпечення стабільності правовідносин власності,
яка виступала в трьох рівноправних формах: приватна, колективна,
державна [2, с. 369].
Свого вирішення вимагали
вкрай необхідні для людей питання економічного та соціального
розвитку, пов’язані з роздержавленням підприємств, чітким розмежуванням державної та індивідуальної власності, вирішення
питань з власністю інших радянських республік, розташованих
на території України. Як вказує
М. В. Паладій, цей Закон був першим нормативно-правовим актом,
в якому визначались об’єкти власності, до числа яких відносились
житлові, садові будинки, квартири,
предмети особистого користування, дачі, предмети домашнього
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йому майно, захист прав власника житлового будинку та захист
інтересів власника у разі аварій
і за інших обставин надзвичайного
характеру. Закон чітко регламентував положення, згідно з якими
власник міг бути позбавлений
свого права, до яких відносяться:
конфіскація, рішення суду, державного арбітражу чи іншого компетентного органу як санкція за вчинення правопорушення (ст. 55).
Державні органи не мали право,
згідно зі ст. 56, втручатися в діяльність, пов’язану з володінням, користуванням й розпорядженням
майном власника, а за такі дії
ці органи несли відповідальність
за шкоду, нанесену майну власника. З метою запобігання прийняття нормативно-правових актів,
пов’язаних з порушенням права
власників, державні органи несли
відповідальність та повинні були
відшкодувати збитки, нанесені за
такі дії. Таким чином, Закон встановлював гарантії з боку держави
на захист прав та інтересів власника, що було важливою відмінністю
від радянських підходів стосовно
цієї категорії.
З метою більш детального
аналізу Закону була використана
методика кількісної оцінки показників нормативно-правових
актів, запропонована О. Л. Копиленком та Б. В. Кіндюком [6, с. 5].
Згідно з проведеними розрахунками найбільша кількість знаків
припадає на розд. IV «Право колективної власності», який має
6721 зн. або 22,1% від загального
обсягу, що дає змогу встановити
пріоритетний напрямок правового регулювання, яким є колективна власність. Мінімальна кількість
знаків – 642 зн. або 2,5% – припадає на розд. VI «Право інтелектуальної власності», що свідчить про
недостатню увагу законодавця
до правового вирішення цих питань, які пов’язані з подальшим
розвитком наукових дослід жень (табл. 1).
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ри і мистецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, результати
науково-дослідних робіт та інші
результати інтелектуальної праці.
О со б л и в і ст ю і сто р и ч н о го
періоду, в якому приймався цей
законодавчий акт, була необхідність розмежування власності колишнього СРСР та союзних республік, а також вирішення питань,
пов’язаних з правом на такі об’єкти. З метою регламентації цього
процесу до змісту Закону увійшов
розд.VII, який встановлював право
власності інших радянських республік, Союзу РСР, інших держав,
їх юридичних осіб, спільних підприємств та міжнародних організацій. У статті 43 регламентувалось
право власності на об’єкти інших
радянських республік, розташованих на території України. Згідно
зі ст. ст. 44-47 встановлювалося
право власності на майно інших
держав, міжнародних організацій,
юридичних осіб інших держав
та спільних підприємств, а також
визначався правовий режим такого майна. Питанням захисту прав
власності присвячувався розд. VIII,
який давав право власнику вимагати від держави усунення будь-яких
порушень його прав у разі позбавлення майна та вимагати відшкодування завданих йому збитків.
Згідно зі ст. 49, встановлювалась
правомірність володіння майном,
згідно зі ст. 50 – порядок витре
бування майна, тобто власник мав
право вимагати повернення свого
майна з чужого незаконного володіння, а на вимоги про повернення майна з чужого незаконного володіння встановлювалася
трирічна позовна давність.
Питання, пов’язані із захистом
прав власників, регламентувались
ст. ст. 51-54, які встановлювали
захист права довічного успадковуваного володіння земельною
ділянкою, захист прав власника
у разі вилучення земельної ділянки, на якій розташовано належне
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ського об’єднання, професійних
спілок, політичних партій та інших
громадських об’єднань, релігійних
організацій та порядок реалізації
таких прав.
Цей Закон регламентував,
згідно з розд.V, право державної
власності, до якої відносилась загальнодержавна (республіканська)
власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність) (ст. 31). У статті 34 вказувалось, що до об’єктів
права загальнодержавної власності належали: майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради
Української РСР та утворюваних
нею державних органів; майно
Збройних Сил, органів державної
безпеки, прикордонних і внутрішніх військ; оборонні об’єкти; єдина
енергетична система; системи
транспорту загального користування, зв’язку та інформації, державні
республіканські банки, їх установи та інше майно. Вказувалось,
що ці види власності становлять
матеріальну основу суверенітету України і забезпечують її економічний та соціальний розвиток.
Згідно зі ст. 35 до об’єктів права комунальної власності відносилось
майно, що забезпечує діяльність
відповідних Рад і утвор юваних
ними органів; кошти місцевих
бюджетів, державний житловий
фонд, об’єкти житлово-комунального господарства; майно закладів
народної освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі, побутового обслуговування; майно підприємств; місцеві енергетичні
системи, транспорт та інше майно.
Цей розділ закріплював на практиці виділення об’єктів власності
на території України, які переходили під її зверхність, що було явною
ознакою її незалежності.
У Законі особлива увага приділялася праву індивідуальної
власності, яке знайшло відображення у розд.VI. Згідно зі ст. 41
об’єктами права такої власності
визнавались твори науки, літерату-
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адміністративне право
ступництво власників. Розділ VI
«Відповідальність за порушення
законодавства про приватизацію.
Розгляд спорів» регламентував
відповідальність за порушення
законодавства про приватизацію
та спори, що виникають у процесі
приватизації.
Підводячи підсумки розгляду
цього Закону, необхідно вказати
на його надзвичайну важливість
у практичному вирішенні процесу
переходу від радянської системи
регламентації прав власності до
приватної через те, що Закон встановлював послідовність дій від
початку до проведення процедури
приватизації. Тобто, як наголошує
В. В. Галунько, суб’єкт права власності отримує право на володіння
таким майном тільки відповідно
до визначеної процедури [8, с. 90].
З метою реалізації положень
Закону «Про приватизацію майна
державних підприємств» 6 липня
1992 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про затвердження Порядку обліку, оцінки
й реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло
у власність держави, та скарбів».
Цей нормативно-правовий акт
детально регламентував порядок
реалізації на практиці положень
тодішнього законодавства. До змісту цієї частини акта входили такі
п’ять пунктів: І. Загальні положення;
II. Облік і оцінка майна; III. Реалізація майна; IV. Оскарження дій службових осіб державних податкових
інспекцій; V. Вимоги про повернення майна. В пункті І вказується, що
встановлений цим нормативно
правовим актом Порядок поширюється: на майно, конфісковане
на підставі вироків, ухвал і постанов судів або за рішеннями інших
уповноважених на те державних
органів і передане державним податковим інспекціям для реалізації;
на майно, визнане у встановленому
порядку безхазяйним; на майно, що
за правом успадкування перейшло
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не підлягали. Важливе значення
мала ст. 7, яка визначала державний орган приватизації в Україні
у вигляді Фонду державного майна
та регламентувала права і обов’язки. Так, цей державний орган мав
право на продаж майна, яке перебувало у загальнодержавній власності, та об’єкти незавершеного
будівництва.
Розділ ІІ Закону «Порядок
і способи приватизації» передбачав порядок приватизації державного майна (ст. 11), подання заяви
і прийняття рішення про приватизацію (ст. 12), створення комісії
по приватизації об’єкта (ст. 13),
план приватизації (ст. 14), способи приватизації (ст. 15), продаж
об’єктів приватизації на аукціоні,
за конкурсом (ст. 16), викуп державного майна, зданого в оренду
(ст. 17). У розділі ІІІ «Фінансові відносини приватизації» розглядались визначення початкової ціни
майна, що приватизується (ст. 20),
джерела коштів для придбання
державного майна, що приватизується (ст. 21), порядок визначення розмірів емісії приватизаційних майнових сертифікатів
та їх номінальної вартості (ст. 22),
використання коштів, одержаних
від приватизації (ст. 23). Інтерес
викликає розд. IV «Соціальні питання приватизації», в якому ст. 24
передбачала умови безоплатної передачі державного майна
та в якій вказувалося, що кожному
громадянину України надається
право на безоплатне придбання
державного майна на суму одержаного приватизаційного майнового сертифіката. У статті 25
регламентувалось про пільги
працівникам на придбання акцій
підприємств, що приватизуються,
а ст. 26 – про соціальні гарантії
працівникам приватизованого
підприємства. Також у Законі містився розд. V «Договірні відносини приватизації», в якому ст. ст. 27
та 28 регламентували оформлення угод приватизації та правона-
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З метою удосконалення цього
законодавчого акта 14 жовтня
1992 р. Верховна Рада України
прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону Української
РСР «Про власність». Пункт 1 документа вказував, що всі форми
власності є рівноправними, а п. 2
встановлював право трудового
колективу при банкрутстві державного підприємства вимагати
його передачі йому в оренду або
перетворення його в інше підприємство.
Наступний етап розвитку законодавства, який регламентував
правовий статус власності, тісно
пов’язаний із суспільно-політичними процесами, які відбувалися
в тодішній Україні. Так, у березні
1992 р. Верховна Рада України
прийняла «Основи національної
економічної політики України»,
які передбачали роздержавлення
і приватизацію, структурну перебудову і модернізацію промисловості. Однак така економічна
концепція передбачала відмову від ряду принципових положень, прийнятих при утворенні
СНД: Україна залишається в СНД,
але повністю виходить з рублевого простору; перехід до взаєморозрахунків з країнами Співдружності на основі світових цін;
переорієнтація зовнішньої торгівлі на західні ринки тощо. Ці обставини призвели до необхідності
прийняття 4 березня 1992 р. Закону України «Про приватизацію
майна державних підприємств»,
який складався з шести розділів
та 30 статей [7]. У розділі І «Загальні положення» розглядались
такі ґрунтовні питання, як поняття
приватизації, її принципи, законодавство України про приватизацію,
Державна програма приватизації,
її об’єкти та суб’єкти. До змісту законодавчого акта увійшла ст. 5,
яка регламентувала правовий
статус об’єктів державної власності, що підлягали приватизації,
а також вказувала ті групи, які їй
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з п. 5 підприємствам загальнодержавної власності заборонялось передавати безоплатно закріплене
за ними майно іншим підприємствам, організаціям і установам,
а також громадянам. Важливе значення мав п. 6, згідно з яким Міністерство економіки України зобов’язувалось розробляти загальні
принципи, методичні матеріали,
пов’язані з управлінням загальнодержавним майном та контролювати дотримання державними
органами встановленого порядку
управління таким майном.
За результатами проведеного
дослідження необхідно зробити
наступні висновки:
1. Загальною тенденцією розвитку законодавства в історичний
період 1990-1992 рр. була правова регламентація охорони майна
у період переходу від радянської
до вільної ринкової економіки.
Цей процес знайшов відображення в Законі УРСР «Про власність»,
який встановлював рівноправність
усіх форм власності, громадяни
отримували право на володіння
особистим майном та доходи від
підприємницької діяльності.
2. Доведено, що з метою рішення більш ефективного управління
державним майном у 1992 р. був
прийнятий Закон «Про приватизацію майна державних підприємств», яким встановлювався
порядок обліку, оцінки, приватизації такого майна.
3. Показано важливе значення Декрету Кабінету Міністрів
України 1992 р., яким встановлювався порядок управління майном загальнодержавної власності,
вводились заборони на втручання
в господарську діяльність таких підприємств та гарантувалось право
на одержання працівниками доходів від виробничої діяльності.

.u

влади, яка повинна була взяти його
на облік та організувати охорону.
Прийняті Верховною Радою
України постанови, рішення
та їх виконання урядом не принесли очікуваних результатів. Здійснена в 1992 р. лібералізація цін
в умовах відсутності конкуренції
призвела до їх вибухового зростання у 20 разів при рівні інфляції
майже 2000%. У листопаді 1992 р.
новий уряд Л. Д. Кучми, що при
йшов на зміну кабінету В. Фокіна,
приймає відповідальне рішення
про вихід із рублевого простору.
В країні було введено карбованець як перехідну валюту, яка повинна була взяти на себе весь
тягар інфляції. У листопаді 1992 р.
Верховна Рада України надала
уряду право видавати декрети на
шестимісячний період, котрі мали
силу законів. Таке рішення обґрунтовувалось тією обставиною, що
стан економіки є абсолютно надзвичайним і в такій ситуації потрібно було приймати надзвичайно швидкі й оперативні рішення.
Така форма нормативно-правових
актів використовувалась впродовж
перших років радянської влади
на Україні, коли найбільш важливі
рішення приймалися РНК УСРР у
вигляді декретів.
Одним із важливих нормативно-правових актів, пов’язаних з власністю, став прийнятий
15 грудня 1992 р. Декрет Кабінету
Міністрів України «Про управління
майном, що є у загальнодержавній власності». Декрет складався з восьми пунктів. Згідно з цим
Декретом на міністерства та інші
органи державної влади покладалась функція управління майном загальнодержавної власності
та вводились заборони на пряме
втручання в господарську діяльність таких підприємств. Згідно
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у власність держави; на передані
державним податковим інспекціям
скарби. Пункт ІІ документа присвячується питанням обліку, вжиття
заходів щодо охорони й оцінки
майна, зазначеного в п. 1 цього Порядку, який покладається на державні податкові інспекції, а оцінка
такого майна, майна, що за правом
успадкування перейшло у власність
держави, та скарбів провадиться
комісією у складі представників
державної податкової інспекції
та організації, якій передається це
майно. У пункті ІІІ постанова регламентувала реалізацію такого
майна та скарбів, що провадиться
державними податковими інспекціями з дотриманням такого порядку: а) будівлі, споруди, житлові
будинки та їх частини; б) предмети,
що мають історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність;
в) дорогоцінні метали та каміння;
г) національна та іноземна валюта;
ґ) облігації державної внутрішньої
чи цільових позик; д) предмети
релігійного культу. Згідно з п. IV Постанова передбачає, що оскарження дій службових осіб державних
податкових інспекцій провадиться
в порядку, передбаченому тодішнім законодавством. Вимоги про
повернення майна регламентувались п. V, згідно з яким вимоги про
повернення майна або відшкодування його вартості можуть бути
пред’явлені фінансовому органу
протягом шести місяців з дня повідомлення заінтересованої особи.
Інтерес викликає та обставина,
що аналогічний за змістом нормативно-правовий акт – Декрет Ради
Народних Комісарів (РНК) УСРР
«Про конфіскацію кинутого майна»
був прийнятий 14 січня 1919 р.
Згідно з п. 3, також передбачалася
передача державі будь-якого безхазяйного майна до нових органів
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адміністративне право
Табл. 1.

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИРОДИ В КК УРСР 1960 р.
Кількість
знаків

Загальні положення

8

5064

15,9

II

Право виключної власності народу України

2

1360

4,3

III

Право індивідуальної власності

9

4064

12,8

IV

Право колективної власності

11

6721

22,1

V

Право державної власності

9

5935

18,7

VI

Право інтелектуальної власності

3

642

2,5

VII

Право власності інших радянських республік,
Союзу РСР, інших держав,
їх юридичних осіб, спільних підприємств
та міжнародних організацій

5

1653

5,2

VIII

Захист права власності

10

5734

18,5

57

31788

100
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Розділ

a

статей

% від
загального
обсягу

№

Загалом
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ПРАВОВА ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1990-1992 рр.)
В. В. Грабовий
У статті розглянуті основні положення нормативно-правових актів, які регламентували
правову охорону власності в історичний період 1990-1992 рр. та забезпечували перехід
від комуністичної системи управління власністю до нових ринкових умов.

a

Ключові слова: правова охорона власності, Україна, Закон,
нормативно-правовий акт, декрет, юридична відповідальність.
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Правовая охрана собственности
в период становления независимой Украины (1990-1992 гг.)

В. В. Грабовый
В статье рассмотрены основные положения нормативно-правовых актов,
регламентирующих правовую охрану собственности в исторический период
1990-1992 гг. и обеспечивающих переход от коммунистической системы управления
собственности к новым рыночным условиям.
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Ключевые слова: правовая охрана собственности, Украина, Закон,
нормативно-правовой акт, декрет, юридическая ответственность.
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LEGAL PROTECTION OF PROPERTY
AT THE PERIOD OF DEVELOPMENT OF INDEPENDENT UKRAINE (1990-1992)

V. V. Hrabovy
The article deals with the main provisions of regulatory legal acts regulating the legal protection
of property in the historical period of 1990-1992 and providing a transition from the communist
system of property management to new market conditions.
Keywords: legal protection of property, Ukraine, Law, normative legal act,
decree, legal responsibility.
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ПРАКТИКА ЄСПЛ

УДК 343.3/7
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І КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ
ВІД ВТРУЧАННЯ

В. В. Власюк
здобувач Національної академії прокуратури України,
генеральний директор Директорату
з прав людини, доступу до правосуддя
та правової обізнаності Міністерства юстиції України

про кримінальні правопорушення
вказує, що, наприклад, у тому ж
2015 р. було обліковано 41 злочин, передбачений цією статтею,
у 2016 р. – 55, а в 2017 р. – 61.
Порівняно зі злочинами проти
власності або злочинами проти
життя та здоров’я особи, наведені
цифри навряд чи можна назвати вражаючими. Втім, зважаючи
на кількість облікованих злочинів
і кількість вироків, можна констатувати, що певна проблема у право
застосуванні однозначно існує.
Також результати аналізу практики
ЄСПЛ засвідчують, що такі питання
актуалізовано й на рівні компетенції цього органу.
Вивченню злочинів проти
правосуддя взагалі й, зокрема,
злочинів, які посягають на діяльність захисника або представника особи, приділяли свою увагу
В. М. Бурдін [1], М. Б. Головко [2],
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Закон України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» у ст. 23,
присвяченій гарантіям адвокатської діяльності, зобов’язує органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб у відносинах із адвокатами дотримуватися
вимог Конституції України та законів України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та протоколів
до неї, згоду на обов’язковість
яких надано Верховною Радою
України, практики Європейського
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).
І хоча в Єдиному державному
реєстрі судових рішень знаходимо лише один вирок (за 2015 р.)
у справі за обвинуваченням особи
в учиненні злочину, передбаченого ст. 397 Кримінального кодексу
України (далі – КК України), Генеральна прокуратура у своїх звітах
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С. Є. Дідик [4], Н. Ю. Карпова [5],
В. В. Мульченко [6], Л. М. Палюх [7]
та інші вчені. Проте розгляд цієї
проблематики через призму рішень Європейського суду з прав
людини потребує, на наш погляд,
більш детального ілюстрування
в науковій літературі.
Метою цієї статті є аналіз прикладів із рішень ЄСПЛ, пов’язаних
із відстоюванням права особи на
захист в контексті кримінальноправового захисту діяльності
представника особи від втручання.
Під час написання статті було
використано комплекс загальнонаукових і спеціальних наукових
методів пізнання. Серед них: герменевтичний, за допомогою якого
зроблено спробу максимально
об’єктивного тлумачення текстів
рішень ЄСПЛ; догматичний – забезпечив дослідження змісту норм
чинного КК України як складової

бюлетень міністерства юстиції україни
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Поняттям практики ЄСПЛ охоплюється також практика Європейської комісії з прав людини
(абз. 5 ч. 1 ст. 1 Закону від 23 лютого 2006 р.), а поняттям «рішення
ЄСПЛ»:
а) остаточне рішення ЄСПЛ
у справі проти України, яким
визнано порушення Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод;
б) остаточне рішення ЄСПЛ
щодо справедливої сатисфакції
у справі проти України;
в) рішення ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання у справі проти
України;
г) рішення ЄСПЛ про схвалення
умов односторонньої декларації
у справі проти України (абз. 6 ч. 1
ст. 1 Закону).
У вказаному законі роз’яснюється, що виконанням рішень
ЄСПЛ визнається у тому числі
«вжиття заходів загального характеру» (абз. 9 ч. 1 ст. 1), як «заходів,
спрямованих на усунення зазначеної в Рішенні системної проблеми
та її першопричини, зокрема:
а) внесення змін до чинного
законодавства та практики його
застосування;
б) внесення змін до адміністративної практики;
в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів
(ч. 2 ст. 13)».
Отже, положення рішень
ЄСПЛ у справах проти України
суди України зобов’язані враховувати при розгляді конкретних
кримінальних проваджень як різновид «вжиття заходів загального характеру», а також «вносити
зміни до практики застосування
чинного законодавства».
Залежно від цього рішення
ЄСПЛ, що прямо чи опосередковано пов’язуються із втручанням
у діяльність представника особи
в кримінальному провадженні, можуть поділятися на декілька груп:
1) рішення, які стосуються основоположних засад реалізації

.u

чатись із урахуванням положень
ст. 9 КПК, зокрема, про застосування кримінального процесуального
законодавства з урахуванням практики ЄСПЛ (ч. 5 цієї статті).
Рішення ЄСПЛ вважаються
джерелом кримінального права.
Положення цих рішень є обов’язковими на підставі положень ч. 1
ст. 46 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод,
підписаної 4 листопада 1950 р.
та включеної до системи національного законодавства Законом
України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року,
Першого протоколу та протоколів
№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»
від 11 липня 1997 р., які стосуються обов’язкової сили рішень ЄСПЛ
та їх виконання.
У прийнятому 23 лютого 2006 р.
Законі України «Про виконання
рішень та застосування практики
Європ ейського суду з прав людини» зазначається, що рішення
ЄСПЛ є обов’язковим для виконання Україною відповідно до ст. 46
Конвенції, а також передбачається обов’язкове застосовування
судами, при розгляді ними справ,
положень зазначеної Конвенції
та практики ЄСПЛ саме як джерела
права (ст. 17). Причому «обмеження» галузей національного права,
джерелом яких визнається Конвенція та практика ЄСПЛ, у ст. 17
Закону не встановлені взагалі.
Крім цього, у ст. 18 цього Закону
регламентований порядок посилання на положення зазначеної
Конвенції та практику ЄСПЛ.
Варто відзначити й те, що нормативним орієнтиром обов’язковості застосування рішень ЄСПЛ
є положення ч. 5 ст. 9 КПК України
про те, що така загальна засада
(принцип) кримінального провадження, як законність, забезпечується в тому числі й застосуванням
кримінального процесуального
законодавства України з урахуванням практики ЄСПЛ.
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механізму кримінально-правової охорони діяльності захисника
чи представника особи з надання
правової допомоги; формальноюридичний і метод системно-структурного аналізу, використання
яких дозволило з’ясувати окремі
ознаки елементів складу злочину,
передбаченого ст. 397 КК України,
та здійснити їх тлумачення.
Даючи кримінально-правову оцінку втручанню в діяльність
представника особи через призму положень ст. 397 КК України,
не можна залишити поза увагою
рішення ЄСПЛ, які стосуються застосування (тлумачення) ч. 3 ст. 6
Конвенції про захист прав людини
та основоположних свобод 1950 р.
У вказаній нормі Конвенції
зазначається, що правом кожного обвинуваченого у вчиненні
кримінального правопорушення
є, у тому числі: право захищати
себе особисто чи використовувати
юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або –
за браком достатніх коштів для
оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу
безоплатно, коли цього вимагають
інтереси правосуддя (п. «с»).
Певним правозастосовчим
орієнтиром при з’ясуванні змісту
відповідних положень Конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод стосовно
тлумачення змісту ознак складів
втручання в діяльність захисника
чи представника особи, передбачених у ст. 397 КК України, є практика (рішення) Європейського суду
з прав людини.
У ч. 1 ст. 8 КПК України принцип
верховенства права пов’язується з визнанням людини, її прав
та свобод цінностями та зумовленням ними змісту і спрямованості
діяльності держави. Застосування
цього принципу у кримінальному
провадженні забезпечує врахування практики ЄСПЛ (ч. 2 ст. 8 КПК).
Крім цього, окремі характеристики
принципу законності можуть визна-
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кримінальний процес
новить одну з головних підвалин
справедливого судового розгляду
(див. «Кромбах проти Франції»
(Krombach v. France), № 29731/96,
п. 89, ECHR 2001-II). Ст. 6 Конвенції, на думку ЄСПЛ, як правило,
вимагає надання обвинуваченому
можливості скористатися допомогою захисника вже на початкових
етапах допиту (п. 85 зазначеного
рішення).
Окремо тут слід висвітлити
позицію ЄСПЛ, наведену в цьому
рішенні, яка стосується представництва інтересів учасника кримінального провадження
та тиску з боку органів слідства
на особу (незалежно від її процесуального статусу) з тим, щоб вона
відмовилась від послуг особи,
яка надає їй юридичну допомогу
та представляє її інтереси під час
досудового слідства. Так, у п. 87
ЄСПЛ «висловлює занепокоєння щодо обставин, за яких відбувався перший допит заявника …
Одна з підстав для забезпечення
представництва в обов’язковому
порядку є серйозність злочину,
у вчиненні якого підозрюється відповідна особа, і, отже, ймовірність
призначення їй покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
У цій справі правоохоронні органи,
здійснюючи розслідування за фактом насильницької смерті особи,
порушили кримінальну справу за фактом заподіяння тяжких
тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, а не за фактом вбивства. Перша кваліфікація стосувалась менш тяжкого злочину і тому
не вимагала обов’язкового забезпечення юридичного представництва підозрюваного. Негайно після
отримання зізнання у вчиненні
злочину кваліфікацію змінили на
вбивство, у вчиненні якого пред’явили обвинувачення заявникові».
Отже, зміна кваліфікації вчиненого або попередньо неправильна
кваліфікація злочину з тим, щоб
у процесі досудового розслідування не допустити у провадження
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У цьому рішенні ЄСПЛ звернув
увагу на те, що органи досудового розслідування зобов’язані були
враховувати вимоги ст. 59 Конституції України, а саме: «Кожен
має право на правову допомогу.
У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі
захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової
допомоги при вирішенні справ
у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура» (п. 45
рішення). У п. 63 рішення особливо
наголошувалося на використанні
заявником (засудженим) усіх можливих засобів юридичного захисту.
У цьому пункті рішення особливо
наголошується на тому, що позбавлення особи реальної юридичної допомоги під час досудового
розслідування вважається незаконним засобом, а також одним
із різновидів засобів залякування
(з боку органів досудового розслідування): «Усі недоліки у вичерпанні національних засобів юридичного захисту пояснюються тим,
що стверджувані особи, які вдалися до незаконних заходів щодо
нього, позбавили його реальної
юридичної допомоги і застосували
до нього інші засоби залякування».
Водночас ЄСПЛ у цьому пункті рішення виходив із того, що усунення особи, яка надає юридичну допомогу, від участі у кримінальному
провадженні є проявом залякування з боку слідчих органів, оскільки
особа, яка потребує юридичної
допомоги, побоюється скаржитися
на погане поводження і змушена
це робити лише після того, як відчула себе у відносній безпеці.
При тлумаченні п. «с» ч. 3 ст. 6
Конвенції ЄСПЛ виходить із того,
що право кожної особи, обвинувачуваної у вчиненні кримінального
правопорушення, на ефективний
захист адвоката, офіційно призначеного в разі такої необхідності, не є абсолютним, воно ста-
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принципу законності в будь-якому
кримінальному провадженні (цей
принцип якраз і забезпечується
використанням у кримінальному
провадженні відповідних рішень
ЄСПЛ). Так, у пп. 68, 69 рішення
ЄСПЛ у справі «Ошурко проти
України» від 8 вересня 2011 р.
(заява № 33108/05) роз’яснюється:
«у низці справ Суд доходив висновку про існування позитивного
обов’язку держави забезпечувати
захист від нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження (див. рішення у справах
«З. та інші проти Сполученого Королівства» (Z et autres с. RoyaumeUni) [ВП], № 29392/95, п. 73, CEDH
2001-V, «М. С. проти Болгарії»
(М. С. с. Bulgarie), № 39272/98,
п. 149, CEDH 2003-XII)» (п. 68);
«такий захист вимагає вжиття
розумних та ефективних заходів
з метою запобігання поганому поводженню, про яке органи влади
знали чи повинні були знати (див.
рішення від 12 жовтня 2006 р.
у справі «Мубіланзіла Матка
та Канікі Мітунга проти Бельгії» (Mubilanzila Mayeka et Kaniki
Mitunga с. Belgique), № 13178/03,
п. 53)» (п. 69) [9];
2) рішення, які пов’язуються
з дотриманням вимог обов’язкового забезпечення юридичного
представництва. Так, у п. 87 свого
рішення у справі «Яременко проти
України» (заява № 32092/02)
від 12 червня 2008 р.) ЄСПЛ
р о з ’я с н и в , щ о п о р у ш е н н я
кримінальної справи за фактом
заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть,
а не за фактом вбивства, означає, що «перша кваліфікація
стосувалась менш тяжкого злочину і тому не вимагала обов’язкового забезпечення юридичного
представництва підозрюваного.
Негайно після отримання зізнання
у вчиненні злочину кваліфікацію
змінили на вбивство, у вчиненні
якого пред’явили обвинувачення
заявникові» [11].
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люється запобіганням порушенню
процесуальної гарантії права не
свідчити проти себе та гарантії недопущення поганого поводження
з особою (незалежно від її процесуального статусу). Іншими словами, порушення таких процесуальних гарантій (вони передбачені
нормами Конвенції) ЄСПЛ вбачає
в будь-якому тиску органів досудового розслідування, коли з метою
подальшого засудження особи
змінюють її процесуальний статус
та не допускають до представництва інтересів такої особи у «зміненому» процесуальному статусі
(тобто такому, що не передбачає
застосування відповідних заходів
кримінально-правового характеру) представника, який надає
юридичну допомогу. Причому
такий представник отримує статус захисника після того, як статус
особи, яку позбавляють юридичної допомоги, буде змінено органом досудового розслідування.
Так, у п. 263 цього рішення ЄСПЛ
вказав: «забезпечення доступу до
захисника на ранніх етапах є процесуальною гарантією права не
свідчити проти себе та основною
гарантією недопущення поганого
поводження, відмічаючи особливу вразливість обвинуваченого
на початкових етапах провадження, коли він потрапляє у стресову
ситуацію і одночасно стикається
з дедалі складнішими положеннями кримінального законодавства».
– Порушення справедливого
судового розгляду як мети всієї
ст. 6 Конвенції.
Тут важ ливо підкреслити,
що порушення вимог ст. 6 Конвенції ЄСПЛ пов’язує з особливостями конкретного провадження
та його обставин. Тобто поняття
юридичної допомоги тлумачиться
ЄСПЛ доволі широко і пов’язується
з метою забезпечити справедливий судовий розгляд (див. п. 36 постанови ЄСПЛ у справі «Зайченко
проти Росії» від 18 лютого 2010 р.
(скарга 39660/02), у якій оскаржу-
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ня та (одночасно) порушенням прав
особи на юридичну допомогу.
По-друге, створення органами
досудового розслідування таких
умов, за яких відбувається відмова від юридичної допомоги,
яка надається особі одночасно
в кількох кримінальних провадженнях, під час допиту також означає порушення зазначеного права.
Таке порушення може призвести
до (за термінологією ЄСПЛ) «уразливості його становища та реальної потреби у відповідній юридичній допомозі, якої його фактично
позбавили».
Такі висновки підтверджуються й іншими рішеннями ЄСПЛ.
При цьому важливо підкреслити,
що можливими наслідками «усунення» представника інтересів
особи ЄСПЛ називає:
– Реалізацію органами досудового розслідування мети подальшого засудження особи.
Зокрема, у рішенні у справі
«Нечипорук і Йонкало проти
України» (заява № 42310/04) від
21 липня 2011 р. ЄСПЛ роз’яснив,
що право на юридичну допомогу має забезпечуватись особам,
стосовно яких застосовані заходи адміністративно-правового
характеру. Тому докази, отримані
в «адміністративному провадженні» в процесі допиту особи,
дії якої згодом визнали злочином
певного виду, а її процесуальний
статус змінили, є недопустимими
[8]. У цьому разі, на думку ЄСПЛ,
«право на захист буде в принципі непоправно порушено, якщо
викривальні показання, отримані
під час допиту правоохоронними органами без доступу до захисника, використовуватимуться
з метою її засудження» (див. п. 262
цього рішення ЄСПЛ). Така позиція ЄСПЛ, пов’язана з гарантуванням особі права на юридичну
допомогу, представництво її інтересів або захист незалежно від
«процесуального статусу» особи,
що потребує допомоги, обумов-
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захисника для представництва інтересів підозрюваного, визнається
ЄСПЛ порушенням положень п. «с»
ч. 3 ст. 6 Конвенції, що стосуються
можливості особи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд.
Водночас у п. 88 зазначеного рішення ЄСПЛ зауважив: «Суд вражений тим фактом, що внаслідок
заходів, до яких вдалися органи
влади, заявник не зміг скористатися перевагами обов’язкового
представництва і опинився в ситуації, в якій, як він стверджував,
його примусили відмовитися від
свого права на захисника та свідчити проти себе. При цьому слід
нагадати, що заявник мав захисника в іншому на той час триваючому проти нього кримінальному
провадженні, але все-таки відмовився від свого права мати представника під час допиту стосовно іншого злочину. Ці обставини
дають вагомі підстави припускати
існування певної прихованої мети
в попередній кваліфікації злочину.
Той факт, що зізнання у вчиненні
злочину було отримано від заявника за відсутності захисника, і те,
що заявник одразу відмовився від
свого зізнання, коли захисник вже
був присутній, свідчать про уразливість його становища та реальну
потребу у відповідній юридичній
допомозі, якої його фактично позбавили … завдяки тому способу,
у який слідчий райвідділу міліції застосував свої дискреційні
повноваження стосовно кваліфікації розслідуваного злочину».
Аналіз змісту п. 88 вказаного
рішення ЄСПЛ дозволяє зробити висновки, які безпосередньо
мають значення для тлумачення
змісту ознак складів злочину, передбаченого ст. 397 КК України.
По-перше, створення органами
досудового розслідування таких
умов, коли особа не може скористатися перевагами представництва її
інтересів, є протиправними «заходами» з боку органів розслідуван-
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вимоги статті 6 (зокрема пункту
3) можуть також бути застосовними ще до того, як справу направлено на розгляд суду, якщо – і тією
мірою, якою – недотримання таких
вимог на самому початку може
серйозно позначитися на справедливості судового розгляду» (п. 52
цього рішення). Крім цього, у тому
ж п. 52 згаданого рішення зазначається: «Спосіб застосування пункту 1 і пункту 3 (c) статті 6 на етапі
досудового слідства залежить від
особливостей відповідного провадження та обставин конкретної
справи. Момент, із якого ст. 6 застосовується в «кримінальних» справах, також залежить від обставин
самої справи, оскільки провідне
місце, яке займає в демократичному суспільстві право на справедливий судовий розгляд, спонукає Суд
віддавати перевагу «матеріальноправовій», а не «формальній» концепції «обвинувачення» [10].
У вказаному рішенні ЄСПЛ особливо наголосив, що дача свідком
показань, які фактично вважаються зізнанням у вчиненні певного
злочину, потребує вжиття необхідних заходів захисту як «обвинуваченого від неправомірного тиску
з боку органів влади, що дає змогу
уникати помилок при здійсненні правосуддя та реалізації цілей
ст. 6 Конвенції» (п. 55), тобто цілей
справедливого судового розгляду.
ЄСПЛ визнав, що у цьому випадку заходи захисту є складниками
справедливого судового розгляду. Тому в разі їх невжиття такий
справедливий судовий розгляд
порушується:
а) «стосовно використання
доказів, здобутих із порушенням
права затриманого на мовчання
та права не свідчити проти себе,
Суд нагадує, що це – загальновизнані міжнародні стандарти, які
є основними складниками поняття справедливого судового розгляду за ст. 6. Встановлення таких
стандартів пояснюється, зокрема,
необхідністю захисту обвинува-

a

визнається ЄСПЛ необґрунтованою насамперед у разі реальної
небезпеки порушити таким шляхом (недопуском представника
інтересів на досудовому слідстві)
справедливий судовий розгляд.
Причому процесуальний статус
особи, яка потребує юридичної
допомоги та представництва її інтересів на досудовому слідстві,
ЄСПЛ не вважає визначальним для
наявності такого порушення. Більше того, не є важливим навіть те,
який саме процесуальний статус
має такий представник інтересів,
коли його не допускають у провадження. Головне для наявності порушення те, щоб існувала реальна
небезпека, що в подальшому такий
представник не виконуватиме
своїх повноважень у кримінальному провадженні саме як захисник
підозрюваного чи обвинуваченого.
Іншими словами, порушення права
вважатиметься наявним тоді, коли
з метою порушення справедливого судового розгляду «потенційний
захисник» не допускається в провадження (незалежно від того,
який саме був процесуальний статус особи, яку мав представляти
такий «потенціальний захисник»,
а також які саме процесуальні дії
вчинялись органом досудового
розслідування).
– Порушення обґрунтованого
кримінального обвинувачення під
час досудового провадження.
Зміст «справедливого судового
розгляду» (див. вище) ЄСПЛ поширює на досудове провадження. Так, у рішенні в справі «Шабельник проти України» (справа
№ 16404/03) від 19 лютого 2009 р.
ЄСПЛ вказав: «хоча основна мета
статті 6 Конвенції стосовно розгляду кримінальних справ полягає
в забезпеченні справедливого судового розгляду судом, компетентним встановити обґрунтованість
«будь-якого . . . кримінального
обвинувачення», це не означає,
що ця стаття не стосується досудового провадження. Таким чином,
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валось порушення права заявника
на справедливий суд, оскільки він
був засуджений на підставі пояснень, наданих їм у відсутності
адвоката) [1]. Цією постановою
ЄСПЛ роз’яснив, що порушення
права на надання юридичної допомоги має визначатись з урахуванням особливостей кримінального провадження, передбачених
законодавством відповідної держави. Так, у цій постанові ЄСПЛ
відзначив, що сутність скарги
особи полягала в тому, що він був
звинувачений на основі його попередніх показів, зроблених при
неможливості навіть порадитись
із юристом (п. 44). Тому спосіб,
яким мають застосовуватись гарантії, передбачені підпунктом
«с» п. 3 ст. 6 Конвенції, під час
проведення досудового провадження залежить від особливостей
такого провадження та обставин
справи, що оцінюються відносно національного провадження
(п. 45). ЄСПЛ також відзначив, що
особа-заявник формально не була
заарештована або навіть допитана
у відділенні міліції. Він був зупинений для перевірки на дорозі, тобто
у публічному місці у присутності
двох понятих (п. 47). Тобто порушення права на юридичну допомогу ЄСПЛ вбачає навіть за таких
обставин, коли формально (процесуально) в особи взагалі не був
визначений процесуальний статус,
але отримання таким чином показань (за відсутності представника
його інтересів) порушувало право
заявника не свідчити проти себе
та уникати мовчання і тим самим
порушувало справедливий судовий розгляд.
З р е ш то ю, Є С ПЛ д о п ус к а є
обґрунтовану відмову органів досудового розслідування у представництві інтересів особи (незалежно від її процесуального
статусу) іншою особою, яка надає
юридичну допомогу, навіть на ранніх стадіях кримінального провадження. Проте така відмова
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діяльності, а також – порушення
встановлених законом гарантій
їх діяльності. Разом з тим викладене наочно ілюструє окремі відмінності у підходах до тлумачення,
а як наслідок – і до застосування
нормативних приписів. Так, втручання в діяльність захисника
чи представника особи в світлі
ст. 397 КК України охоплює будьякі прояви протиправного впливу на захисника та представника
особи, що здійснюють правомірну
діяльність по наданню правової допомоги (зокрема, в кримінальному
провадженні). Це може бути вчинення будь-яких перешкод до здійснення такої діяльності, порушення
гарантій такої діяльності, що визначені, зокрема, у ч. 1 ст. 23 Закону
«Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», а також порушення
професійної таємниці (зокрема,
адвоката, який в кримінальному
провадженні надає правову допомогу свідку та представляє його
права, свободи та інтереси як учасника кримінального провадження).
У рішеннях ЄСПЛ бачимо більш
широке розуміння окремих нормативних положень, ніж їх буквальне
розуміння. Така відмінність пояснюється застосуванням не лише
букви закону, а й правила духу
закону.

.u

серйозних слідчих заходів з перевірки підозри стосовно нього
та підготовки версії обвинувачення» (п. 57 рішення).
Таким чином, незважаючи
на процесуальний статус особи
як свідка, коли під час допиту його
показання фактично є зізнанням
у вчиненні злочину, ЄСПЛ вбачає
у недопущенні представника такого свідка для надання юридичної
допомоги ознаки порушення засад
справедливого судового розгляду,
оскільки у такому разі «свідок»
фактично є підозрюваним, який
має уразливий стан під час процесуальних дій, а відтак потребує
захисту «від неправомірного тиску
з боку органів влади», можливості
«уникати помилок при здійсненні
правосуддя», забезпечення права
не свідчити проти себе. Тому докази, отримані при недопущенні
представника такого свідка, ЄСПЛ
прирівнює до «здобутих за допомогою методів примусу чи тиску
всупереч волі обвинуваченого».
Отже, ураховуючи вищевикладене, маємо зауважити, що з огляду на приписи ст. 397 КК України
проілюстровані випадки недопущення захисника або представника особи з надання правової допомоги мають ознаки перешкод
до здійснення ними правомірної
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ченого від неправомірного тиску з
боку органів влади, що дає змогу
уникати помилок при здійсненні правосуддя та реалізації цілей
статті 6. Право не свідчити проти
себе вимагає, зокрема, від сторони обвинувачення в кримінальній
справі не допускати – при спробах доведення своєї версії проти
обвинуваченого – використання
доказів, здобутих за допомогою
методів примусу чи тиску всупереч волі обвинуваченого» (п. 55
рішення);
б) «Суд зазначає, що з першого допиту заявника стало очевидним, що його показання були не
просто показаннями свідка злочину, а фактично зізнанням у його
вчиненні. З того моменту, коли
заявник уперше зробив зізнання,
вже не можна було стверджувати
про відсутність у слідчого підозри
щодо причетності заявника до
вбивства. Існування такої підозри
підтверджувалося тим фактом, що
слідчий ужив подальших заходів
для перевірки достовірності самовикривальних показань заявника,
провівши відтворення обстановки і обставин подій, тобто слідчі дії, які зазвичай проводяться
з підозрюваним. На думку Суду,
становище заявника стало значно
вразливішим одразу після вжиття
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ПРАКТИКА ЄСПЛ І КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ ВІД ВТРУЧАННЯ
В. В. Власюк
У статті, із застосуванням герменевтичного методу,
досліджуються окремі рішення Європейського суду з прав людини,
які стосуються гарантування особі права на захист. Проаналізовано бачення та підходи
ЄСПЛ щодо розуміння форм і видів перешкод до здійснення правомірної діяльності
захисника чи представника особи, що надає їй правову допомогу.

a

Ключові слова: захисник, адвокат, представник особи з надання правової допомоги,
Європейський суд з прав людини, втручання в діяльність, право на захист.
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ПРАКТИКА ЕСПЧ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛИЦА ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

В. В. Власюк
В статье, с применением герменевтического метода, исследуются отдельные решения
Европейского суда по правам человека, касающиеся гарантирования лицу права
на защиту. Проанализировано видение и подходы ЕСПЧ к пониманию форм
и видов препятствования осуществлению правомерной деятельности защитника
или представителя лица по предоставлению правовой помощи.
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Ключевые слова: защитник, адвокат, представитель лица
по предоставлению правовой помощи, Европейский суд по правам человека,
вмешательство в деятельность, право на защиту.
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PRACTICE OF ECHR AND CRIMINAL-LEGAL PROTECTION OF THE ACTIVITY
OF THE REPRESENTATIVE OF A PERSON WITHOUT INTERVENTION
V. V. Vlasyuk
In the article, with the use of the hermeneutic method, individual decisions
of the European Court of Human Rights concerning the guarantee of the person’s right
to defense are examined. The vision and approaches of the ECHR to understanding
the forms and types of impediments to the implementation of the lawful activities
of the defender or representative of the person for providing legal assistance are analyzed.
Keywords: lawyer, attorney, European Court of Human Rights, interference in activities,
right to defense, guarantees of the activities of a lawyer.
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В ПРАВО НА СВОБОДУ ІНФОРМАЦІЇ
В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ
З ПРАВ ЛЮДИНИ

В. В. Мельничук
аспірант Київського міжнародного університету

України «Про доступ до публічної
інформації». Саме вказаний закон
в ч. 2 ст. 6 зафіксував у дещо видозміненому вигляді покроковий
алгоритм (тест), який пропонується
до уваги.
Разом з тим практика судів
України свідчить про проблематику застосування Європейського
суду з прав людини. Суди здебільшого роблять посилання на певну
норму Конвенції або частину судового рішення без будь-якої спроби продемонструвати, яким чином
вказані норми стосуються розглянутої справи або проблематики,
яка піднята стороною по справі.
На зазначене неодноразово зверталась увага в судових рішеннях,
постановлених щодо України.
Тематика правомірного втручання в право на свободу інформації
знайшла своє відображення у загальнотеоретичних і практичних
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Після ратифікації Верховною
Радою України Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод остання стала
частиною національного законодавства, а з прийняттям Закону
України «Про виконання рішень
та застосування практики Європейського суду з прав людини»
в 2006 р. законодавець визначив, що практика Суду повинна
застосовуватись судами України
як джерело права.
Таким чином застосування
на практиці конвенційного права
правовою спільнотою України
стало питанням часу. До того ж
саме судові рішення Європейського суду з прав людини та діяльність громадськості стали одним
із факторів внесення докорінних
змін до Закону України «Про інформацію» та ухвалення Верховною Радою України Закону
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дослідженнях закордонних фахівців (М. Маковей, Мікеле де Сальвіа,
Д. МакБрайд, Д. Харрис, М. О’Бойл,
К. Баклі, Е. Бейтс та ін.). Серед
вітчизняних вчених та дослідників – це Т. І. Дудаш, В. І. Манукян,
В. П. Паліюк, А. П. Бущенко тощо.
Мета нашої статті – ґрунтовно розглянути механізми захисту
права на свободу вираження поглядів в контексті Страсбурзького права і його основоположних
принципів.
Стаття 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод
(далі – Конвенція) гарантує право
на свободу вираження поглядів,
як одне з найважливіших прав,
закріплених в Конвенції. Особлива важливість цього права полягає в переплетінні тісного зв’язку
з демократичним суспільством
та особистим розвитком кожного
індивіда окремо.

бюлетень міністерства юстиції україни
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ступним питанням є таке – чи
може втручання бути виправданим з точки зору пункту 2 вказаної
статті Конвенції на підставі трьох
стандартів:
чи було втручання «передбачено законом»;
чи переслідує втручання «законну мету»;
чи є втручання необхідним
в демократичному суспільстві
[4, п. 45].
Саме в такому порядку Євро
пейський суд встановлює наявність або відсутність втручання
в свободу вираження поглядів.
Звичайно, слід брати до уваги, що
в разі встановлення, що якийсь із
вказаних стандартів недотриманий, подальший розгляд доводів
сторін припиняється. За твердженням Суду, цього достатньо для констатації порушення Конвенції.
Таким чином, для визначення
порушеного права Європейський
суд аналізує п. 1 ст. 10 Конвенції,
яка вказує на свободу дотримуватись своїх поглядів, одержувати
і передавати інформацію та ідеї,
враховуючи, що здійснення цих
свобод має бути безперешкодним,
вільним від втручання органів
державної влади і не залежати від
кордонів.
Прикметно, що сама по собі
ст. 10 Конвенції не забороняє обговорення або поширення отриманої інформації, навіть якщо є сер
йозні підозри, що ця інформація
може бути неправдивою [5, п. 113].
При цьому покладення на особу
обов’язку доводити правдивість
своїх заяв взагалі є нездійсненним
завданням [6, с. 95].
Прецедентною практикою Суду
напрацьовано усталений критерій,
який під втручанням має на увазі
«формальність», «умову», «обмеження» або «санкції». Під втручанням держави розуміється будьяка форма втручання будь-якого
офіційного органу або посадової
особи, що здійснює владні повноваження та обов’язки або пере

.u

Визначення того, в чому саме
виразилося втручання в здійснення права.
Аналіз того, чи було втручання передбачено законом, приймаючи до уваги як національне,
так і автономне (тобто на підставі
Конвенції) розуміння закону.
Визначення цілей, які держава
переслідувала за допомогою втручання в здійснення права.
Прийнят тя рішення про те,
чи було втручання необхідним
у демократичному суспільстві,
тобто чи було втручання з боку
держави обумовлено належними
і достатніми причинами, чи надала держава докази існування цих
причин, і чи є ці причини пропорційні обмеженню прав заявника,
в зв’язку з чим надзвичайно важливим є питання про межі розсуду
держави [2, с. 703].
Застосовуючи цей алгоритм
(тест) при вирішенні справ, Європейський суд, як і в багатьох інших
випадках, дотримується принципу
субсидіарності: різні держави можуть приймати різні законодавчі
заходи в цій сфері, і всі вони цілком можуть бути сумісні з Конвенцією. При змінах в соціальних,
економічних і технічних умовах
прецедентна цінність рішень Суду
досить відносна. Саме тому подібні справи мають унікальний характер, і передбачити результати
оцінки Судом цих умов, характерних для конкретної країни, по тій
чи іншій справі досить проблематично [3, с. 211].
Такий підхід призвів до розвитку багатьох механізмів тлумачення
в прецедентній практиці, і саме
подібний до вищевикладеного
покроковий алгоритм (тест) був
запроваджений по розгляду справ,
які захищаються в тому числі
і ст. 10 Конвенції.
Європейський суд, перш за все,
розглядає питання, чи є втручання в свободу вираження поглядів,
передбачене п. 1 ст. 10 Конвенції.
Якщо відповідь позитивна, то на-
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Однак Конвенція, в тому числі
і її ст. 10, на відміну від інших міжнародних договорів, є комплексним та складним механізмом захисту прав людини, внаслідок чого
має ряд особливостей. Так, її положення містять багато оціночних
понять, а отже, розуміння закріплених нею прав людини та основних
свобод з’ясовується лише через
їх тлумачення.
Разом з тим іншою особливістю Конвенції є те, що вона передбачає створення органів, які
мають право тлумачити та застосовувати її положення у конкретних правових спорах. Система
Конвенції розвивається як прецедентне право. Практично неможливо застосовувати положення
Конвенції, не знаючи про підхід
Європейського суду з прав людини (далі – Європ ейський суд
та/або Суд) до їх застосування. Тому фактично Конвенція –
це те, як її розуміє та тлумачить
згаданий суд [1, с. 165].
Такий підхід дозволив Європейському суду в безперервному
потоці справ напрацювати певний покроковий алгоритм (тест),
щодо наявності або відсутності
порушення в ст. ст. 8-11 Конвенції, оскільки вони мають ідентичну структуру, при якій в першому
пункті дається визначення прав,
що захищаються, а в другому –
встановлюються умови, при яких
держава може правомірно втручатися в здійснення цих прав.
Скарги на порушення вимог
статей 8-11 Конвенції піднімають
цілий ряд питань, на які Європейський суд повинен дати відповіді
в ході розгляду. Європейський суд
притримується практики такого
покрокового розгляду кожного
із питань незалежно від ступеня їх складності. Основні стадії
є такими:
Визначення порушеного права,
вк лючаючи його позитивний
аспект (тобто обов’язок держави
по його захисту).
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міжнародне право
передбачуваності, за яким обсяг
такого поняття в значній мірі залежить від трьох конкретних фактів: (і) змісту відповідної норми,
про яку йдеться; (іі) сфери, яку
вона повинна охопити; (ііі) а також
кількості та статусу тих, кому вона
адресована.
Зазначений субтест застосовувався Судом для суворого аналізу
точного характеру внутрішньодержавного законодавства та прецедентної практики, хоча в справі
Реквені проти Угорщини (Rekvényi
v. Hungary) [10, пп. 34-38] Суд звертав увагу, що розмитість конституційних норм може бути заповнена
більш детальним правовим регулюванням нарівні звичайного
законодавства.
Подальша практика Суду показала, що поняття передбачуваності
стосується не тільки поведінки, наслідки якої заявник повинен мати
можливість обґрунтовано передбачати, а й «формальностей, умов, обмежень або санкцій», які можуть поширюватися на таку поведінку, якщо
буде встановлено, що вона порушує
національне законодавство.
За твердженням Європейської
інституції, при необхідності, цього
можна досягти за допомогою інтерпретації судом відповідного
формулювання, наявності консультації, яка доступна заявнику,
або чіткої і багатої прецедентної
практики та наявності академічних
коментарів.
У правовій доктрині сформована думка, що необмежена
дискреція не відповідає нормам
міжнародного права. У зв’язку із
важливістю цього питання, Комітетом Міністрів Ради Європи
11 березня 1980 р. на 316-й нараді заступників міністрів було
прийнято спеціальну Рекомендацію № R (80)2 стосовно здійснення адмі ністративними органами
влади дискреційних повноважень.
У вказаному документі дискреційне повноваження визначається як таке, що надає адмі
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бути в адекватній мірі доступним:
громадяни повинні мати відповідну обставинам можливість орієнтуватися в тому, які правові норми
застосовуються до цього випадку.
Згодом Суд розвинув вказані
норми, зазначивши, що правовий
акт, який містить відповідні норми,
повинен бути доступний громадськості для ознайомлення з його
текстом. Якщо держава на обґрунтування своїх доводів посилається
на акти, які уточнюють для цілей
більшої передбачуваності закону недостатньо зрозумілу норму
первісно опублікованого акта,
вони також повинні бути доступні. Суд визнав, що для розуміння
надзвичайної складності закону
в контексті доступності цілком
можливо знадобиться юридична
консультація.
У справі Мюллер та інші проти
Швейцарії (Müller and Others
v. Switzerland [8, п. 29]) Європейський суд роз’яснив значення «передбачуваності» як однієї
з вимог, притаманних фразі «передбачено законом», в п. 2 ст. 10
Конвенції. Норма не може розглядатися як «закон», якщо вона
не сформульована з достатньою
точністю, з тим, щоб надати громадянину (при необхідності за допомогою консультації) передбачити наслідки, які може потягнути
за собою його дія.
Однак Суд визнав, що субтест
передбачуваності не вимагає абсолютної точності в оформленні
законів, так як неможливо досягти
абсолютної точності у формуванні законів, особливо в сферах, де
ситуація змінюється відповідно
до пануючих поглядів суспільства
і багато законів більшою чи меншою мірою є нечіткими.
У справі Группера Радіо Ег
та інші проти Швейцарії (Groppera
Radio Ag and Others V. Switzerland)
[9, п. 68], а також багатьох наступних справах Суд, розвиваючи
свою прецедентну практику, послався на певний орієнтир щодо
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буває на службі в державі, а саме:
судів, органів обвинувачення, поліції, інших правоохоронних органів,
розвідувальної служби, центральної або місцевих рад, міністерств
і відомств, органів, що приймають
рішення у збройних силах, державних професійних структур тощо.
Суду байдуже, який конкретний
орган втручається у здійснення
права, так як у кожній справі, яку
він розглядатиме, відповідачем
виступатиме уряд на загально
державному рівні [7, с. 484-485].
Разом з тим відповідно до ст. 1
Конвенції, ефективне здійснення прав в рамках ст. 10 Конвенції
залежить не тільки від виконання
державою своїх зобов’язань з невтручання, але може також вимагати прийняття ряду позитивних зобов’язань щодо захисту, навіть при
втручанні приватної особи або не
урядової організації.
Поняття «закон» Європейський
суд розширено тлумачить з включенням не тільки писаного внутрішнього законодавства, а й не
писаного права, включаючи судову практику. Він також охоплює
акти окремих вузів та правила,
видані різними адміністративними або професійними органами,
яким делеговано законотворчі
та/або дисциплінарні повноваження. При деяких обставинах достатню правову основу складають
також норми міжнародного права
або право Європейського Союзу.
З урахуванням викладеного,
Європейський суд виробив три
субтести, які повинні бути задоволені, для того, щоб норма
стала «законом»: а) доступність;
б) передбачуваність; в) достатність гарантій проти зловживання
[2, с. 873-875].
Вперше Суд ввів новий критерій в норму права, щоб вона
вважалась «законом» в справі
Санді Таймс проти Сполученого
Королівства №1 (Sunday Times
V. United Kingdom (№1)) [4, п. 49],
зазначивши, що право повинно
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думки експертів з права
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У більшості справ, що розглядається Європейським судом,
як правило, головним є питання, чи
було втручання у свободу вираження поглядів «необхідним у демократичному суспільстві», тобто критерію, який за своєю природою
є збірним.
Загальні принципи оцінки необхідності втручання в здійснення свободи вираження поглядів,
які починаючи з рішення у справі
Хендісайд проти Сполученого Королівства (Handyside v. The United
Kingdom) [13, п. 48], неодноразово
підтверджувалися Судом, зводяться
до того, що прикметник «необхідний» в контексті Конвенції не є синонімом прикметника «обов’язковий», також не має гнучкості таких
виразів, як «допустимий», «звичайний», «корисний», «розумний» або
«бажаний».
Таким чином, вик лючивши
варіанти тлумачення терміна
«необхідний», який передбачає
як надмірно жорсткі, так і занадто
м’які вимоги, Європейський суд розвиваючи свою подальшу практику,
в справі Гіллоу проти Сполученого
Королівства (Gillow v. The United
Kingdom) [14, п. 55] сформував
критерій пропорційності, за яким
поняття необхідності передбачає
нагальну суспільну потребу; зокрема, застосовувана міра повинна
бути пропорційною легітимній меті.
У вказаній вище справі Хендісайд проти Сполученого Королівства (Handyside v. The United
Kingdom) [13, п. 49] Європейський суд також вперше сформував
доктрину «Поле розсуду держави». Зазначена доктрина полягає
в тому, що держава має право
на певний ступінь розсуду, коли
вона робить судові, законодавчі
або адміністративні дії в області
конвенційних прав, а функція Європейського суду полягає в тому,
щоб оцінити, чи не вийшла держава за межі свого розсуду.
Прикметно, що вказана доктрина була включена до ст. 1 Протоко-
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тика Суду постійно розвивається,
визначення мети є актуальним питанням, так як втручання, яке може
бути доцільним для однієї мети,
не обов’язково буде відповідати
іншій.
Разом з тим слід визнати, що застосування законної мети для держав не є будь-якою проблемою,
оскільки більшість підстав визначено досить широко (наприклад,
«інтереси національної безпеки», «запобігання заворушенням
чи злочинам» тощо) для того, щоб
продемонструвати, що були вагомі
підстави для втручання в реалізацію права.
Та к , у с п р а в а х Ау т р о н і к
Ег проти Швейцарії (Autronic
Ag v. Switzerland) та Группера
Радіо Ег та інші проти Швейцарії
(Groppera Radio Ag and Others
v. Switzerland) Європейський суд
погодився із доводами уряду,
що запобігання заворушень
в сфері телекомунікацій було правомірною ціллю в розумінні п. 2
ст. 10 Конвенції [9, п. 70; 12, п. 59],
а в справі Салов проти України
(Salov v. Ukraine) Європейський
суд визнав, що законною метою
втручання з боку держави було забезпечення виборців правдивою
інформацією в ході президентської кампанії 1999 р. [5, п. 110].
Іноді держави посилаються
на декілька підстав для обмеження прав, передбачених ст. 10
Конвенції, які Суд розглядає
по черзі, хоча для останнього достатньо однієї доведеної мети,
за наявності якої він не вважає
за необхідне досліджувати інші,
правомірно вважаючи, що відсутність порушення за цим пунктом
вже встановлено.
Незважаючи на той факт,
що періодично заявники ставлять
під сумнів законну мету втручання
та вважають, що вказана державою
мета не є реальною причиною, чим
фактично звинувачують в несумлінності, Суд дуже рідко погоджується
із такими доводами.
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ністративному органу певний
ступінь свободи під час прийняття
рішення, таким чином даючи йому
змогу обрати з кількох юридично
допустимих рішень те, яке буде
найбільш прийнятним [11].
Європейський суд, формуючи
свою багаторічну практику в контексті вищевказаного субтесту,
відзначив, що коли закон передбачає дискреційні повноваження,
він з достатньою ясністю повинен
визначати межі цих повноважень,
а також спосіб його реалізації,
при цьому враховуючи законну
мету вказаних заходів з тим, щоб
надати особі адекватний захист
від свавільного втручання, беручи
до уваги, що будь-яка процедура
судової перевірки повинна бути
ефективною в обмеженні зловживань державних органів.
В той же час Суд визнав,
що ступінь чіткості, який вимагається від закону у зв’язку з цим,
залежатиме від конкретного питання, особливо прискіпливо, якщо
делеговані повноваження здійснюються таємно, менш ретельно,
в сферах, де ситуація змінюється
відповідно до пануючих поглядів
суспільства.
Пункт 2 статті 10 Конвенції перераховує законні цілі, для яких
обмеження права на свободу вираження поглядів можуть бути виправдані. Це:
в інтересах національної
безпеки;
те р и то р і а л ь н о ї ц і л і с н о ст і
або громадської безпеки;
для запобігання заворушенням
чи злочинам;
для охорони здоров’я чи моралі;
для захисту репутації чи прав
інших осіб;
для запобігання розголошенню
конфіденційної інформації або
для підтримання авторитету
і безсторонності суду.
Перелік вказаних інтересів та/
або цінностей є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
Саме тому враховуючи, що прак-
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розглядається як «живий механізм,
що постійно розвивається».
Відтак, можливість виникнення
додаткових критеріїв або субтестів для розгляду справ в Європейському суді чи взагалі відступу від раніше напрацьованих
алгоритмів більш ймовірна, ніж
залишення незмінним наведених
принципів.
На подібний розвиток вказує
предмет і ціль Конвенції, як правового акта, що забезпечує захист прав людини, який вимагає,
щоб її норми тлумачилися і застосовувалися таким чином, щоб
зробити її гарантії реальними
і ефективними. Окрім того, будьяке тлумачення прав та свобод,
які гарантуються, повинні відповідати загальному духу Конвенції – правового акта, метою якого
є забезпечення та розвиток ідеалів і цінностей демократичного
суспільства [3, с. 237].

a

нитись, чи були причини, наведені
національною владою в обґрунтування втручання, істотними
і достатніми, а також, що в своїх
рішеннях вони ґрунтувались на
прийнятній оцінці істотних фактів.
Серед факторів, які можуть
вплинути на наведені принципи,
Європейським судом визнавались
важливість охоронюваного права,
важливість охоронюваного інтересу, об’єктивний характер інтересу,
наявність або відсутність європейського чи міжнародного консенсусу, допустимість судової оцінки
охоронюваного інтересу, характер
і суворість санкцій.
Отже, авершуючи аналіз покрокового алгоритму (тесту) встановлення наявності або відсутності
порушення прав людини в практиці
Європейського суду з прав людини
у сфері реалізації права на свободу
інформації, слід погодитись із влучним твердженням, що Конвенція
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лу №15 к Конвенції та ратифікована більшістю держав учасників, що
свідчить про її важливість в конвенційному праві.
Звичайно, при застосуванні наведеного субтесту постійно повторюється концепція балансу, встановлюваного між правами окремої
людини і громадськими інтересами
та принципами пропорційності.
Такі принципи полягають
в зіставленні мети (яка зазначена
в ч. 2 ст. 10 Конвенції, і для захисту
яких держава має право на втручання в здійснення свободи вираження
поглядів (наприклад, національна
безпека тощо) та засобів досягнення цієї мети (під засобом мається
на увазі саме втручання, таке, як конфіскація, кримінальна відповідальність тощо). При цьому надання доказів щодо необхідності втручання
покладаються саме на державу.
За твердженням Суду, під час
перевірки йому необхідно впев-
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ПРАВОМІРНЕ ВТРУЧАННЯ В ПРАВО НА СВОБОДУ ІНФОРМАЦІЇ
В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
В. В. Мельничук
У наведеній статті досліджується покроковий алгоритм (тест) встановлення наявності
або відсутності порушення прав людини в практиці Європейського суду з прав людини
у сфері реалізації права на свободу інформації, яка розглядається як одне з основних прав
і свобод людини, закріплене в ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод, і як засіб захисту прав людини, закріплене в Конвенції.
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Ключові слова: свобода вираження поглядів, свобода одержувати інформацію та ідеї,
свобода передавати інформацію та ідеї, втручання передбачено законом, доступність,
передбачуваність, гарантії захисту проти зловживань, законна мета.

Стаття надійшла до редакції: 5.03.2018.
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Правомерное вмешательство в право на свободу информации
в практике Европейского суда по правам человека
В. В. Мельничук
В приведенной статье исследуется пошаговый алгоритм (тест) установления
наличия или отсутствия нарушения прав человека в практике Европейского суда
по правам человека в сфере реализации права на свободу информации,
которая рассматривается как одно из основных прав и свобод человека,
закрепленное в ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
и как средство защиты прав человека, закрепленное в Конвенции.

co

Ключевые слова: свобода выражения мнения, свобода получать информацию и идеи,
свобода передавать информацию и идеи, вмешательство предусмотрено законом,
доступность, предсказуемость, гарантии защиты против злоупотреблений,
законная цель.
Получено: 5.03.2018.

dp

Legal interference with the right to freedom of information
in the practice of the European Court of Human Rights

V. V. Melnichuk
In the above study we considered the step-by-step algorithm (test) of determining the presence or
absence of human rights violations in practice of the European Court of Human Rights
in the realm of the right to freedom of information, which is considered
as one of the fundamental human rights and freedoms enshrined in Article 10
of the Convention for the Protection of Human Rights and fundamental freedoms
and as a means of protecting human rights enshrined in the Convention.
Keywords: freedom of expression, freedom to receive information and ideas,
freedom to impart information and ideas, prescribed by law, accessibility,
foreseeability, safeguards against abuse, legitimate aim.
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призначення

Призначення
Моісеєв Юрій Олександрович

.u

наказ МЮУ від 07.02.2018 № 423/к

a

директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства

Кодунов Максим Леонідович

директор Департаменту міжнародних спорів
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наказ МЮУ від 07.02.2018 № 435/к

Воробйов Олексій Володимирович

директор Департаменту державної виконавчої служби
наказ МЮУ від 07.02.2018 № 424/к

Лозінський Ілля Сергійович

директор Департаменту взаємодії з органами державної влади

co

наказ МЮУ від 08.02.2018 № 495/к

Бонюк Олексій Петрович

директор Координаційного центру з надання правової допомоги

dp

наказ МЮУ від 31.01.2018 № 323/к

Француз Іван Григорович

заступник начальника Управління – начальник відділу організації
та контролю за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області
наказ від 04.01.2018 № 23/к

Штанько Валентин Андрійович
начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України
наказ МЮУ від 23.11.2017 №4620/к
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Призначення
Крикушенко Олександр Георгійович
наказ МЮУ від 03.01.2018 №12/к

.u

Дорошенко Олександр Миколайович

a

перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України
наказ МЮУ від 16.01.2018 №128/к
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Шепіта Олег Григорович

в. о. заступника начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України
наказ МЮУ від 24.01.2018 №218/к

Мелюхов Володимир Анатолійович

заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України
наказ МЮУ від 03.01.2018 №10/к

Вишневський Олександр Анатолійович

заступник з питань внутрішньої безпеки начальника
Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

co

наказ МЮУ від 30.01.2018 №288/к

Романов Георгій Владиславович

dp

начальник міжрегіонального управління Північно-Східного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України
наказ МЮУвід 31.01.2018 №322/к

Нєвєров Костянтин Володимирович

начальник міжрегіонального управління Південно-Східного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України
наказ МЮУвід 31.01.2018 №321/к

Інформація надана Департаментом персоналу
Міністерства юстиції України
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призначення
вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження!

a

10 березня

.u

Шановна Наталіє Петрівно!
Прийміть наші теплі вітання з нагоди Вашого дня народження!
Щиро бажаємо миру і любові, натхнення жити і працювати, досягаючи
нових вагомих здобутків у професійній сфері.

Сова
Наталія Петрівна
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Директор Департаменту персоналу
Міністерства юстиції України

4 березня

Гринюка Івана Васильовича

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

5 березня

Свіренюка Олександра Олександровича

co

начальника Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

5 березня

Шепіту Олега Григоровича

dp

в. о. заступника начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

12 березня

Могильного Юрія Володимировича

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

18 березня

Алмаші Івана Миколайовича

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області

20 березня
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Рожковецьку Наталію Дмитрівну

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області
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бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження!
22 березня

Нікітенка Сергія Володимировича

.u

25 березня

a

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

Станіщука Миколу Васильовича

начальника Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

i.c
om

Зичимо іменинникам щастя, оптимізму, добра!

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

вітаємо

co

з Днем народження наших колег!
1 березня

Безлюдька Володимира Івановича

dp

заступника директора Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1 березня

Ткаченка Артема Володимировича

директора Старобільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1 березня

Оніщенка Андрія Миколайовича

заступника начальника відділу претензійної роботи та представництва
у судах Координаційного центру з надання правової допомоги

2 березня

Пікановську Ларису Василівну

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

вітаємо

з Днем народження наших колег!
2 березня

Соломку Ольгу Сергіївну
6 березня

.u

Некрут Анну Олегівну

a

головного спеціаліста відділу стандартів якості правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги

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

8 березня

i.c
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Самофалову Інну Миколаївну

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

8 березня

Федорова Володимира Васильовича

директора Нікопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

11 березня

Коросташовець Олену Митрофанівну

co

начальника відділу аудиту ефективності, фінансового аудиту та аудиту відповідності
Координаційного центру з надання правової допомоги

11 березня

Боровльова Дмитра Дмитровича

dp

головного спеціаліста відділу моніторингу якості правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги

12 березня

Тітомер Євгенію Володимирівну

директора Першого одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

15 березня

Гоцького Григорія Івановича

директора Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

18 березня
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Галанчак Ольгу Леонівну

заступника директора Чортківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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бюлетень міністерства юстиції україни

19 березня

Тутову Ніну Григорівну

заступника директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській
області, в. о. директора Третього дніпропетровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

22 березня

Волобуєву Валентину Григорівну
22 березня

a

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

Шестерніну Наталію Петрівну
23 березня

.u

заступника директора Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Бобровицьку Діану Ігорівну

i.c
om

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

23 березня

Бородавку Анатолія Івановича

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

26 березня

Довбу Валентину Андріївну

co

заступника начальника організаційного управління – начальника відділу організаційного забезпечення
та документообігу Координаційного центру з надання правової допомоги

26 березня

Оліфера Віталія Івановича

dp

директора Другого дніпропетровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

27 березня

Скочка Івана Ярославовича

директора Буського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

28 березня

Бобруйка Володимира Анатолійовича

директора Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

30 березня

Дрелінського Сергія Вікторовича

начальника відділу стандартів якості правової допомоги стандартів якості правової допомоги
Координаційного центру з надання правової допомоги
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ПЕРЕЛІК
призначення
наказів Міністерства юстиції України

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів Міністерства
юстиції України, виданих у лютому 2018 року

a

наказ від 06.02.2018 № 301/5
Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

.u

Дата та номер державної реєстрації 07.02.2018 № 152/31604

наказ від 09.02.2018 № 326/5

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового
і начальницького кладу Державної кримінально-виконавчої служби України

i.c
om

Дата та номер державної реєстрації 13.02.2018 № 164/31616

наказ від 13.02.2018 № 339/5

Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5
Дата та номер державної реєстрації 14.02.2018 № 172/31624

наказ від 15.02.2018 № 374/5

Про затвердження Змін до Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів
Дата та номер державної реєстрації 20.02.2018 № 205/31657

наказ від 16.02.2018 № 386/5

Про затвердження Типової структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

co

Дата та номер державної реєстрації 16.02.2018 № 193/31645

наказ від 20.02.2018 № 433/5/133

dp

Про затвердження Порядку розміщення друкованої продукції з інформацією про права осіб на захист
та безоплатну вторинну правову допомогу в органах і підрозділах Національної поліції України
Дата та номер державної реєстрації 21.02.2018 № 212/31664

наказ від 20.02.2018 № 434/5

Про затвердження Порядку передання Міністерством юстиції України Пенсійному фонду України
інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи
Дата та номер державної реєстрації 21.02.2018 № 214/31666

наказ від 20.02.2018 № 435/5/298

Про затвердження Порядку передання Міністерством юстиції України Міністерству фінансів України
інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та смерть
Дата та номер державної реєстрації 21.02.2018 № 213/31665
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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 27.03.2018 № 3)

a

#03/березень/2018

Головний редактор Наталія Оніщенко

i.c
om

Відповідальний секретар, редактор Тетяна Крижанівська
Журналіст Оксана Власенко

Дизайн та комп’ютерна верстка Марина Гуза

Фото Прес-служба Міністерства юстиції України,
Альберт Погоня, www.shutterstock.com

Адреса редакції м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 512
тел: (044) 517-70-20
e-mail: bulleten@upinfo.com.ua
http://pravinform.gov.ua

dp

co

Видавець ДП «Центр оцінки та інформації»
Україна, 02002, Київ-002,
вул. Євгена Сверстюка, 15
тел: (044) 517-70-20

Надруковано ПП «Видавництво «Фенікс»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК за № 271 від 07 грудня 2000 року
03067, м. Київ, вул. Шутова, 13б
www.fenixprint.com.ua
Замовлення № ДФ 706
Підписано до друку 30.03.2018. Формат 205 × 270 мм.
Друк офс. Ум. друк. арк. 6,72. Обл.-вид. арк. 10,21.
Тираж 420 прим.
Ціна договірна

