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22 роки тому Верховна Рада прийняла
Конституцію України – фундамент незалежної
демократичної держави.
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На долю Основного закону випало чимало випробувань.
За часів злочинної влади він часто ставав предметом
політичних торгів і центром інтересів екс-керівництва держави.
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Відстоявши демократичний напрямок розвитку держави
на Майдані, ми почали невідворотні зміни,
покликані забезпечити громадян справедливим законодавством,
покликаним захистити українців і повернути їх віру в державу.
Ми вже внесли зміни до Конституції, які забезпечать створення
сучасної справедливої судової системи та гарантують сталий
розвиток демократії в Україні.
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Наше завдання – не зупинятися, доки справедливість
не буде забезпечена відносно кожного громадянина.
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Бажаю всім невичерпних сил
та успіху на непростому шляху змін!

Щиро,
Міністр юстиції

Павло Петренко
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правова допомога
військовослужбовцям тощо). У «Міжнародному співробітництві» йдеться про
с в і то в и й ко н г р ес
правосуддя для дітей,
проект ЄС «ПравоJustice», засідання
Діалогу з прав людини у Брюсселі.
«Незалежна юрид и ч н а ко н сул ьт а ція» містить мате
ріал, присвячений
позовній давності,
а «Думки експертів з права» стосуються правової свідомості та її ролі і значення в процесах праводержавозмін;
правового виховання як частини процесу
модернізації в Україні; системи органів
судової влади тощо.
Насамкінець бажаю всім якнайкраще
відпочити, аби з новими силами навчатися і працювати, поліпшувати власний добробут і рівень життя у нашій незалежній,
безмежно рідній країні.
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Вітаю наших читачів з Днем Конституції – з днем
прийнят тя Основного Закону нашої
держави і бажаю
любити Україну в усі
її прості і непрості
часи. Бажаю, щоб
якнайменше порушувались Ваші права
і ко ж е н з а х и щ а в
та виборював справедливість у вирішенні конкретних
питань і проблем.
Темою номера є стаття кандидата юридичних наук, депутата Київської міської ради Ганни Свириденко,
що стосується місцевої ініціативи і розглядає, як користуватись цим механізмом, аби він не перетворився на формальність.
Подаємо новини (звіт Міністра
ю с т и ц і ї Ук р а ї н и П а в л а П е т р е н ка про результати роботи Мін’юсту,
перший фестиваль «Я маю право!»,

a

Лист редактора

З повагою,
головний редактор журналу	Н. М. Оніщенко
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у Мін’юсті вручили нагороди
найкращим працівникам
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З нагоди Дня Конституції та 100-річчя запровадження державної служби
відбулося нагородження найкращих працівників Мін’юсту відомчими заохочувальними відзнаками.
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Бажаємо всім високих досягнень, успіхів у праці,
нових перемог та невичерпної віри
у велике майбутнє українського народу!
Нехай кожен день життя буде щасливий і радісний,
а родинне тепло і затишок допомагають
у виконанні почесного і відповідального професійного обов’язку.
Добра, щастя та здоров’я!
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відзвітував
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про результати роботи
Міністерства юстиції
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Міністерство юстиції України ефективно запроваджує новації,
які гарантують захист прав громадян та бізнесу. Про це 20 червня під час звіту
про роботу Уряду за попередній рік у Верховній Раді повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко.
Він зауважив, що у 2017 році робота міністерства зосереджувалася на вирішенні
конкретних проблем, через існування яких порушувалися права мільйонів українців.
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бюлетень міністерства юстиції україни
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«Фактично ми перші, хто системно підійшов
до вирішення цієї проблеми. Мін’юст запустив
в усіх регіонах штаби з контролю виконання
рішень про стягнення заборгованості.
У найбільш проблемних областях –
розпочали роботу окремі мобільні групи.
Спільними зусиллями ми досягли значного
результату – з початку року органами ДВС
стягнено з боржників 204,4 млн грн,
а 16 тисяч українців отримали зарплати,
яких подекуди не бачили роками», –
наголосив очільник Мін’юсту.

Ключовим напрямком роботи відомства також
є захист бізнесу. Найбільш вагомими ініціативами
у цьому напрямку минулого року стали антирейдерська кампанія Мін’юсту в аграрній сфері та прийняття закону #МаскиШоуСтоп.
«Закон ліквідував більшість шпарин, якими користувалися правоохоронці для проведення так званих «масок-шоу» на підприємствах. За інформацією Офісу бізнес-омбудсмена, з моменту початку
дії закону до них надійшло лише 1 звернення щодо
недотримання вимог закону #МаскиШоуСтоп», –
підкреслив Павло Петренко. Він поінформував присутніх про розвиток системи безоплатної правової
допомоги, до офісів якої вже звернулося понад
2 мільйони українців, та подальші ініціативи в рамках правопросвітницького проекту Міністерства
юстиції «Я МАЮ ПРАВО!».
Міністр юстиції зауважив, що цього року відомство займатиметься удосконаленням й розвитком
вже запроваджених новацій.
«Серед ключових ініціатив на цей рік – якісна еволюція системи виконання судових рішень,
подальший розвиток онлайн сервісів та масштабна реалізація правопросвітницького проекту
«Я МАЮ ПРАВО!», – додав Павло Петренко.
Очільник Мін’юсту подякував депутатам Верховної Ради за стратегічну і плідну співпрацю, без якої
неможливо було б настільки ефективно запроваджувати новації у сфері юстиції.
«Це не лише співпраця останнього року. Фактично впродовж усіх 4 років народні обранці підтримували наші ключові ініціативи, які забезпечили захист прав мільйонів українців», – резюмував Павло
Петренко.

.u

За словами Павла Петренка, найдорожче,
що є в кожній державі – це її діти. На жаль, роками
сотні тисяч маленьких українців, які живуть в неповних родинах, не отримували достатнього фінансування через те, що батько чи матір, які не проживали з ними, забували про власних нащадків.
Це проблема, яка стосувалася 600 тисяч дітей.
«Минулого року ми домоглися прийняття закону №7277, відомого як закон #ЧужихДітей
НеБуває, який запровадив по-справжньому жорсткі
засоби впливу на злісних боржників. Завдяки цьому
з початку року виконавцями Мін’юсту на користь
дітей стягнено 1,7 млрд грн аліментів», – заявив
Міністр юстиції.
Ще одною величезною проблемою українського суспільства, яка існує вже майже 3 десятиліття,
є заборгованість із виплати заробітної плати.
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Перший фестиваль
«Я МАЮ ПРАВО!»
Захід пройшов у Києві в рамках святкування Дня захисту дітей
і був присвячений проблемам захисту прав дітей в Україні.

12

«Завдяки таким фестивалям діти можуть побачити, що юстиція і захист прав – це не якісь незрозумілі
й абстрактні слова. Це те, що стосується кожного
з них. Адже коли дитина з самого народження усвідомлює, що таке право і як його захищати – це дає
нам шанс побудувати сильну демократичну, правову
державу», – наголосив Міністр юстиції Павло Пет
ренко. Він подякувати партнерам і всім, хто долучився до організації фестивалю, за створення справжнього свята для дітей та їхніх батьків.
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«Дякую команді Мін’юсту та нашим надійним партнерам з USAID, UNICEF, Київської міської державної адміністрації, Національної поліції та багатьом
іншим партнерам цього заходу. Це наш спільний
вклад в майбутнє українських дітей та держави», –
заявив Павло Петренко.
Директор Координаційного центру з надання
правової допомоги Олексій Бонюк повідомив, що
цього року відбулася знакова подія – кожна дитина отримала право на безоплатну вторинну правову

бюлетень міністерства юстиції україни

.u

a

ганізаторам за проведення фестивалю та Уряду
й Міністерств у юстиції за роботу в сфері захисту
прав людини. «Права людини починаються з прав
дитини. Сьогоднішня подія – це можливість для
дорослих і дітей дізнатися більше про свої права.
А також про те, як домогтися дотримання цих прав
і захистити їх», – сказала Джована Барберіс.
Народний депутат Ірина Луценко наголосила:
дуже важливо, щоб найменші громадяни України знали про свої права. Вона додала, що разом
з Міністерством юстиції депутати створили у Верховній Раді міжфракційне об’єднання «Чужих дітей
не буває», куди увійшло близько 100 народних депутатів. За підтримки об’єднання прийнято багато
законів, які стосуються запобігання домашньому
насильству, збільшення відповідальності батьків,
які не сплачують аліменти, отримання додаткового
забезпечення батьками хворих дітей.

co

i.c
om

допомогу, тобто повноцінний адвокатський захист.
«Дуже важливо, щоб у найскладніших ситуаціях,
перед якими постають наші діти, вони мали право
на захист», – додав він.
За словами директора місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі
та Молдові Сьюзан Фрітц, Україна, відзначаючи День
захисту дітей впродовж 20 років, демонструє свою
відданість справі захисту прав дітей. «Для того, щоб
і діти, і дорослі могли скористатися правами, вони
мають знати про ці права. Особливо це важливо,
коли йдеться про права найбільш вразливих громадян – дітей. Це свято – це можливість поглибити
поінформованість громадян про права дітей і забезпечити доступ до юридичних послуг, які покликані
ці права захищати», – зазначила Сьюзан Фрітц.
Голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
Джована Барберіс у свою чергу подякувала ор-

dp

«Я дуже вдячна організаторам та міжнародним
партнерам за таке яскраве свято для наших дітей.
Для нас найважливіше – захистити найменших.
Адже ці найменші розбудовуватимуть і боронитимуть Україну», – підкреслила Ірина Луценко.
За словами начальника київської юстиції
Станіслава Куценка, в цей день діти і їхні батьки
мають можливість дізнатися про свої права та механізми захисту цих прав у легкій і невимушеній
формі. «Міністерство юстиції і юстиція Києва завжди
піклуються про те, щоб діти були захищені. Нині багато ініціатив Мін’юсту спрямовані саме на захист
малюків, адже діти – це ті, хто прийде на зміну
нам, це – майбутнє України», – зауважив він.
Голова Координаційної ради молодих юристів
при Міністерстві юстиції України Андрій Бутенко
представив переможців Всеукраїнського конкурсу
дитячих малюнків «Я маю право!»

«Вже 12 років ми проводимо цей конкурс.
Однак ми не відбираємо найкращого художника.
Ми відбираємо дітей, які вклали душу в свій малюнок. Адже, щоб зробити малюнок про свої права,
потрібно щонайменше прийти до батьків і спитати
про свої права. Так про права дізнаються не лише
діти, а й часто – їхні батьки», – зауважив Андрій
Бутенко. Він повідомив, що на конкурс було надіслано
понад 6 тисяч робіт, з яких 32 було обрано конкурсною комісією. Під час фестивалю автори найкращих робіт отримали грамоти та подарунки.
У рамках фестивалю на 15 локаціях д ля
дітей та дорослих пройшли квести, ігри і вікто
рини на правову тематику, майстер-к ласи,
безоплатні юридичні консультації та лекції
про права дитини і кінопоказ. Малюки також могли
посидіти в машині поліції та дізнатися про правила
дорожнього руху.
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Верховна Рада має можливість
вдосконалити закон про Вищий
антикорупційний суд

co

Міністерство юстиції підтримує створення Вищого антикорупційного суду
як незалежного, професійного та політично незаангажованого судового органу.
Про це заявив Міністр юстиції України Павло Петренко.

dp

«Набув чинності Закон України «Про Вищий антикорупційний суд», який дає можливість запуску конкурсу на добір суддів Вищого антикорупційного суду.
Надзвичайно важливо, що в цьому Законі є положення про вирішальну роль ради міжнародних експертів
при доборі відповідних суддів Вищого антикорупційного суду та положення, що регулюють максимально
швидке і ефективне проведення заходів із створення
цього органу», –повідомив Павло Петренко. За його
словами, позиція Уряду та Міністерства юстиції була
і залишається незмінною – має бути створений незалежний, професійний, політично незаангажований
судовий орган, який ефективно прийматиме рішення
щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
Павло Петренко зазначив, що питання стосовно
розгляду у рамках апеляції Вищим антикорупційним
судом старих справ та рішень місцевих судів не обго-
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ворювалось на зустрічах з міжнародними партнерами, в яких брали участь уповноважені представники
Мін’юсту. Водночас Міністр наголосив, що український Парламент має можливість провести всі необхідні, додаткові консультації та виправити положення
Закону «Про Вищий антикорупційний суд», зробити
їх більш досконалими, в тому числі в частині передачі функцій апеляції Вищого антикорупційного суду
по старих справах. Це компетенція й конституційні
повноваження українського Парламенту.
«Найголовнішим зараз є не затягувати процес
підготовки та проведення прозорого конкурсу на позиції суддів Вищого антикорупційного суду. Юридична база для цього є. Парламенту також слід прийняти
технічний закон про створення Вищого антикорупційного суду – Закон про констатацію створення суду,
як це вимагає Конституція», – підкреслив очільник
відомства.

бюлетень міністерства юстиції україни

У Мін’юсті
відбувся семінар

i.c
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по роботі уповноважених осіб
з питань запобігання
та виявлення корупції
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Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України
спільно з сектором з питань запобігання та виявлення корупції Адміністрації
Державної кримінально-виконавчої служби України за участі заступника начальника
Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України з питань внутрішньої безпеки
Олександра Вишневського було проведено семінар по роботі уповноважених осіб
з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.
Участь у заході взяли представники міжрегіональних управлінь
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

Під час зустрічі учасники обговорили проблемні питання, пов’язані з особливостями проведення службових розслідувань на підставі подань спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції або приписів Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до частини 3 статті 65 Закону
України «Про запобігання корупції».
Також в межах семінару учасники розглянули напрями діяльності щодо зменшення впливу корупційних
ризиків в діяльності Міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України.
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Правова допомога
військовослужбовцям
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Як вибудувати якісну систему безоплатної правової допомоги для військовослужбовців,
які нові механізми співпраці будуть застосовуватись між Координаційним центром
з надання правової допомоги (КЦ) та Міністерством оборони України та у чому полягає
специфіка правового захисту цієї категорії підзахисних розповів під час міжнародної
конференції в Одесі директор КЦ Олексій Бонюк. Доповідь відбулась в рамках спільної конференції
Військової служби правопорядку у Збройних силах України з іноземними фахівцями
за участю військової поліції Канади, Великої Британії, Литви, Данії, Польщі, Чехії,
Нацгвардії Каліфорнії (США) та Центру досконалості Військової поліції НАТО.
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бюлетень міністерства юстиції україни

a

ними центрами з надання БВПД
та територіальними управліннями
Військової служби правопорядку у ЗСУ про військовослужбовців, які відповідно до положень
кримінального процесуального
законодавства вважаються затриманими, є підозрюваними, обвинуваченими, а також стосовно яких
обрано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою.
«Такий обмін інформацією
необхідний нам для здійснення
моніторингу щодо забезпечення військовослужбовців вчасною
та якісною безоплатної вторинною
правовою допомогою», – підкреслив Олексій Бонюк. Він нагадав,
що неоголошена війна триває
і кількість військовослужбовців,
які потрапляють у скрутні обставини, збільшується. Тож перелік
спільних заходів може корегуватись у процесі більш глибокого вивчення ситуації і залучення
до взаємодії нових партнерів –
Нацполіції України, Національної
асоціації адвокатів України та ін.
Захід підтриманий україноканадським проектом «Доступна та якісна правова допомога
в Україні».

.u

ного центру з надання правової
допомоги та Військової служби
правопорядку у Збройних Силах
України. Серед кроків, які вже
узгоджені та почали реалізо
вуватись:
– з а б е з п е ч е н н я р о б от и
дистанційних пунктів доступу
до безоплатної правової допо
моги у приміщеннях військових
частин ЗСУ;
– організація та проведення
круглих столів з питань захисту
прав військовослужбовців на базі
правових клубів «PRAVOKATOR»
у містах Дніпро, Київ, Львів, Одеса
та Харків за участю представників
військових частин ЗСУ і центрів
з надання БВПД;
– розроблення Методичних
рекомендацій щодо особливостей
здійснення захисту військовослужбовців ЗСУ у кримінальних провадженнях за вчинення злочинів
проти встановленого порядку несення військової служби та проведення тренінгів для адвокатів,
які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги військовослужбовцям;
– розроблення механізму обміну інформацією між регіональ-
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Як наголосив під час виступу Олексій Бонюк, Україна має
унікальну та одну з найкращих
у світі систему надання безоплатної правової допомоги, яка доступна для кожного громадянина. Нещодавно Координаційний
центр зосередив зусилля на окремому великому напрямку – спів
праці з Міністерством оборони
України та Національною поліцією. «За 5 років ми отримали
від військовослужбовців 24 тисячі 114 звернень про надання
вторинної правової допомоги.
Крім того, наші регіональні центри
отримали 10 174 повідомлення
про затримання від військових
структур», – поінформував директор КЦ. За його словами, серед
найпоширеніших правопорушень
військовослужбовців є: невчасне
прибуття на службу, самовільне
залишення місць військової служби, незаконне зберігання зброї
та боєприпасів та ін.
У грудні 2017 р. Координаційний центр та Міністерство оборони України підписали Меморандум
про наміри щодо співробітництва,
а у квітні 2018 р. – затверджено
спільний план дій Координацій-

co

ДОВІДКОВО:

Правову безоплатну допомогу в Україні надають:

dp
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432

Регіональні центри з надання вторинної
правової допомоги (БВПД)

Бюро правової допомоги

96

2

Місцевих центрів з надання БВПД

Єдиних контакт-центри БПД

Забезпечують їх роботу:

4 000 адвокатів,

1 600

з якими укладено контракти

штатних юристів
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1,8 млрд грн аліментів

a

сплачено українським дітям
з початку року

i.c
om
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Про це в ході засідання Уряду повідомив Міністр юстиції України Павло Петренко.
При цьому з початку реалізації ініціативи #ЧужихДітейНеБуває 6 лютого на користь дітей
стягнено 1,14 млрд грн аліментів. Це на 34,4% більше за рівень зборів
за відповідний період минулого року, коли виконавцям вдалося стягнути 853 млн грн.
Очільник Мін’юсту зауважив, що головне завдання держави – створити умови
для повноцінного розвитку найменших українців та забезпечити їм щасливе дитинство.
правової допомоги, а й на повноцінний адвокатських захист у всіх
справах.
Ще один ключовий для Мін’
юсту, Уряду та всіх органів влади
проект – стягнення на користь
дітей, які живуть в неповних
сім’ях, заборгованості зі сплати
аліментів. Минулого року Мін’юст
дав старт ініціативі #ЧужихДітейНеБуває. Було прийняте законодавство, яке значно посилило
відповідальність неплатників
аліментів.
Завдяки нововведенням виконавцями Мін’юсту 120 тисяч
українців було обмежено у праві
виїзду за кордон, керування
а в т о м о б і л е м , к о р и с т у в а н н я
зброєю та полювання. Складено
16 709 протоколів про притягнення боржників до відповідальності
у вигляді суспільно корисних
робіт. Понад 10 тисяч боржників
оголошено у розшук. Відкрито
публічний реєстр неплатників
аліментів, куди внесено майже
200 тисяч боржників.
«Результатом всіх цих кроків
стало повернення з початку року
українським дітям, які роками
не бачили коштів від рідних бать-

dp

co

За словами Павла Петренка,
Міністерство юстиції завжди приділяло особливу увагу забезпеченню інтересів дітей. Відомство
реалізує низку ключових ініціатив,
спрямованих на захист їхніх прав.
У рамках проекту забезпечення
українців безоплатною правовою
допомогою неповнолітні мають
право не лише на юридичну
консультацію в центрах та бюро
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ків, 1,8 млрд грн аліментів», –
додав Павло Петренко. Він наголосив: реалізація першого пакета
новацій дала змогу виявити додаткові прогалини в чинному законодавстві. Це стало підставою
для підготовки другого пакета
законів у рамках ініціативи #ЧужихДітейНеБуває.
«15 травня Верховна Рада
підтримала у першому читанні
3 законопроекти, які забезпечують малечу додатковим захистом, ще більше посилюють
відповідальність злісних неплатників. Сподіваюся, вже найближчим часом депутати проголосують
цей пакет у цілому», – зауважив
Міністр юстиції. За його словами,
окрім іншого, важливою новацією
нового пакета законів #ЧужихДітейНеБуває є стимулювання добросовісних батьків.
«Ми плануємо поширити податкову знижку на дошкільну,
позашкільну і загальну середню
освіту в Україні. Тобто пільги отримають батьки, які записали дитину
в приватний садок, музичну школу,
спортивну секцію або на курси
англійської мови», – резюмував
Павло Петренко.

a

бюлетень міністерства юстиції україни

.u

Система БПД –

i.c
om

приклад гендерної рівності

Координаційний центр з надання правової допомоги (КЦ) є флагманом у впровадженні політики
гендерної рівності, а серед юристів системи безоплатної правової допомоги 66% становлять жінки.
Про це розповів директор КЦ Олексій Бонюк під час Першого всеукраїнського форуму юристок.
Як зазначили організатори та учасники форуму, вперше в історії юридичної професії
захід відвідали близько 200 правниць з усієї України, серед яких адвокатки, судді,
нотаріуски, представниці правоохоронних органів, правозахисниці.
та каталізатора інтеграції гендерного «погляду» у всій системі безоплатної правової допомоги», – наголосив Олексій Бонюк. Він додав,
що серед трьох заступників – двоє
представниці прекрасної половини людства, у тому числі й перший заступник. За статистикою,
у регіональних центрах з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги понад 58% – це жінки,
у місцевих – жінок майже 70%.
Олексій Бонюк запевнив, що КЦ
буде послідовно робити наголос
у своїй комунікаційній діяльності
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Як наголосив Олексій Бонюк,
у ХХІ столітті саме рівень гендерної політики визначає успішність
держави – і економічну, і соціальну. Адже згідно з останніми дослідженнями найбільш успішними
країнами, в яких громадяни почуваються захищеними, є ті, де роль
жінки у суспільстві, у процесах
управління країною досить висока.
Політика Координаційного центру
в цьому контексті є прикладом
для наслідування. «Політика нашої
установи ідеально підходить на
роль чемпіона з гендерної рівності

та навчаннях на підтримці гендерної рівності в правовій сфері
та ефективному впровадженні гендерної політики загалом.
Під час форуму учасниці обговорили питання доступу жінок
до юридичної професії та їх вплив
на правозахист. Однією із найважливіших тем, що обговорювались –
доступ до правосуддя жінок із вразливих груп – жінок, котрі потерпіли
від домашнього насильства, іншого
гендерно обумовленого насильст
ва, сексуальних домагань та різних
форм і проявів дискримінації.

ДОВІДКОВО:
Організатором Форуму є Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» за підтримки українсько-канадського проекту
«Доступна та якісна правова допомога в Україні», що впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти
у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується Урядом Канади.
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Мін’юст розпочинає

a

всеукраїнську інформаційну кампанію
#СтопНасильство
постраждалим, як отримати терміновий заборонний
чи обмежувальний приписи. Також буде роз’яснено,
на яку допомогу можна розраховувати жертвам домашнього насильства та як її отримати. Так, для жертв
домашнього насильства передбачена безоплатна
правова допомога, психологічна підтримка та соціальні послуги, тимчасовий притулок. Адреси і телефони відповідних служб будуть представлені в інформаційних матеріалах кампанії #СтопНасильство.
Кампанія Мін’юсту проходить у партнерстві
з Міністерством соціальної політики, Національною
поліцією, Координаційним центром з надання правової допомоги та іншими організаціями. Питанням захисту прав жінок та дітей, зокрема, опікуватиметься система безоплатної правової допомоги.
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Під час кампанії буде розповсюджено інформаційні матеріали (буклети), плакати, розміщено зовнішню рекламу. Відповідні матеріали вже направлено на Головні територіальні управління юстиції
та систему безоплатної правової допомоги.
Мета кампанії «СтопНасильство» – формування
нульової толерантності до цього явища, інформування про зміни до законодавства, «гарячі лінії»
та адреси для звернення за допомогою для жертв
домашнього насильства, про обов’язок повідомляти
про випадки домашнього насильства свідків, про
відповідальність для кривдників.
Зокрема, у межах кампанії буде детально пояснено, що таке домашнє насилля, що робити у разі
домашнього насильства, який захист гарантовано

.u

В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» з червня розпочато масштабну інформаційну кампанію
по всій території України за напрямком #СтопНасильство.
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Державні виконавці
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штрафують батьків за невиконання
судових рішень про встановлення
порядку спілкування з дітьми
На сьогодні в провадженні органів ДВС Мін’юсту перебуває 129 виконавчих документів
щодо виконання рішень про порядок спілкування з дитиною того з батьків, хто проживає окремо.
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Наразі винесено 36 постанов про накладення штрафу, що становить 28% від усіх проваджень
цієї категорії, і надалі ця цифра зростатиме, оскільки відпрацювання таких проваджень, так само
як і стягнення аліментів, має важливе соціальне
значення. Про це заявила заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.
«Паралельно зі стягнення аліментів з недобросовісних боржників державні виконавці Мін’юсту
займаються й тими справами, які стосуються виконання встановленого судом порядку спілкування
батька чи матері, які проживають окремо, з їхніми
дітьми», – зазначила Світлана Глущенко. За її словами, якщо той із батьків, з ким проживає дитина,
чинить перешкоди для батька або матері, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання відповідного рішення суду чи органу опіки
та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих пере

шкод. Суд визначає способи участі одного з батьків
у вихованні дитини (періодичні чи систематичні
побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо),
місце та час їхнього спілкування.
«У разі невиконання рішення тим із батьків,
хто проживає з дитиною, державний виконавець зобов’язаний винести постанову про накладення
штрафу, а в разі повторного невиконання – звертатися до правоохоронних органів з повідомленням
про вчинення кримінального правопорушення», –
підкреслила заступник Міністра юстиції.
«Підкреслюю: всі даного типу провадження нами
відпрацьовуються і ті батьки, які не виконують рішення про участь іншого з батьків у вихованні дитини,
будуть притягнуті до відповідальності у встановленому законом порядку. Інтереси дитини – найвищий
пріоритет в нашій роботі, і тут не може бути жодних
преференцій за ознакою статі», – наголосила Світлана Глущенко.
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Місцева ініціатива:
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a

як користуватись цим механізмом,
аби він не перетворився
на формальність

Г. В. Свириденко
кандидат юридичних наук,
депутат Київської міської ради

co

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 9) надає право членам територіальної громади
ініціювати розгляд у раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання,
віднесеного до відання місцевого самоврядування. Проте цей закон не визначає порядку
реалізації права на місцеву ініціативу членами територіальної громади.

dp

Відповідно до ч. 2 ст. 9 вищевказаного закону
порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради
може визначатися представницьким органом місцевого самоврядування
або статутом територіальної громади.
Таким чином, відповідний порядок може бути урегульований
через ухвалення місцевими радами окремого Положення
«Про порядок реалізації права на місцеву ініціативу»,
або ж визначити відповідний порядок у Статуті територіальної громади.
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бюлетень міністерства юстиції україни

самоврядування легко перетворити на фарс шляхом політичного піару. Щодо Києва – тут право
місцевої ініціативи є виключно
громадським інструментом.
Далі пропоную розібратися,
чи так просто реалізувати право
місцевої ініціативи, і навіщо воно,
власне, потрібне. Норма закону
досить загальна та розпливчаста:
відповідно до ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» члени територіальної
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Простіше кажучи, кожна міськрада прописує свої правила гри.
Зараз, до речі, вони виписані далеко не скрізь. Там, де виписані –
містять серйозні розбіжності.
Наприклад, у більшості міст суб’єктом місцевої ініціативи є ініціативна група жителів міста. Однак,
у Миколаєві та Львові таке право
мають і місцеві осередки політичних партій, юридичні особи тощо.
Я особисто проти такого підходу,
бо інакше цю опцію місцевого

громади можуть ініціювати у порядку місцевої ініціативи розгляд у раді
будь-якого питання, віднесеного до
відання місцевого самоврядування.
Для будь-якої людини це – дуже
загальне визначення. Чи можна
ініціювати зниження цін на ліки,
або протестувати проти будівництва хімічного заводу? У першому
випадку – ні, у другому – так. Все, що
стосується забудови певного району, якості життя в ньому – може бути
предметом місцевої ініціативи.

Як це працює?

Ініціювати внесення місцевої ініціативи може група членів територіальної громади міста Києва
мінімум з 5 осіб. Ініціативна група подає до Київради повідомлення про початок збору підписів
на підтримку місцевої ініціативи. З цього моменту у громади є лише 30 днів, щоб зібрати
необхідний мінімум – 1000 підписів. Листи-формуляри для збору підписів потрібно отримувати
у міськраді, у кожному місті вони можуть відрізнятись.
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Тема номера
Згідно з вищезазначеним порядком підписати місцеву ініціативу
мають право усі члени територіальної громади Києва. Підписанти
зобов’язані лише уважно ознайомитися з ініціативою до підпису,
але проживати в певному районі
не обов’язково. Однак на практи-

ці – якщо у Дарницькому районі
незаконно знищують дитячий майданчик та хочуть побудувати АЗС,
то зібрати підписи проти цього
у Печерському районі доволі складно. Тут доцільно знизити кількість
необхідних підписантів або збільшити час на збирання підписів.

З особистого досвіду: мені
та моїй невеликій команді однодумців з громадської організації
«Правозахист Оболоні» вдалося
зібрати за місяць понад три тисячі
підписів проти незаконної потенційної забудови берегів Йорданського озера.

чити юристів, думаю, що у будьякому районі є як мінімум декілька
мешканців з юридичною освітою.
Краще у пакеті документів подавати також проект рішення для
міської ради. Тоді депутати можуть
його одразу проголосувати, коли

йде розгляд ініціативи. Інакше –
вашу ініціативу підтримають, а відповідний проект рішення можуть у
юридичному департаменті міськ
ради готувати місяцями, а потім
невідомо, коли він знову потрапить у порядок денний.
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В інформаційної кампанії
(зустріч з мешканцями, роздача інформаційних бюлетенів)
є плюс – ваша проблема набуває
резонансу і проігнорувати її владі
буде важче. Ще одне побажання –
краще до ініціативної групи залу-

.u

a

Тож перша порада: проводьте максимальну інформаційну кампанію ще до того, як подали
повідомлення про створення групи до мерії. Друга – якісно збирайте підписи – краще,
якщо це будуть ваші сусіди, друзі, знайомі знайомих. Бо, якщо ви протидієте, наприклад,
великій корпорації та заважаєте їй побудувати під вашими вікнами сміттєвий полігон –
будьте певні, вони намагатимуться через «своїх» чиновників максимально ретельно перевірити
ваш пакет документів. І перш за все – оригінальні підписи чи підробка.
Інколи банальна економія часу може коштувати дорого.
Збирати підписи у випадкових перехожих біля метро теж не варто.

co

Вважаємо, що весь пакет документів зібрано. Тож на прикладі Києва – після подання Київрада
в 30-денний термін має розглянути місцеву ініціативу. Для розгляду створюється робоча
група, яка має вивчити питання та надати висновки. Потім повторний розгляд профільною
групою і питання потрапляє до порядку денного сесії міськради. Зазвичай місцеві ініціативи
ставлять насамкінець переліку питань для голосування. Тож, важливо, аби представники
ініціативної групи знали про розгляд саме їх питання і прийшли до мерії. Не всі депутати
банально досиджують до кінця сесійного дня. А, отже, варто нагадати народним обранцям,
що мешканці чекають на розгляд їх ініціативи.

dp

Звісно, депутати дуже часто займають позицію забудовників –«інвесторів», часто місцеві ініціативи «завертають» через формальні помилки в оформленні пакета документів, однак таке можливе тому, що мало
хто з громадян поки користується своїм правом.

Ми слабкі, поки кожен сам за себе. Коли ініціатив до сесійної зали потрапляє три за рік –
до них немає серйозного ставлення, їх не бояться ігнорувати.
Сильна громада – це громада, де знають свої права, користуються ними
і борються проти їх порушення. Протистояти десятьом мешканцям,
які проти знищення скверу – дуже легко. А от піти проти всього мікрорайону,
де кожен поінформований про знищення зеленої зони та знає механізм,
як цьому протистояти у законний спосіб – вже набагато важче.
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бюлетень міністерства юстиції україни
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Проект ЄС
«Право-Justice»

18 червня конференцією високого рівня розпочав свою роботу фінансований Європейським Союзом
проект «Право-Justice», який підтримуватиме реформу сектору юстиції та правосуддя найближчі 2,5 роки.

Проект співпрацюватиме
разом з українськими партнерами
над удосконаленням роботи сектору юстиції, судів та о рганів судової влади, а також Міністерства
юстиції як регулятора приватних
юридичних професій (адвокатів,
нотаріусів, приватних виконавців,
арбітражних керуючих).

«Європейський Союз, проект
«Право-Justice» та інші міжнародні
партнери мають працювати з установами сектору юстиції в Україні,
аби забезпечити їхню більшу незалежність, підзвітність та орієнтованість на надання якісних послуг», – зазначив керівник проекту
«Право-Justice» Довидас Віткаускас.

Проект «Право-Justice» підтримуватиме перезавантаження
судової влади, допомагаючи в розробці тестових завдань для перевірки професійних юридичних
знань суддів, проведенні психологічного тестування, залученні представників громадськості
до процесу відбору та оцінюван-
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Міжнародне співробітництво
«Паралельно ми запусти ли електронні онлайн сервіси
Мін’юсту, які дали можливість
українцям значну частину послуг отримувати онлайн. Нині це
повноцінний «Онлайн будинок
юстиції». Все це дало можливість
пришвидшити роботу та якість обслуговування громадян, а також
мінімізувати корупційні ризики», – зауважила перший заступник Міністра юстиції. Також вона
нагадала, що з 2014 року розбудовується система безоплатної
правової допомоги громадянам.
А з минулого року Мін’юст перейшов і до правопросвітницької
роботи. Проект «Я МАЮ ПРАВО!»
покликаний надати українцям
інформацію про їхні права та навчити громадян цими правами
користуватися та, за необхідності,
їх захищати. В межах цього проекту реалізовується низка ініціатив,
спрямованих на захист прав громадян та бізнесу – «Чужих дітей
не буває», «Маски-шоу стоп»,
«Агрорейдери стоп» тощо.
Наталія Бернацька подякувала Європейському Союзу і міжнародним партнерам за підтримку
реформ та висловила сподівання,
що проект «Право-Justice» сприятиме завершенню реформи системи юстиції в Україні.
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Надважливим завданням Проекту,
як і раніше, буде моніторинг
та оцінювання сектору юстиції.
Для цього в межах Проекту
буде надано допомогу Раді
з питань судової реформи,
Вищій раді правосуддя,
Міністерству юстиції
та іншим партнерам у розробці
спеціальних можливостей
стратегічного планування
на рівні кожного відомства.

«Фактично першим нашим
серйозним кроком по боротьбі
з корупцією став запуск СЕТАМ –
Системи електронних торгів
арештованим майном, тим самим
ми ліквідували одну з наймасштабніших корупційних схем попередніх часів. Ми змінили підходи
у роботі державних виконавців: запровадили систему автоматичного
розподілу проваджень, електронну
систему контролю якості та строків
виконання рішень, забезпечили
державних виконавців гідною заробітною платнею. Але найбільшою зміною стало запровадження
в Україні змішаної системи виконання судових рішень та запуск інституту приватних виконавців», –
проінформувала присутніх про
позитивні результати діяльності команди Міністерства юстиції Наталія
Бернацька. Вона також відзначила,
що було проведено аудит і змінено структуру Міністерства. Мін’юст
фактично першим в Україні запровадив нову систему конкурсного
відбору співробітників, яка наразі
поширилася на всі державні органи. Була реформована реєстраційна система – реєстраторів зобов’язали власноруч обробляти
документи, на місці виправляти помилки, сервіси для громадян були
розділені на фронт- та бек-офіси.

a

ня суддів. Крім того, працюватиме
над реформою виконання судових
рішень, зокрема, посиленням статусу нової професії приватних виконавців, а також інших учасників
сектору (адвокатів, нотаріусів, арбітражних керуючих). Це важливо
для забезпечення захисту прав
власності та створення сприятливих умов для ведення бізнесу.
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сучасна юстиція україни
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Перший заступник Міністра
юстиції Наталія Бернацька наголосила, що Мін’юст зробив значний крок вперед у напрямі реформування всієї системи юстиції.

ДОВІДКОВО:

dp

Проект ЄС «Право-Justice» є логічним продовженням Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»,
реалізованого в 2014-2017 роках. Проект зробив унікальний внесок у реформу системи юстиції, допомігши створити
Раду з питань судової реформи та розробити Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів і План дій для її виконання.
За цей час до переліку ключових досягнень увійшло, зокрема, повне перезавантаження судової влади шляхом
відбору нових суддів до Верховного Суду та судів першої інстанції, а також ретельного оцінювання діючих суддів.
Система управління судовою владою зазнала повної перебудови Вищою радою правосуддя на чолі.
Бенефіціарами проекту «Право-Justice» є Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України,
Верховний Суд, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура, Національна асоціація адвокатів України,
Асоціація приватних виконавців, Нотаріальна палата тощо.
Тривалість проекту «Право-Justice»: грудень 2017 року – 2020 рік.
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Брюссель:
четверте засідання
Діалогу з прав людини
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Це засідання Діалогу з прав людини у рамках підкомітету «Юстиція, свобода та безпека»,
який створено відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Делегацію України очолив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції
Сергій Петухов, а делегацію ЄС – Дірк Шюбель, керівник відділу двосторонніх відносин
з країнами Східного партнерства в Європейській службі зовнішньої діяльності.
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Сергій Петухов висловив вдячність ЄС за підтримку України
та невизнання незаконної анексії
Автономної Республіки Крим,
засудження збройної агресії на
тимчасово окупованих територіях
Донбасу, документування та реагування на масштабне порушення
прав людини на цих територіях.
Як задокументовано в доповідях Управління Верховного
комісара з прав людини, існують
численні обмеження на основні
свободи та порушення міжнародного гуманітарного права. Сторони засудили порушення прав
людини і зловживання у районах
Донецької та Луганської областей,
які не повністю контролюються
урядом України. Вони також закликали до негайного звільнення всіх
незаконно затриманих українських громадян у Росії та Кримському півострові.
Отримані схвальні відгуки
щодо роботи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених
осіб і прийняття Стратегії інтеграції ВПО до 2020 року, тоді як ЄС

та Україна сподівалися на оперативне завершення та прийняття
відповідного Плану дій, а також
на постійні зусилля по здійсненню Плану дій для окремих
районів Донецької та Луганської
областей.
Учасники обговорили питання
запобігання жорстокому поводженню та катуванню, а також позитивні зміни через реформування правоохоронних органів для
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Міжнародне співробітництво
помоги, починаючи з народження,
та забезпечують раннє виявлення
соціальних проблем у дітей».
Політика недискримінації
також була включена до порядку
денного Діалогу, включаючи права
ЛГБТІ осіб та осіб, які належать
до етнічних, мовних, релігійних
та національних меншин, в тому
числі в контексті закону про освіту,
в якому Україна підтвердила готовність врахувати положення висновку Венеціанської комісії.
Наступне засідання Діалогу
з прав людини між Україною та ЄС
заплановано весною 2019 року.

a

внесених Україною щодо боротьби проти насильства щодо жінок
і насильства в сім’ї. Європейський
Союз закликав Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію. Сторони також обговорили права
дитини. З цього приводу Сергій
Петухов зазначив: «Уряд на засіданні 30 травня схвалив Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини
на період до 2021 року. Його положення містять передумови
оновлення системи захисту прав
дітей, забезпечують доступ дітей
до всіх видів якісної медичної до-
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зміцнення прав людини в Україні.
ЄС та Україна відзначили важливість гармонізації виборчого законодавства напередодні майбутнього виборчого циклу, погодилися
з необхідністю якнайшвидшого
оновлення Центральної виборчої
комісії, що забезпечує збалансоване представництво відповідних
політичних сил.
Що стосується гендерної рівності та прав жінок, то ЄС та Україна привітали останні досягнення:
призначення Урядового уповноваженого з питань гендерної
політики та законодавчих змін,
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сучасна юстиція україни

Іван Ліщина
взяв участь

dp

co

в експертному обговоренні питання
виконання Україною рішень ЄСПЛ

Системна проблема тривалого невиконання рішень, винесених щодо держави,
на сьогодні є для України особливо актуальною, зокрема, у світлі рішення Європейського суду з прав людини
у справі «Бурмич та інші проти України», яким Україну зобов’язано її вирішити.
Питання є масштабним та комплексним за своєю суттю і потребує вжиття послідовних
і всеохоплюючих заходів для вирішення.
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У ході розробки стратегії подолання проблеми
було виявлено ряд категорій рішень національних
судів, які через різні причини не виконуються, і без
вжиття відповідних ефективних заходів не виконуватимуться.
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У зв’язку з цим Міністерством юстиції спільно
з проектом Ради Європи «Підтримка виконання
Україною рішень Європейського суду з прав людини» було досягнуто домовленості щодо проведення
серії заходів із залученням представників усіх гілок

бюлетень міністерства юстиції україни
Заступник Міністра юстиції – Уповноважений
у справах Європейського суду з прав людини Іван
Ліщина окреслив учасникам ситуацію з виконанням
рішень зобов’язального характеру як одного з питань, що охоплюється групою справ «Юрій Миколайович Іванов проти України», та навів приклади скарг,
що стали предметом звернення до Європейського суду.
Інші учасники заходу, зокрема представники державної виконавчої служби України та Верховного
Суду, проінформували про повноваження державних
виконавців щодо зміни способу та порядку виконання рішень зобов’язального характеру та судову практику щодо рішень такої категорії.

a

влади, міжнародних та громадських організацій,
а також експертів Ради Європи.
З цією метою 22 червня відбулося експертне
обговорення на тему: «Виконання судових рішень
зобов’язального характеру: проблеми судової практики та виконавчого провадження у світлі рішень
Європейського суду з прав людини».
Під час заходу учасники обмінялися думками щодо
практичних проблем виконання рішень зобов’язального характеру, ухвалених проти держави, можливих
недоліків законодавства та практики стосовно зміни
способу і порядку виконання таких рішень, виявлення
альтернативних шляхів виконання таких рішень.

dp

co

i.c
om
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Особливу увагу учасники обговорення приділили виступам міжнародних експертів
Ради Європи з питань виконання судових рішень, Павла Пушкаря, Метью Шардона
та Ліліана Апостола, які представили присутнім кращі практики країн-членів Ради
Європи щодо виконання рішень зобов’язального характеру.
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сучасна юстиція україни

Міжнародне співробітництво

a

Світовий конгрес
з правосуддя для дітей

.u

Удосконалення підходів до правосуддя для дітей дозволяє значно зменшити загальну кількість злочинів,
які вчиняють неповнолітні. На цьому наголосила перший заступник Міністра юстиції України,
голова Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх Наталія Бернацька
під час Світового конгресу з правосуддя для дітей.

i.c
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Цей форум проходив у Парижі 28-30 травня та був спрямований на об’єднання
професіоналів і зацікавлених сторін з усього світу навколо трьох основних питань:
– глобальні тенденції до залучення дітей до насильницького екстремізму та можливі рішення
цієї проблеми;
– впровадження більш ефективних способів зниження рівня правопорушень та рецидивів злочинів
серед неповнолітніх;
– вдосконалення механізму захисту дітей, які знаходяться у групі ризику, включаючи ранню
профілактику.
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co

Наталія Бернацька поділилася досвідом України у
впровадженні правосуддя для дітей. Ключові досягнення – це ефективна міжвідомча координація, розроблення Стратегії реформування правосуддя для
дітей, успішний запуск системи пробації.
«За останні десятиліття ми почали передовсім
працювати над попередженням дитячої злочинності
та зменшенням негативного впливу кримінального процесу на дитину. Ми прийняли законодавство,
яке передбачає альтернативні види покарання до неповнолітніх, та розробили рекомендації для суддів
щодо забезпечення найкращого інтересу дитини», –
зазначила Наталія Бернацька. За її словами, прийняті
зміни дозволили зменшити кількість неповнолітніх у місцях позбавлення волі. Сьогодні у виховних
колоніях та секторах для тримання неповнолітніх
знаходиться лише 146 засуджених неповнолітніх.
Ці зміни важливі, підкреслила голова Міжвідомчої
координаційної ради, адже серед дітей, які потрапляють у місця позбавлення волі, 68% вчиняють злочини
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знову. Тож удосконалення підходів до правосуддя
для дітей дозволяє значно зменшити загальну кількість злочинів, які вчиняють діти. Вже прийняті зміни
дозволили зменшити кількість злочинів, вчинених
неповнолітніми, у більш ніж 3 рази протягом 20112016 років: з 16 626 до 5 230.
Наталія Бернацька також зазначила, що на сьогодні ключовим пріоритетом для України є ухвалення
комплексного Закону «Про правосуддя щодо дітей»
та запровадження програм відновного правосуддя.
Наразі над вирішенням викликів у сфері правосуддя
для дітей над законопроектом працює Міжвідомча координаційна рада, яка була створена в травні
минулого року при Міністерстві юстиції у співпраці
з ЮНІСЕФ Україна та «Фундацією DEJURE».
За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» участь у Конгресі також взяли радник Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо
неповнолітніх Соломія Старосольська та експерт
ГО «Фундація DEJURE» Ірина Шиба.

1
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a

НЕЗАЛЕЖНА
ЮРИДИЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ
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незалежна юридична консультація

i.c
om
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a

О. В. Тимченко
начальник Головного територіального
управління юстиції у Полтавській області

co

Позовна давність

dp

Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду
з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (стаття 256 Цивільного кодексу України).
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Виділяють два види позовної давності:

загальна позовна давність,
тривалість якої встановлено у три роки
(стаття 257 Цивільного кодексу України
(далі – ЦК України)).
№06(200) 2018РОКУ

спеціальна позовна давність:
скорочена або більш тривала порівняно
із загальною позовною давністю
(стаття 258 ЦК України).

бюлетень міністерства юстиції україни

Так, позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:
1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);
2) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації. У цьому разі
позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації
або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості;

4) у зв’язку з недоліками проданого товару (стаття 681 ЦК України);
5) про розірвання договору дарування (стаття 728 ЦК України);

.u

6) у зв’язку з перевезенням вантажу, пошти (стаття 925 ЦК України);

a

3) про переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права
купівлі частки у праві спільної часткової власності (стаття 362 ЦК України);

7) про оскарження дій виконавця заповіту (стаття 1293 ЦК України).

i.c
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Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.
Разом з тим норми статті 259 ЦК України дозволяють збільшувати
за домовленістю сторін позовну давність, встановлену законом.
Договір про збільшення позовної давності
обов’язково укладається у письмовій формі.

co

Крім того, в статті 268 ЦК України перелічено вимоги, на які позовна давність
не поширюється. Так, позовна давність не поширюється:
1) на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених
законом;

dp

2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу;
3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я
або смертю, крім випадків завдання такої шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим
майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна,
включаючи електроенергію;

4) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати
(страхового відшкодування);
5) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного матеріального резерву, стосовно виконання зобов’язань, що випливають
із Закону України «Про державний матеріальний резерв»;
6) на вимогу про визнання недійсним правочину, предметом якого є відчуження гуртожитку
як об’єкта нерухомого майна та/або його частини, на який поширюється дія Закону України
«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».
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незалежна юридична консультація
стинами або у вигляді періодичних платежів і боржник вчинив дії,
що свідчать про визнання лише
певної частини (чи періодичного
платежу), то такі дії не можуть бути
підставою для переривання перебігу позовної давності стосовно
інших (невизнаних) частин платежу.
Вчинення боржником дій з виконання зобов’язання вважається
таким, що перериває перебіг позовної давності лише за умови,
якщо такі дії здійснено самим
боржником або за його згодою
чи дорученням уповноваженою
на це особою.
Не можуть вважатися добровільним погашенням боргу,
що перериває перебіг позовної
давності, будь-які дії кредитора,
спрямовані на погашення заборгованості, зокрема, списання коштів
з рахунків боржника без волевиявлення останнього, або без його
схвалення».

.u
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Відповідно до частин першої,
третьої стат ті 264 Цивільного
кодексу України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить
про визнання нею свого боргу
або іншого обов’язку; після переривання перебіг позовної давності
починається заново.
Правила переривання перебігу
позовної давності застосовуються
судом незалежно від наявності чи
відсутності відповідного клопотання сторін у справі, якщо в останніх
є докази, що підтверджують факт
такого переривання.
До дій, що свідчать про визнання боргу або іншого обов’язку, можуть з урахуванням конкретних
обставин справи належати, зокрема, часткова сплата боржником
або з його згоди іншою особою основного боргу та/або сум санкцій.
При цьому якщо виконання
зобов’язання передбачалося ча-

i.c
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Статтею 264 Цивільного кодексу України встановлено, що перебіг
позовної давності переривається
вчиненням особою дії, що свідчить
про визнання нею свого боргу або
іншого обов’язку.
Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання
перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.
Так, Верховним Судом України зроблено висновки, зазначені в постанові від 8.11.2017
№ 401/6656/12-ц, а саме:
«За змістом частини першої статті 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності
починається від дня, коли особа
довідалася або могла довідатися про порушення свого права
або про особу, яка його порушила.
Тобто позовна давність застосовується лише за наявності порушеного права особи.

Сплив позовної давності має такі наслідки:

co

– особа, яка виконала зобов’язання після спливу позовної давності, не має права вимагати
повернення виконаного, навіть якщо вона у момент виконання не знала про сплив позовної
давності;
– заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду
незалежно від спливу позовної давності;
– позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою
до винесення ним рішення;

dp

– сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою
для відмови у позові.

Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності,
порушене право підлягає захисту.

34

Отже, цивільне законодавство України встановлює
для осіб загальну позовну давність для звернення до суду з вимогою про захист
свого цивільного права або інтересу у три роки, а для окремих видів вимог
законом встановлюється спеціальна позовна давність:
скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.
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бюлетень міністерства юстиції україни
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думки експертів з права

теорія та історія держави і права
УДК 340.1

Правова свідомість:

.u

a

роль і значення
в процесах праводержавозмін

i.c
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Н. М. Оніщенко
завідувач відділу теорії держави і права
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України, академік НАПрН України

щоб ще раз підкреслити важливість
нашого свідомого ставлення до
правових реалій. Правосвідомість
входить у систему суспільної свідомості, є однією з її форм. Виступаючи елементом єдиної системи суспільної свідомості, правосвідомість
як особливе структурне утворення,
з одного боку, підкоряється загальним для всіх елементів суспільної
свідомості закономірностям формування та функціонування, а з іншого – володіє специфікою, що дозволяє розглядати її як відносно
самостійне утворення, яке займає
особливе місце і виконує тільки
їй властиві функції.
Аналіз правосвідомості (правової ідеології), її форм, рівнів, місця
серед елементів правової системи
дозволить інтенсифікувати роль
людини у соціальному середовищі
[3, с. 8-17].
Правосвідомість відображає
не тільки вже врегульовані нормами права суспільні відносини, а й ті,
які потребують правової регламентації. Правовідносини в якості юри-
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Серед багатьох проблем сучасного правового дискурсу одна не
полишає ні теоретичної, ні практичної площини – це наше ставлення, наша оцінка діючого права.
Поряд зі звичними категоріями
«правова свідомість», «правовий
світогляд», з’являється нагальна
потреба в освоєнні нових, таких,
як «правова усвідомленість», «правова переконаність», «правов а
обізнаність». Усі ці категорії, як і багато інших в правовій площині,
свідчать про ті чи інші грані, аспекти, ракурси, загальної проблеми
«сприйняття права» [1, с. 114-119].
Право відіграє в житті людини величезну роль: це «фортеця» і «захисник» від утиску з боку державних інституцій, дискримінації з боку
окремих чиновників, це провідник
у «простір свободи, безпеки і правосуддя» [2, с. 154]. Право – це гарантії реалізації прав і свобод
в контексті розуміння того, що «другорядних» або «не першого ґатунку» прав людини не буває. Отже, все
вищевикладене спрямоване на те,
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дичної форми певних фактичних
відносин складаються на підставі
норм права, які самі утворюються
в результаті втілення в закон волі
держави. Свідомість відображає
існуючі норми права, які необхідно створити для регулювання тих
або інших суспільних відносин.
Отже, правосвідомість не виступає передумовою створення правових норм та інститутів, спрямованих на досягнення мети всього
суспільства, а відображає поведінку, вчинки учасників суспільних
відносин, урегульовані нормами
права, та інші аспекти поведінки,
що потребують правової оцінки.
Правосвідомість має свою специ
фіку, яка знаходить вираз в прогнозуванні суспільно обов’язкової
поведінки, обґрунтуванні необхідності встановлення юридичних
прав та обов’язків учасників суспільних відносин [4, с. 354-355] .
Правосвідомість за своєю природою – це усвідомлення права,
це – необхідний засіб створення та розвитку законодавства.
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a

регулювання та виступає ідейним
джерелом права, правосвідомість
здійснює властиву їй нормативнопрогностичну функцію.
Слід відмітити, що правосвідомість – це погляди, ідеї, міркуван
ня, переконання, ціннісні орієнтації людей, які виражають знання,
розуміння та усвідомлення необхідності встановлення і функціонування певного правопорядку
в суспільстві, ставлення до потреб
людини, що проявляються у формі
активних вчинків у сфері суспільних
відносин, як урегульованих нормами права, так і тих, що потребують
такого регулювання [6, с. 107-121] .
До нашої класифікації також
слід включити функцію розвитку
і удосконалення правничої науки
як засобу підвищення наукового
управління суспільством, необхідності теоретичного та практичного
розроблення актуальних питань
права, правової культури, оскільки
ця функція входить до структури
правоутворюючої функції.
Правосвідомість, як і всі форми
свідомості, має складну соціальну структуру: правосвідомість індивідів, груп та суспільства в цілому.
Розбіжності за умовами формування полягають у тому, що право
свідомість особи опосередкована саме суспільною та груповою
правосвідомістю, на основі яких
людина складає свої уявлення
про права та обов’язки, правомірність тощо. При цьому становлення
індивідуальної правосвідомості
проходить у конкретних умовах існування цієї особи.
Суспільне буття як предмет відображення та об’єкт впливу суспільної та індивідуальної правосвідомості є перетином і взаємодією
різноманітних суспільних відносин.
Сукупність цих відносин знаходить
своє відображення лише в суспільній правосвідомості. Однак останнє
відображає лише загальне, що відповідає інтересам усього народу
в цілому, а не окремим його представникам. По-іншому формується
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цес творення права є ніщо інше,
як об’єднання за допомогою правосвідомості необхідності правового
регулювання суспільних відносин.
Правотворення має кінцеву мету –
регулювання поведінки людей;
4) функцію розвитку правової
науки як засобу підвищення наукового керівництва суспільством,
необхідності теоретичного та практичного розроблення актуальних
питань права, правової культури.
Деякі вчені вважають, що найважливішою функцією правосвідомості є ідеологічна функція. Її значення полягає в тому, що предмети
відображення правосвідомості –
держава і право – це суспільні
явища, у яких у концентрованій
формі знаходять вираження такі
глибокі, загальнозначущі соціальні
процеси, як суспільний поділ праці,
взаємини особистості і суспільства.
Однак правосвідомість як найважливіша складова частина входить
в систему регулювання безпосередньої поведінки людей у правовій сфері [5, с. 429-432]. Правосвідомість виступає як ідеологічний
і соціально-психологічний фактор
функціонування всієї системи правового регулювання, звідки і випливає регулятивна функція. Вплив
правосвідомості на соціальноправову дійсність не обмежується
тим, що вона, досягаючи відомого
ступеня узагальненості, виступає
як ідейне джерело норм права.
На підставі цього можна зробити
висновок про те, що правосвідомості притаманна функція моделювання, результатом якої є формування певних моделей (правил)
поведінки, що оцінюються правосвідомістю як належні, соціально
необхідні для успішного розвитку
суспільних відносин у державі.
Оскільки правосвідомість «бере
участь» у визначенні необхідності
регулювання тих чи інших соціальних процесів, суспільних відносин
правом, у визначенні кола прав
і обов’язків учасників правовідносин, у виборі способу правового
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Вона тісно пов’язана із правозаконністю: з одного боку, правосвідомість створює необхідні умови
для здійснення та укріплення
правозаконності, а з іншого – законність впливає на розвиток та укріплення правосвідомості. Для правильного застосування норм права
необхідно правильно зрозуміти цю
норму, розібратися у фактичних обставинах кожного окремого випадку, зрозуміти ту життєву ситуацію,
в якій виникло питання застосування норми права, дати правильну
оцінку цьому діянню. Усе це можливо зробити лише за наявності розвинутої правосвідомості в тих осіб,
які застосовують право.
Правосвідомості як елементу
правової системи притаманні сьогодні такі функції: гносеологічна
або пізнавальна, функція моделювання, регулювання, виховного
впливу тощо.
Інші вчені виділяють:
1) правоутворюючу функцію
правосвідомості як постійну, широку і відносно самостійну сферу
правостворюючої практики і активного прояву в цій сфері правосвідомості;
2) регулятивну функцію, оскільки
правосвідомість виступає регулятором поведінки людини відповідно
до існуючої системи права і суспільної правосвідомості. Поведінка людини є свідомим вольовим
проявом, тим самим відрізняючись
від інших дій, що носять, наприклад,
інстинктивний або рефлекторний
характер. Дія права неможлива без
активної творчої ролі правосвідомості. Поряд із такими елементами
правового регулювання, як норми
права, правовідносини, акти реалізації юридичних прав і обов’язків,
на кожній стадії механізму правового регулювання неминуче функціонує правосвідомість, тому зазначена функція дозволяє регулювати
поведінку людей у правовій сфері;
3) правовиховну функцію, яка
вже містить у собі елементи регулятивної функції, тому що про-
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теорія та історія держави і права
ності і соціальної закономірності,
як об’єктивно обумовлений атрибут
суспільного розвитку.
Особливість правового засвоєння дійсності полягає в свідомовольовому, суб’єктивному характері,
опосередкованому її змісту. В право
вій свідомості і в правовому розвитку будь-якого суспільства повинен
виокремлюватися соціально-суб’єктивний, суб’єктивно-ціннісний і при
цьому завжди конкретно-історичний підхід. Цей факт беззаперечний,
незалежно від того, про яке конкретне суспільство, державу і про
який історичний етап їх існування
іде мова. Безумовне визначення цієї
обставини має принципово важливе значення; особливо при вирішенні питання про можливий зміст
правових норм і про його розвиток.
Зміст правосвідомості і правових норм, що виникають на її основі, є виразом свого роду синтезу і взаємозв’язку різних факторів,
як об’єктивних, так і суб’єктивних, можливо, в деяких випадках і просто випадкових. Іншими
словами, як з точки зору генезису,
так і в своєму безпосередньому
змісті право (перш за все як об’єктивне право) – це явище поліструктурне, багатовимірне щодо відображених у ньому реалій.
В такий спосіб правова свідомість відіграє величезне значення в соціалізації людини,
певних соціумів, прошарків, колективів, осередків, громадянського
суспільства.
Формування правової свідомості – це процес, від якого залежить і залежатиме здатність самостійно оцінювати ті чи інші процеси
правового розвитку, бути їх активним учасником, ініціатором «змін
на краще» з активною громадянською позицією. Втім зріла «правова
свідомість» неможлива без серйозних праводержавозмін сьогодення,
що повинно бути відображеним
у правовій політиці нашої держави, правничій освіті та юридичній
практиці.

a

допускає окремі правопорушення
через незнання закону або оманливе ставлення до вимог норми права.
Внутрішньообумовлена поведінка – це поведінка особистості,
яка при вчиненні правопорушення
усвідомлює характер неправомірних діянь.
Вольовий та оцінювальний
аспекти правосвідомості дають уявлення про ступінь оволодіння основними принципами права та наявності переконання в необхідності
дотримання законів [9, с. 34-42].
Зміст та характер ставлення
до права залежать від рівня правової культури та виражаються характером поведінки у сфері права.
Характер ставлення до вимог конкретних норм проявляється у вчинках, які свідчать про знання призначення конкретних норм права.
Рівень цих знань залежить від рівня
розвитку та досконалості всієї системи нормативно-правових актів,
у яких відображена соціально-правова ситуація держави. На підставі
цих правових актів можна судити
про рівень розвитку правової культури всього суспільства, оскільки
в правових актах відображається
атмосфера, що панує в тому чи іншому суспільному ладі, суспільних
відносинах.
Походження, логіка розвитку
і зміст всієї правової дійсності беззаперечно свідчить про те, що правові норми і система права в цілому
є так чи інакше результатом діяльності суб’єктів правосвідомості
і правотворчості, вирішення ними
соціальних проблем або подолання
певних протиріч, чи виявлення потреб суспільної практики [10, с. 79].
Власне, одним з найважливіших
проявів цього об’єктивного процесу і є постійний розвиток і зміни
правових уявлень, відповідних
їм загальнообов’язкових правил
поведінки, історично конкретних
правових систем. І, мабуть, тільки в даному контексті всі правові,
юридичні явища можуть бути усвідомлені як прояв правової необхід-

dp

co

i.c
om

індивідуальна та групова правосвідомість. У них відображаються
окремі сторони суспільного буття,
ті суспільні відносини, які входять
до сфери особистого буття. Суспільна правосвідомість, як результат
розумової діяльності всього народу, включається в індивідуальну
та групову правову свідомість лише
частково. Тому зміст індивідуальної та групової правосвідомості
порівняно з суспільною за обсягом
обмежений. Суттєво різними є обсяг
та глибина правових знань, які містяться в індивідуальній, груповій
та суспільній правосвідомості.
Оскільки суспільна правосвідомість є відображенням суспільного буття, вона виконує особливу
функцію – допомагає свідомості
особи перетворити матеріальне
та ідеальне, зрозуміти правову природу тих явищ, що відбуваються
в житті суспільства.
Поза свідомістю та діяльністю
людини неможливий суспільний
розвиток у галузі права, а тому
вивчення правосвідомості, насамперед, вивчення характеру і спрямованості поведінки та діяльності
особи. Вивчення поведінки людей,
їх вчинків у сфері діяльності права
і є вивченням правосвідомості
людей [7, с. 387-388].
У процесі дослідження правосвідомості необхідно виділяти вчинки
людей у двох формах: дії, що вже
вчинені, та дії, які заплановано реалізувати.
Дії та вчинки особистості по відношенню до вимог норм права
в конкретній ситуації, як відомо,
поділяють на правомірні та неправомірні. Однак для визначення характеру та змісту правосвідомості
цього не достатньо. Неправомірну поведінку необхідно поділяти
ще на випадкову та внутрішньообумовлену [8, с. 55-63]. Під випадковою поведінкою розуміємо таку
поведінку особистості, коли ставлення до правових явищ та норм
права загалом носить позитивний
характер, але поряд із цим особа
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1.

Правова свідомість:
роль і значення в процесах праводержавозмін

co

Н. М. Оніщенко
У запропонованому вигляді розглядаються роль і значення такого феномену
соціальної дійсності, як правова свідомість, наголос зроблений
на значенні правової свідомості щодо сприйняття права,
розуміння його цінності в житті людини та громадянського суспільства.

Ключові слова: правова свідомість, правова обізнаність сприйняття права,
правові цінності, ціннісний вимір правової свідомості.
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Legal consciousness:
the role and significance in the processes of lawstatehood

N. M. Onishchenko
In the proposed form, the role and significance of such a phenomenon of social reality as a legal
consciousness is considered, the emphasis is placed on the meaning of legal consciousness
regarding the perception of law, the understanding of its value in human life and civil society .
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характеристика поняття

М. С. Булкат
кандидат юридичних наук,
начальник відділу претензійно-позовної роботи
Верховного Суду України

У цьому контексті варто зазначити, що наявні дослідження, на
жаль, не завжди є результатом
наукових пошуків найбільш ефективних системно-структурних підходів щодо організації цілісної
системи органів судової влади.
Почасти їх опосередковано однією з характерних особливостей
значної кількості вітчизняних наукових робіт, про яку вже зазначалось, а саме – переважним
впливом чинного (на момент проведення дослідження) національного законодавства.У зв’язку з цим
«профільні» наукові роботи іноді
«зведено» до коментування норм
поточного законодавства. Очевидно, що з кожними його змінами втрачається і наукове значення цих досліджень.
Натомість наукова тема стосовно структури та оптимальної
«моделі» системи органів судової влади є надзвичайно важливою. У першу чергу – для розвит-
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Питання щодо цілісної системи органів судової влади є
одним із недостатньо вивчених
у вітчизняній правовій доктрині.
Натомість проведене дослідження засвідчило надзвичайну
кількість наукових робіт щодо
організації саме судової системи
та різних конфігурацій її функціонування.
Разом з тим можна додатково
відмітити деякі вузькоспеціалізовані наукові напрацювання,
які стосуються функціонування
окремих органів судової влади,
зокрема, О. Гончаренка, О. Красноборова [5; 14]; управління
та організації роботи судових органів, зокрема, Ю. Георгієвського,
Н. Литвин, А. Стрижака, Л. Сушко
[4; 16; 26; 29]; а також реалізації напрямів фінансового, господарського, програмного забезпечення судових органів, зокрема,
Н. Добровольської, Г. Кравчука,
М. Міняйла [7; 13; 18].
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ку практики державотворення.
З цього приводу слушно зазначив
проф. І. Назаров, що наукова невизначеність щодо структурного
складу судової влади аж ніяк не
сприяє утвердженню її незалежності та самостійності [20].
Стосовно наявних наукових
напрацювань щодо цього, варто
звернути увагу на те, що в сучасній науковій літературі всебічно
опрацьовано питання щодо таких
понять, як «система органів судочинства», «система судів», «судова
система» та інших їх аналогів.
Так, М. Фоміна запропонувала
розуміти судову систему як єдину,
взаємозалежну, ієрархічно побудовану сукупність судів у державі
[30, с. 68].
Зазначений підхід підтримано
і в дослідженні Н. Квасневської,
а саме запропоновано такі терміни: судовий орган (установа) –
це первинна структурна одиниця
в системі судової влади, включа-
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носно змісту терміна «система
органів судової влади», який
і має відображати структуру всіх
органів цієї складової державної
влади. Однак сучасні науковці,
як правило, «оминають» питання
щодо тлумачення саме цього поняття. Такий підхід невиправданий. Так, проф. О. Скакун у розділі
свого підручника «Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади»
запропонувала два терміни: судова влада – незалежна галузь
державної влади, що володіє
виключним правом здійснювати
правосуддя, ухвалювати рішення
у процесі судочинства та доводити їх до виконання; судочинство –
процесуальна форма здійснення
правосуддя; установлений законом порядок розгляду і вирішення справ судами; правова форма
реалізації судової влади [24].
Вочевидь, у зазначеному підході
окреслено суттєво «звужений»
підхід до розуміння функціональності судової влади (а отже, її
органів) – напрямами щодо здійснення правосуддя та виконання судових рішень. У свою чергу,
В. Кравченко, розглядаючи судову
владу, зазначив, що однією з найважливіших ознак правової держави є високий статус суду в суспільному та державному житті.
А «існування самостійної гілки
судової влади поряд із законодавчою та виконавчою – це необхідний атрибут будь-якої демократичної держави» [12, с. 372].
Однак визначення поняття системи її органів вказаним автором
також не запропоновано.
Очевидно зазначений підхід обумовлено «традиційною»
для відповідних наукових питань
проблематикою, а саме – підміною
таких термінів, як «судова влада»,
«судова система», «правосуддя»
тощо. А також продовженням «традиції» радянської правничої науки
щодо виокремлення «галузей
або видів державної діяльності».
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підходу заслуговує уваги визначення, запропоноване Р. Куйбідою. Науковець визначив судову
систему як сукупність судів, органів та установ, що їх обслуго
вують [15, с. 6].
Разом з тим наукова тема стосовно «розширеного» розуміння
судової системи не обмежується вирішенням питання щодо
« о б с л у го в у ю ч и х » ел е м е н т і в .
Так, В. Андрейцев зазначив,
що суд виконує свою роль та призначення, відправляючи свою
виключну юрисдикцію (конституційну тощо) і має чітку конституційну назву, як уповноваженого
на здійснення відповідної судової
влади від імені держави. У той же
час, на думку вказаного науковця,
в Україні існує «система альтернативного недержавного правосуддя та судочинства відповідно
до Закону України про третейські суди» [3, с. 19]. Продовжуючи
тему такого «розширеного» розуміння поняття судової системи,
О. Хотинська-Нор запропонувала
тлумачення її змісту у широкому
та вузькому значеннях. У першому
випадку – це цілісний комплекс
правових інституцій, в яких дістає
прояв судова влада, та їх зв’язків.
У вузькому значенні, на думку
зазначеного науковця, йдеться
не про систему судів із притаманними їй зв’язками та властивостями, а про систему судових органів
[32, с. 10].
Слід наголосити, що зазначені
«розширені» визначення змісту
поняття «судова система» – як сукупності різних органів судової
влади, викликають дискусійні
запитання. Так, терміни «судова
система», «система судів», вочевидь, передбачають наукове відображення саме структури судів,
органів здійснення правосуддя.
Про це свідчать і мовленнєві значення слів у наведених термінах,
і правова природа їх конструкції.
Також очевидно, що усі зазначені поняття є складовими від-
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ючи суди, Державну судову адміністрацію, Вищу кваліфікаційну
комісію суддів, органи суддівського самоврядування тощо; судова
система – зовнішньо та внутрішньо упорядкована, організаційно
єдина сукупність всіх судів, утворених відповідно до Конституції
та законів України, на які покладаються виключні повноваження щодо здійснення правосуддя
[10, с. 112].
Також у вітчизняній правовій
науці зустрічаються підходи щодо
«розширеного» тлумачення терміна «судова система».
Так, професор І. Назаров
визначив це поняття як систему
спеціальних державних органів –
судів, які є носіями судової влади,
створені для задоволення потреби у розгляді та вирішенні виникаючих правових спорів, мають
загальні завдання, принципи організації й діяльності, відповідають рівню соціально-економічного розвитку суспільства [19, с. 11].
Однак, продовжуючи розроблення зазначених положень,
науковець відмітив, що «судова
влада не повинна асоціюватися лише із судовою системою,
а суди – це не єдині органи судової влади. Судова влада здійснює не тільки правосуддя, тому
до її складу мають входити як уся
судова система й суддівський
корпус, так і апарат судів, будинки, в яких суди розміщуються, елементи суб’єктів організаційного
та ресурсного забезпечення» [20].
У зв’язку з цим можна зазначити, що підхід до розуміння
конкретних матеріальних об’єктів
(будівель і т. ін.) у контексті елементів судової системи викликає
обґрунтовані сумніви і потребує
подальшого аналізу. Питання про
те, чи може бути конкретний будинок, стіл, стілець і ручка елементами судової, виконавчої чи
законодавчої влади, є вельми
дискусійним. Натомість, серед лаконічних розумінь у межах такого
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ються саме на доктрині складових
державної влади демократичноправової держави. Так, надзвичайно влучно окреслено напрям
щодо розуміння цього питання В. Смородинським. На думку
науковця, первинним суб’єктом
судової влади є народ як єдине
джерело державної влади [25,
с. 12]. Однак, серед інших суб’єктів
В. Смородинський також визначив
суд і суддю.
Безперечно, виокремлення
серед суб’єктів-носіїв судової
влади народу – суттєвий здобуток
вітчизняної науки на шляху до розуміння судової влади як складової державної влади. Як було аргументовано під час дослідження
функцій судової влади, у кожному
випадку «набір» функціонального
«інструментарію» судової влади
в певні періоди розвитку конкретної держави може бути уточнений
саме з огляду на цілі та завданн я , я к і ст а в и т ь су с п і л ьст в о.
Тому під час формування поняття
«система органів судової влади»
концентрування уваги на одній
з її функцій є недоречним.
Отже, наявні розуміння системи органів судової влади характеризуються певними особливостями, а саме: недостатня увага до
тлумачення змісту поняття цілісної системи органів судової влади.
Натомість опис деяких його складових; ототожнення із поняттями
«суд», «органи здійснення правосуддя»; уподібнення із термінами
«судова система», «система судових органів»; розширене тлумачення терміна «судова система»
(як сукупність усіх органів судової
влади). У той же час встановлено
потребу у формуванні саме теоретико-правових основ розуміння
досліджуваного поняття.
З огляду на зазначене, для достовірного обґрунтування змісту
дефініції «система органів судової влади» доречним видається
послідовне виконання наукового
аналізу деяких аспектів, які ста-
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До речі, такі положення підтримано у багатьох спеціалізованих
дослідженнях. Можливо, їх витоки
пов’язують з науковими роботами
проф. Г. Єрмошина щодо проблем
дефініціювання органів судової влади та органів правосуддя.
Так, науковцем запропоновано
два визначення поняття «суд»: як
орган правосуддя, що є суб’єктом
процесу, який здійснюють судді –
носії судової влади; як державна
установа – це конкретний організаційно відокремлений орган
судової влади [9]. Зауважимо,
що власне дефініції «системи
органів судової влади» науковцем також не запропоновано.
Крім того, поняття «суд», безперечно, не охоплює змісту термінів
«органи судової влади» або «система органів судової влади»,
є їх складовим, похідним.
Із цього приводу проф.
В. Сердюк свого часу зазначив,
що діяльність судової влади
не обмежується правосуддям,
а потребує здійснення також і додаткових видів діяльності (для кадрового, інформаційно-аналітичного, наукового забезпечення),
яку, водночас, не можна ставити
на один рівень за значимістю
з правосуддям [23, с. 44].
Вбачається, що основою розуміння змісту поняття «органи
судової влади», «система органів судової влади» у значенні
суду (як органу державної влади)
у таких випадках є концентрація
уваги на одній з функцій судової
влади – здійснення правосуддя.
Вочевидь, причиною такої підміни понять, крім іншого, є неповне
розуміння правової природи судової влади як складової державної влади демократично-правової
держави.
Отже, питання чіткого визначення терміна «система органів
судової влади» донині залишається відкритим.
Однак відзначимо деякі прогресивні положення, які ґрунту-
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Дещо іншим підходом є розуміння органів судової влади
у ко н те кст і ко н ц е н т ру в а н н я
уваги на одній з функцій судової
влади – здійснення правосуддя.
Так, проф. І. Петрухін свого часу
відзначив: робота з кадрового
і матеріально-технічного забезпечення судів не пов’язана безпосередньо зі здійсненням правосуддя
і не є формою здійснення судової
влади [27, с. 85]. Згодом цей підхід було підтримано правниками
країн близького зарубіжжя і використано для визначення системи
органів судової влади.
Обстоюючи ці положення, науковці зазначають: організаційною
формою судової влади виступає
судова система, до складу якої
входить сукупність діючих на території конкретної держави судів,
органів управління судовою системою й квазісудових установ
[1, с. 35]. У свою чергу, проф. І. Назаров справедливо вказав, що за
такою логікою органи, які здійснюють функції судового забезпечення, не є органами судової
влади [20].
Ще одним із варіантів подібного підходу є акцентування уваги
на призначенні судової влади
у розумінні «захисту прав і свобод
громадян, конституційних основ,
забезпечення верховенства закону, викорінення правового нігілізму». Прихильники такого підходу
зосереджують увагу на питаннях
діяльності судів, яка не може бути
«підмінена» діяльністю інших органів. Вони наголошують, що функціонування судів можна визнати
ефективним тоді, коли всі судові
рішення (які вступили в законну силу) будуть виконуватися без
будь-яких винятків. Згідно з положеннями цього підходу, саме
такий результат може свідчити
про «сформованість самостійної
судової влади» [2, с. 7]. Однак безпосереднього визначення поняття
системи її органів у такому підході
також не запропоновано.
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a

ваність), підпорядкованість всієї
організації системи певній меті,
завданням її створення та функціонування.
Наступним аспектом, на який
варто звернути увагу у контексті
дослідження поняття «системи
органів судової влади», є наукові
положення про фактори, які впливають на утворення державних
органів та їх систем.
Так, «перехідними» (від понять
про систему і системність до положень про формування системи
державних органів) є твердження,
обґрунтовані І. Малафіїк. Вони передбачають дослідження «взаємин» елементів системи на декількох рівнях [17, с. 31]: по-перше,
це безпосередньо взаємовідносини між елементами системи,
у цьому випадку – взаємовідносини між судовими органами,
по-друге, це взаємовідносини
системи з навколишнім середовищем, зі складовими інших системних об’єктів, наприклад, з іншими
системами органів державної
влади, по-третє, це взаємовідносини між елементами в підсистемах, наприклад, між різними судовими інстанціями як по вертикалі,
так і по горизонталі.
Отже, врахування відповідного
комплексу взаємодій з урахуванням зазначених вище загальних
положень із теорії функціонування систем, дозволяє встановити
всі можливі складові системи
і сформувати обґрунтоване розуміння щодо питання функціонування як системи загалом,
так і окремих її елементів.
Стосовно чинників, які детермінують конкретну систему
державних органів, слід звернути увагу на такі положення.
Серед системоутворюючих факторів державних органів науковці виокремлюють такі: географічне розташування, національний
ск лад населення, форма державного устрою, політичного
режиму тощо [8, с. 29]. У дослід-

.u

врахувати під час формування
поняття «системи органів судової влади», а саме: вихід системи
(output), кордон системи (boundary
of a system), ієрархія (hierarchy),
система (system), природна система (natural system) [22, с. 17],
штучна система (artificial, manmade system), складна система
(complex system), соціально орієнтована система (socially oriented
system), структурна схема системи
(structural scheme) [22, с. 373-375].
З огляду на ці дефініції, відзначимо характерні особливості,
найбільш суттєві для розуміння
змісту поняття «система органів
судової влади».
Серед «вихідних» загальнонаукових положень щодо поняття «системи органів судової
влади» можна виокремити такі:
системність елементів судової
влади (як складової державної
влади) є їх невід’ємною характеристикою, як об’єктів державноправової практики; «системою
цінностей» для формування змісту поняття «система органів судової влади» є положення демократично-правової теорії поділу
державної влади та зміст функцій
судової влади конкретно визначеної держави; система органів
судової влади є «соціально орієнтованою системою»; система органів судової влади є «складною
системою» (вертикальні та горизонтальні зв’язки між елементами, ускладнена ієрархічна підпорядкованість тощо); система
органів судової влади є «штучною системою» (створена на основі змісту функцій судової влади
конкретно визначеної держави);
системі органів судової влади
притаманні характеристики «системи» як загальнонаукового поняття: цілісність, відносна відокремленість від навколишнього
середовища (інших державних
систем), наявність зв’язків із середовищем, наявність частин і зв’язків між елементами (структуро-
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новлять основу розуміння цього
питання, а саме: визначення
морфологічних розумінь слова
«система»; окреслення загальнонаукових положень про систему,
системність, системний аналіз
у різних сферах; встановлення системоутворюючих факторів щодо
державних органів; врахування
результатів цього дослідження,
отриманих у процесі вивчення
таких понять, як «судова влада»,
«функції судової влади», «принципи судової влади» тощо.
Первинним аспектом під час
здійснення такого аналізу є морфологічні тлумачення слова «система». У відповідній довідковій
літературі зазначено такі її розуміння: 1) порядок, зумовлений
правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком
частин чого-небудь; 2) сукупність
яких-небудь елементів, одиниць,
частин, об’єднуваних за спільною
ознакою, призначенням; 3) будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих
та функціонуючих частин тощо.
Отже, наведені мовленнєві значення слова «система» засвідчують про необхідність її розуміння
як цілісної однорідної структури,
що характеризується визначеним
порядком розташування складових елементів, які її утворюють.
Наступним аспектом у розумінні терміна «система» є загальні наукові положення про систему, системність, системний
аналіз у різних сферах.
Так, фахівці із наведених питань відзначають, що «наукові
успіхи» пов’язані саме з тим, наскільки структуровано ми підходимо до вирішення проблем,
а невдачі – викликані відхиленнями від системності у процесі
дослідження [22, с. 8-12].
У зв’язку з наведеним фахівцями з питань системного аналізу
та формування логічно-обґрунтованих конструкцій запропоновано ряд термінів, які варто

43

теорія та історія держави і права
сфери діяльності кожного з органів судової влади.
Ще одним аспектом, необхідним для формування змісту
поняття система органів судової
влади, є теоретико-правові розуміння дефініцій судової влада,
функції судової влади, система
функцій судової влади, принципи
судової влади, система принципів
судової влади.
При цьому у ході формування
зазначених дефініцій запропоновано розуміння співвідношення
дотичних понять у теорії держави і права – система і структура.
Так, система – це певна організована сукупність однорідних об’єктів,
понять, явищ. Тоді як структура –
це організаційна характеристика
системи, що відображає сукупність
рівнів та зв’язків у ній. Виходячи
з цього, вбачається доречним розуміти їх як частину та ціле.
Таким чином, ґрунтуючись
на наукових положеннях, отриманих у результаті послідовного виконання наукового аналізу, можна
сформувати теоретико-правові
основи дефініцій відповідних понять: орган судової влади – структурна одиниця (елемент) в системі
органів судової влади; система
органів судової влади – сукупність
елементів цієї складової державної влади, що відповідає змісту
функцій судової влади (функціональна єдність), ґрунтується
на відповідній системі принципів
її організації (стійкі організаційні
зв’язки) та має відносно відокремлену структуру.

a

є функціональна та організаційна
єдність органів держави» [21].
Слушно відзначено М. Суховій,
що у вивченні питання інституалізації судової влади, принципи її організації ґрунтуються
на комплексі зв’язків і відносин,
що виникають в системі судових
органів. Такі взаємини не тільки
формують нові якості цієї системи, а й визначають специфічні
властивості судової влади. Встановлення відповідних якостей
можливе тільки засобом вивчення структури, функцій та організації судової влади, які, в свою
чергу, невіддільні від «середовища і умов її існування» [28, с. 77].
Отже, застосовуючи зазначені положення до розуміння поняття «система органів судової
влади», серед основних факторів,
що впливають на її формування
у кожній конкретній демократично-правовій державі, можна
виокремити такі: специфіку історичних, геополітичних, національних та ментальних особливостей
функціонування органів судової
влади у конкретній державі; особливості форми державного і територіального устрою; кореговані,
уточнені розуміння призначення (мети) держави та державної
влади, її складових (зокрема, судової влади); уточнені змістовні характеристики взаємодії
між складовими державної влади;
специфіку змісту внутрішньої
взаємодії системи органів судової
влади (по горизонталі та по вертикалі); особливості предметної
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женні Л. Наливайко також зазначено, що система органів держави певним чином визначається
пануючою у країні ідеологією,
політичною доктриною, конституційно-правовою концепцією
тощо [21].
У ц ь о м у к о н т е к ст і п р о ф .
В. Чиркін свого часу відзначив,
що сукупність різних факторів,
які впливають на форму системи
державних органів, обумовлює
існування трьох моделей систем
державних органів – централізовано-сегментарної, моноцефальної і монотеократичної [33,
с. 61]. Проф. Ю. Фрицький зазначив, що в Україні існує централізовано-сегментарна система
державних органів, сутність якої
виходить із доктрини поділу державної влади, наявності системи
стримувань і противаг, проголошення принципів демократизму
держави, верховенства права
тощо [31, с. 169].
Так, у вищезгаданому дослідженні Л. Наливайко слушно зауважено, що «визначення певної
сукупності державних органів
як системи потребує наявності
таких ознак, як: функціональна (предметна) єдність; єдність
ст р а те г і ч н и х ц і л е й , з а в д а н ь
і багатоаспектність конкретних
повноважень; стійкі організаційні (координаційні, ієрархічні,
субординаційні тощо) відносини
та зв’язки; діяльність систем (підсистем) як самостійних утворень
та інші специфічні риси й особливості. Визначальними ознаками
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Система органів судової влади:
характеристика поняття

a

М. С. Булкат
У статті представлено результати наукового аналізу щодо поняття системи органів
судової влади. У ході проведеного дослідження вітчизняної доктрини судової влади
встановлено, що питання чіткого визначення терміна «система органів судової влади»
донині залишається відкритим. За результатами проведеного дослідження
сформовано дефініцію «система органів судової влади»
Ключові слова: судова влада, система, система органів судової влади.
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The system of bodies of judicial power:
characteristic of the concept

М. S. Bulkat
The article presents the results of scientific analysis of the notion of the system of bodies
of the judicial power. In the course of the investigation of the domestic doctrine of the judiciary,
it was established that the question of a clear definition of the term «system of bodies
of judicial power» remains open to this day. According to the results of the study,
the definition of the «system of bodies of judicial power» was formed.
Keywords: judicial power, system, system of bodies of judicial power.
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ЯК складова ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ
В УКРАЇНІ: ЧИЙ ДОСВІД ОБРАТИ?

Ро з р о бл е н і ст ь те м а т и к и
на сьогодні дуже широка. Але різноманіття підходів до правового
виховання в різних частинах світу,
країнах відкриває нові аспекти
дослідження цієї тематики.
Метою нашої статті є спроба
запропонувати власний національний шлях правовиховної
діяльності держави та громадськості.
Ук р а ї н с ь к а д е р ж а в а в ж е
декілька десятків років продовжує своє відродження, крокуючи
шляхом демократичної країни
та євроінтеграції. Поступово реформування України починає
виділяти нові проблеми в цьому
напрямку. Сьогодні науковці по-
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Досить часто виникає питання: чи завершилось становлення України як демократичної
та правової держави? Чи цей
процес досі триває? Вбачається,
що правова, демократична держава починається з громадянина,
з його усвідомлення себе носієм
прав та обов’язків. Маючи своєю
ціллю формування у суспільстві
правової культури та правової
свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації
та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами
України у різних сферах життя,
в Україні сформовано значну нормативно-правову базу, якою вре-
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гульовано механізми, спрямовані
на підвищення рівня правового
виховання наших співвітчизників.
Передусім правове виховання – це процес виховання громадян у дусі поваги до прав і свобод громадян, закону і держави.
Цей соціальний інститут є одним
із запобіжників збереження демократичного устрою держави
та суспільства. Правове виховання також є профілактичною
діяльністю з метою запобігання
зростанню криміногенної ситуації у країні. Тому актуальність
дослідження проблематики
правов ого виховання завж ди
буде зберігатись для демократичної держави.

бюлетень міністерства юстиції україни
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якої діє власний кодекс поведінки, обов’язковий для кожного
члена. Традиційно, таким чином,
в Японії склався примат таких
кодексів поведінки над правовими нормами. Тому система виховання спрямовується на молодь,
яка знаходиться в процесі отримання освіти та ще не є членом
якогось стабільного колективу
[2, c. 116-118].
Виховання громадян у мусульманських країнах базується
на догматах Корану та невеликій
кількості міжнародних актів локального значення, які, до речі,
не мають обов’язкового значення.
Проголошується перевага прав
мусульман над правами немусульман. Саме право має персоніфікований характер: воно діє лише
для людей – прибічників ісламу.
В такому ж сенсі йде виховання
громадян [3, c. 308-309].
Звертаючись до української дійсності, необхідно, перш
за все, відмітити неприйнятність
мусульманської моделі, де людина та її цінність розглядаються
з позицій причетності до певної
релігії. Звертаючись до світських
моделей правового виховання,
науковці пропонують такі етапи
правовиховної роботи в Україні.
На першому етапі можливо сприйняти елементи правового виховання східних країн з їхнім принципом колективізму. Український
народ можна об’єднати на національних, патріотичних, культурних
засадах. Метою цього етапу є виховання законослухняної людини,
яка знає і дотримується законів.
З подальшим розширенням демократичних інститутів, зростанням
рівня правової культури та правосвідомості громадян реалізується другий етап правовиховної
діяльності. На цьому етапі доречно використовувати досвід країн
Західної Європи: формувати автономну активну особистість, здатну
брати участь у суспільному житті
і самостійно вирішувати існуючі

.u

особистості. Те, що демократичні
країни все більше відмовляються
від втручання в суспільне життя,
вимагає виховати людину, яка
здатна самостійно будувати своє
соціальне бут тя, робити певні
вчинки та нести відповідальність.
Всі правовиховні заходи якраз
і направлено на формування самостійної, активної особистості,
не «прив’язаної» до якоїсь конкретної держави. Навіть зовнішня
політика країн ЄС підтверджує це.
Прикладом може слугувати створення Шенгенської зони.
Правове виховання країн ЄС
та США має одну загальну рису –
воно направлене на формування правосвідомості та правової
культури людини-індивідуаліста.
Якщо звернутись до східних
країн,то тут бачимо іншу ситуацію.
Правове виховання цих країн
орієнтоване на колектив, поняття якого розуміється по-різному,
що можна побачити на прикладі
Китаю та Японії.
Виховання в Китайській Народній Республіці не має чіткого
правового забарвлення. Конфуціанство як базис виховної системи сповідує людинолюбство,
що вимагає відшукування компромісу, а не створення конфлікту. Право для китайців – це останній засіб вирішення конфліктів,
проти яких вони виступають, тому
воно теж розглядається як щось,
що не відповідає природі. Уся система виховання, зокрема, правового, направлена на формування
принципу колективізму і «культури сорому». Людині повинно
бути соромно за скоєне не перед
собою, а перед іншими, колективом. Таким колективом у Китаї
є держава, задля якої повинен існувати громадянин [2, с. 112-114].
Система виховання в Японії
теж орієнтується на колектив,
але на принципах корпоративізму, тобто кожна людина є членом
певної «корпорації»: організації,
установи, підприємства, всередині
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чинають бити тривогу: може виникнути ситуація, коли рівень
правової культури та правосвідомості громадян почне гальмувати
реформаційні процеси. Наша держава звернула на проблему правового виховання свою увагу,
і тому сьогодні на теоретичному
рівні існує декілька концепцій,
які вимальовують лише фундамент цього напрямку державного
розвитку.
Але сьогодення дозволяє
сприйняти правовиховний досвід
країн світу (США, країни Західної Європи, країни Сходу тощо),
які вже сформували власні моделі правового виховання. Різноманітність підходів у системі
правового виховання, розмаїття
змістовних чинників дозволяють
створити власний погляд на цю
проблему. І, перш за все, необхідно зрозуміти: якого громадянина
бажає виховати країна? Звернемось до існуючого міжнародного досвіду.
Правовиховній діяльності
у США приділяється велика увага.
Держава не тільки координує велику кількість різноманітних недержавних організацій, а й сама
бере в них активну учать. Усі процеси правового виховання в цій
країні направлені на формування громадянина, який обізнаний у своїх правах і, тим більше,
обов’язках [1]. Культивація статусу «платника податків», «доброчесного громадянина», існування судової системи, спрямованої
на всебічний і всеохоплюючий
захист, приводить до виховання
громадянина, прив’язаного і залежного, на нашу думку, до держави. Людина розуміє, що сплата
податків дає їй можливість отримати захист, але при цьому держава під гаслом захисту громадян
може робити навіть недемократичні кроки.
Країни Західної Європи метою
правового виховання мають формування автономної активної

49

теорія та історія держави і права
такої молодої людини. Розширюючи загальносвітоглядні елементи особистості, гуманітарні
науки звертають невелику увагу
на правосвідомість.
Зв’язуючим ланцюгом між
правовими та загальними навчальними дисциплінами якраз
і виступають міжгалузеві. Як приклад, усі правові навчальні дисц и п л і н и о п е ру ют ь те р м і н о м
«права і свободи людини і громадянина», але фактично жодна
правова наука не дає єдиного
розуміння цього важливого правового інституту, витлумачуючи
його під свої потреби. Та ж філософія права є наукою, яка надає
квінтесенцію розуміння базових
правових феноменів і цінностей.
Це чи не єдина наука, яка найближче стоїть до вирішення питання про єдине універсальне
розуміння категорії «право».
Жоден студент не може, ви
вчаючи галузеві правові науки,
сказати, що ж таке головна правова цінність – справедливість,
чому необхідно робити правову
оцінку, як працюють правові цінності. Як наслідок, ні один студент
не може сказати, в чому цінність
права! Право для нього – це лише
законодавство, а юрист – лише
застосовує право! А чи кожна людина бажає бути лише гвинтиком
великої обмежуючої чи карної машини? І тут ми можемо говорити
про появу ще однієї проблеми.
Чи є наша правова система
справедливою? Суддя обмежений
у вирішенні справи наявним законодавством, слідчий «вимушений»
дотримуватись існуючого процесуального законодавства, вчинок
визнається злочином (правопорушенням) лише коли він закріплений як такий у законі, образа людини похилого віку не визнається
державою як злочин… продовжувати перелік можна дуже довго.
Тобто сьогоднішня правова система держави «заточена» під юриста, який не переймається цін-
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Усі сучасні розвинені країни,
на які ми сьогодні орієнтуємось,
починають цей процес з початком процесу соціалізації людини. Правове виховання фактично
і є соціалізацією людини. Така інтеграція проявляє ставлення
до права у європейських країнах
та США. В умовах проведення
правової реформи таке ставлення
до правов ого виховання є дуже
доречним у нашій державі.
Окреме місце в системі правового виховання займає юридична
освіта. Звертаючись до неї, головну увагу необхідно приділити програмі навчання. Відомо, що до цієї
програми включено галузеві правові навчальні дисципліни (конституційне право, цивільне право,
кримінальне право, адміністративне право тощо), гуманітарні дисципліни загального циклу
(політологія, соціологія, філософія, іноземна мова тощо), а також
дисципліни міжгалузевого характеру (філософія права, соціологія
права тощо). На нашу думку, якраз
міжгалузеві навчальні дисципліни
більшою мірою формують правосвідомість та правову культуру
майбутнього юриста.
У чому недолік викладання
галузевих правових навчальних дисциплін? Головний ухил
у вик ладанні йде до аналізу
та тлумачення галузевих нормативно-правових актів. Головні моменти: об’єкти та суб’єкти
тих чи інших правовідносин, його
права і обов’язки, відповідальність
за порушення галузевого законодавства. Фактично пропагандується ціннісно-нейтральне ставлення
до правової норми, коли правник
не замислюється – справедлива
вона чи ні. Готується «прямий»
правореалізатор.
Гуманітарні науки загального
циклу більшою мірою направлені
на формування світогляду студента як інтелігента. При цьому
дуже слабо прослідковується
зв’язок з майбутньою професією
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проблеми соціального та державного характеру.
Реалізуючи ці етапи, важливо
звернути увагу на нормативне
забезпечення правовиховного
процесу. Сьогодні в Україні проходить процес децентралізації, мета
якого – передати якомога більше
повноважень місцевим громадам.
Звертаючись до правового виховання та його мети, варто відзначити його вплив на такі сфери
державного існування: національна безпека, внутрішня та зовнішня безпека та охорона правопорядку, інформаційна безпека
тощо. Тобто це ті сфери, які є відповідальними за цілісність та незалежність держави. Тому, на нашу
думку, сьогодні не доречно передавати управління правовим
вихованням виключно на місця.
Необхідно оновити низку загальнодержавних нормативноправових актів (концепції, програми, критерії рівня правового
виховання, його основні напрямки – патріотичне, національне, молодіжне – тощо). І вже на основі
цієї нормативної бази регіони
повинні розробити власну правову базу з проведення правового
виховання.
Однією з важливих проблем
правового виховання у нашій державі є необхідність його поширення на всі верстви населення. Зважаючи на економічний стан в Україні,
сьогодні воно поширюється на
окремі верстви населення та на
окремі питання, наприклад, необхідність своєчасної сплати податків.
Ця практика є не зовсім правильною. За врахування мінімальності
бюджету правового виховання
більш доречним було б його направлення на фінансування більш
загальної проблематики – роз’яснення Конституції, прав та свобод
людини та громадянина, основ державного устрою і таке інше. Також
варто відмітити, коли необхідно
розпочинати процес правовиховного впливу на громадянина.

.u

думки експертів з права
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бюлетень міністерства юстиції україни
зультати, ніж просто низький рівень
правосвідомості, правової культури
та правовий нігілізм на загальнонаціональному рівні. За умови існування слабкої правоохоронної
системи та невеликої довіри до
неї, що ми сьогодні спостерігаємо в Україні, рівень правового
виховання громадян та повага до
права може стати межею між сталим суспільством і різноманітними
формами девіантної неправової
поведінки, зокрема, злочинності.

a

трансформується у питання встановлення нових напрямків проведення правової реформи.
Національна система правового виховання постійно вдосконалюється, законодавча база цього
напрямку суспільної і державної
роботи розширюється. Сьогодні
необхідно вже чітко визначитись
з напрямками та кроками правового виховання. Якщо держава
не приділить належної уваги цій
проблематиці, побачимо гірші ре-

dp

co
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.u

ністю права. Йому незрозумілі
поняття гуманізму та антропоцентризму… Як наслідок, іноді людина
розглядається як засіб досягнення
певної практичної мети (отримання хабара, задоволення владних
амбіцій тощо), що і є результатом
низької правової культури та правової свідомості.
Таким чином, система правового виховання не може існувати без всеохоплюючої правової
реформи. Питання виховання

1.
2.
3.
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теорія та історія держави і права

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК складова ПРОЦЕСУ
МОДЕРНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ЧИЙ ДОСВІД ОБРАТИ?

a

В. А. Трофименко, Д. С. Трофименко
Статтю присвячено відродженню важливого соціального інституту – інституту
правового виховання громадян. Незважаючи на важливість та наявну нормативну базу,
держава лише нещодавно почала систематично впроваджувати його на практиці.
Інтегрованість України у світову та європейську спільноту дозволяє використати
вже існуючий досвід інших країн. Автори аналізують іноземний досвід та пропонують
своє бачення подальшого становлення інституту правового виховання в Україні.

.u

Ключові слова: правове виховання, правова культура,
правосвідомість, модернізація.
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Стаття надійшла до редакції: 14.06.2018.

LEGAL EDUCATION AS A PART OF THE MODERNIZATION PROCESS
OF UKRAINE: WHOSE EXPERIENCE TO CHOOSE?

co

V. A.Trofimenko, D. S. Trofimenko
The article is devoted to the revival of an important social institution – the institution
of legal education of citizens. Despite the importance and the existing regulatory framework,
the state just recently began to implement systematically it in practice. Ukraine’s integration into
the world and European community allows us to use the already existing experience
of other countries. The authors analyze foreign experience and offer their vision
for the further formation of the Institute of legal education in Ukraine.

dp

Keywords: legal education, legal culture, legal awareness, modernization.
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нагородження

нагородження
РУВІН Олександр Григорович

a

директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
Орден « За заслуги » ІІ ступеня

.u

Указ Президента України від 27 червня 2018 року №188/2018
«Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України»

ЗАЙЦЕВ Дмитро Миколайович

i.c
om

заступник завідувача відділу лабораторії Київського науково-дослідного інституту
судових експертиз Міністерства юстиції України
Орден Данила Галицького

Указ Президента України від 27 червня 2018 року №188/2018
«Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України»

КРИЛОВСЬКИЙ Вячеслав Станіславович

завідувач Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту
судових експертиз Міністерства юстиції України
почесне звання « ЗАС ЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ »

co

Указ Президента України від 27 червня 2018 року №188/2018
«Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України»

ЛІЩИНА Іван Юрійович

заступник Міністра юстиції – Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
почесне звання « ЗАС ЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ »

dp

Указ Президента України від 27 червня2018 року №188/2018
«Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України»

СОВА Наталія Петрівна
директор Департаменту персоналу Міністерства юстиції України
Орден княгині Ольги III ступеня
Указ Президента України від 21 червня 2018 року №175/2018
«Про відзначення державними нагородами України»

54

№06(200) 2018РОКУ

бюлетень міністерства юстиції україни

Призначення
Янчук Олег Борисович

.u

наказ МЮУ від 03.04.2018 № 1300/к

a

в. о. директора Державної установи «Центр пробації»

Кузнець Максим Миколайович

начальник Управління внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції

i.c
om

наказ МЮУ від 26.04.2018 № 1631/к

Грень Тарас Ярославович

начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області
наказ від 17.04.2018 № 1489/к

Сауляк Руслан Володимирович

начальник Головного територіального управління юстиції в Одеській області

co

наказ від 04.04.2018 № 1334/к

Тимощук Ольга Валеріївна

dp

заступник начальника головного територіального управління юстиції
з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції у Харківській області
наказ від 04.04.2018 № 1336/к

Купріянова Анастасія Олександрівна

заступник начальника Управління – начальник відділу організації та контролю
за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Харківській області
наказ від 04.04.2018 № 1335/к
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призначення

Призначення
Шепіта Олег Григорович

.u

наказ від 18.04.2018 № 1498/к

a

заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України

Вельцен Валентина Сергіївна

i.c
om

заступник начальника міжрегіонального управління з питань дотримання прав засуджених та осіб,
узятих під варту Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України
наказ від 05.04.2018 № 1346/к

Ярмоленко Олександр Володимирович

заступник начальника міжрегіонального управління з питань дотримання прав засуджених та осіб,
узятих під варту Центрального міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України
наказ від 18.04.2018 № 1501/к

Малахов Олександр Анатолійович

dp

co

перший заступник начальника міжрегіонального управління
Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України
наказ від 18.04.2018 № 1502/к

Малахов Олександр Анатолійович

в. о. начальника міжрегіонального управління Південного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

56

№06(200) 2018РОКУ

наказ від 18.04.2018 № 1503/к

Інформація надана Департаментом персоналу
Міністерства юстиції України

бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо

з Днем народження!

a

12 червня

.u

Шановний Максиме Борисовичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо невичерпної енергії,
плодотворної праці і надійних друзів.

i.c
om

Воловик
Максим Борисович

Директор Адміністративно-господарського
департаменту

20 червня

dp

co

Шановна Наталю Валентинівно!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо успіхів і перемог, невтомності і натхнення!

Бєлашова
Наталя Валентинівна

Директор Департаменту
комунікації, документообігу та контролю

29 червня
Шановний Олексію Володимировичу!
Вітаємо з Днем народження!
Бажаємо нових здобутків у професійній діяльності,
міцного здоров’я і процвітання.

Воробйов
Олексій Володимирович
Директор Департаменту
державної виконавчої служби

57

вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження!

.u

a

Члена наукової ради журналу
«Бюлетень Міністерства юстиції України»
26 червня

Копиленка Олександра Любимовича

i.c
om

директора Інституту законодавства Верховної Ради України, доктора юридичних наук,
професора, член-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України, заслуженого юриста України,
члена наукової ради журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

dp

co

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

вітаємо

з Днем народження!
Чижмарь Катерину Іванівну

a

1 червня

7 червня

.u

директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України

Сала Дмитра Володимировича

i.c
om

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

8 червня

Яцюк Наталію Василівну

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

9 червня

Крикушенка Олександра Георгійовича

co

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

10 червня

Прилуцьку Марину Олександрівну

dp

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

15 червня

Фірсову Інну Володимирівну

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

17 червня

Предместнікова Олега Гарійовича

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
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вітаємо з днем народження

вітаємо

з Днем народження!
17 червня

a

Хому Миколу Васильовича

.u

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

21 червня

Пятницького Андрія Васильовича

i.c
om

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

23 червня

Івановського Віктора Віталійовича

першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області

24 червня

Гудзенко Люцину Гарифівну

dp

co

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

29 червня

Романова Георгія Владиславовича

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

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»
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бюлетень міністерства юстиції україни

вітаємо
2 червня

Кострибу Наталію Іванівну

a

з Днем народження наших колег!

6 червня

.u

заступника начальника управління стратегічного планування та фінансів –
начальника фінансового відділу Координаційного центру з надання правової допомоги

i.c
om

Козирєву Фаїну Володимирівну

начальника відділу публікацій Координаційного центру з надання правової допомоги

10 червня

Бузиля Володимира Аврамовича
в. о. директора Шепетівського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

10 червня

co

Дутчака Василя Володимировича

директора Коломийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

11 червня

dp

Калюжну Барбару Володимирівну

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

13 червня

Харенко Вікторію Вікторівну

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

вітаємо
17 червня

a

з Днем народження наших колег!
Канатаєва Тімура Абібуллайовича

.u

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

18 червня
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Овдіюка Василя Петровича

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

19 червня

Стефак Уляну Йосипівну

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

23 червня

Росоловського Ростислава Михайловича

dp

co

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

30 червня

Бородіну Ольгу Йосипівну

директора Першого запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги

З повагою
колектив Координаційного центру з надання правової допомоги,
редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»
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нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у травні 2018 року
наказ від 08.05.2018 № 1468/5
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Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 24 березня 2017 року № 954/5
Дата та номер державної реєстрації 21.05.2018 № 614/32006

наказ від 29.05.2018 № 1646/5

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю
в Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях,
що належать до сфери його управління
Дата та номер державної реєстрації 04.06.2018 № 660/32112

наказ від 31.05.2018 № 1676/5
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Про затвердження змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації та Порядку скасування рішення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру
Дата та номер державної реєстрації 31.05.2018 № 648/32100

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

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

dp

co

i.c
om

.u

a

Наукові статті повинні відповідати постанові Президії Вищої атестаційної комісії України № 7–05/1 від 15 січня
2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (зі змінами і доповненнями).
Загальні вимоги до структури наукових статей:
•• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
•• аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких започатковано розв’язання даної проблеми і, на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
•• формування цілей статті (постановка завдання);
•• виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
•• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
•• обсяг статті (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані джерела, анотація, ключові слова) в межах
10-ти сторінок (Nimes New Roman; кегль 14; інтервал 1,5);
•• у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання,
почесне звання, посада та місце роботи автора;
•• нижче – код унівесальної десяткової класифікації (УДК статті);
•• нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом;
•• п осилання на використані джерела здійснюється у квадра тних дужках із зазначенням номера джерела
та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25–26]. Назви джерел наводяться в кінці статті у порядку згадування у тексті
(розділ «Список використаних джерел»);
•• у списку використаних джерел слід вказати: для періодичних видань – прізвище та ініціали автора статті, її назву,
найменування та рік видання, номер, сторінки; для книг – прізвище та ініціали автора, назву книги, місто, видавництво та рік її видання, загальну кількість сторінок видання;
•• на статтю необхідно надати анотації (6-8 речень) та ключові слова (4-8 слів) українською, англійською мовами. Анотації розміщуються після списку використаних джерел та мають містити, зокрема, прізвище, ім’я,
по батькові автора, назву статті (розширена анотація – 2 сторінки іноземною мовою подається для опублікування
на сайті видання).
Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:
•• роздрукований примірник наукової статті, підписаний на кожній сторінці автором;
•• електронний варіант статті;
•• електронне фото автора (авторів) портретного варіанта у форматі JPEG, розмір фото мінімум 10×15 см,
300 крапок на дюйм;
•• довідку про автора (співавторів) в електронному і друкованому вигляді, зразок якої розміщений на нашому сайті;
•• якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканована кольорова копія рецензії та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку;
•• особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, подають скановану кольорову копію рецензії кафедри, наукового відділу або доктора наук з відповідної спеціальності.
•• з 1 вересня 2016 р. скановану квитанцію про оплату за розміщення публікації наукової статті – 540 грн за 10 сторінок
(у вартість входить 1 безкоштовний авторський примірник), або скановану квитанцію про передплату на журнал
(1 публікація – передплата на 6 міс., 2 публікації – передплата на рік).
•• з 25 травня 2018 року за розміщення публікації рекламного характеру – 540 грн за 1 журнальну сторінку.
Матеріали: стаття; довідка про автора надсилаються поштою, а їх електронні варіанти на адресу:
bulleten@dpcoi.com.ua
Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Іванов стаття – doc; Іванов фото – jpeg; Іванов довідка – doc).
Редакційна колегія залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення (за згодою автора) і відхилення статей. Викладені вимоги до статей мають бути суворо дотримані, в іншому випадку стаття відхиляється.
За достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних відповідальність несуть автори публікацій.
Адреса: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, к. 801. Офіційний сайт: http://pravinform.gov.ua
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Загальнодержавне науково - практичне фахове видання
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Журнал рекомендовано до друку вченою радою
інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
(протокол від 26.06.2018 № 6)
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